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Preparada per Jorge Vidal Quadras, Joan Visús, Miquel Torné i Santi Ristol 
 

Els paisatges de La Roca tenen una petjada de mil•lennis d’ocupació humana evidenciats a través dels nombrosos 
jaciments arqueològics documentats. En destaquen els que s’agrupen amb la denominació de “Ruta Prehistòrica de la 
Roca”, localitzats en els límits del Parc de la Serralada Litoral, entre els municipis de la Roca del Vallès i Òrrius, on s’hi 
troben els diversos jaciments. Es podria afirmar, doncs que el traçat d’aquest camí esdevé en un dels més antics de la 
història del nostre país. En aquest recorregut veurem les concentracions megalítiques més importants de Catalunya. 
 
Roca Foradada de Can Gol 
Bloc granític de forma esfèrica, buidat el seu interior formant una cavitat artificial 
 
Dolmen Can Gol II 
Construcció megalítica sepulcral del període neolític final o calcolític, entre el 3500 i el 2250 aC, sense la llosa de la coberta. 
 
Pedra de les Orenetes 
És gran bloc de granit amb 32 representacions pictogràfiques: serpentiformes, femenines, antropomorfes, quadrúpedes i 
ramiformes. Es troba a la Llista dels jaciments de Catalunya inclosos per la UNESCO en l'art rupestre de l'arc mediterrani de la 
península Ibèrica declarat Patrimoni de la Humanitat 
 
Pedra de les Creus 
Bloc de granit, amb gravats de creus i altres signes, alguns dels quals podrien datar-se a l’època prehistòrica. 
 
Plat del Molí 
Gran bloc granític, situat al marge de l’actual camí, presenta una “cassoleta” a la part superior. 
 
Dolmen de Cèllecs o Cabana dels Moros 
Galeria catalana petita, que conserva una cambra rectangular amb coberta i una llosa a la banda esquerra del seu passadís 
d'accés. La cambra es troba orientada al sud-oest. “El passadís original devia de fer uns 2m de llarg i el túmul podia arribar als 
8m de diàmetre. 
 
Turó del Castell o de Mataró 
Cim de 506 m d'altitud, hi ha una torre de guaita forestal. L'indret és un bon mirador natural que abasta els petits pobles de la 
contrada. 
 
Ermita Sant Bartomeu de Cabanyes 
Capella romànica documentada des del 1191. Al segle XVIII, se la coneixia com Sant Bartomeu de Can Cunill, perquè pertanyia 
a la família Cunill d’Órrius. És una petita esglesiola d’una sola nau, amb absis semicircular i volta de canó. Té portal adovellat i 
un petit campanar d’espadanya. A l’interior s’il·lumina amb dues finestretes, una a l’absis i una altre al costat de la porta 
d’accés. Restaurada modernament. 
 
Font de Sant Bartomeu 
És un doll natural que, amb més o menys cabal, raja tot l'any i és considerat potable. La font és de factura senzilla, però l'entorn 
és ombrívol i agradable, ideal per a fer una fontada. Cal destacar l'alzina que hi ha gairebé al capdamunt de la font. 
 
Bosc Màgic Elefant de Pedra 
Un seguit d’escultures a la pedra: Elefant, Indi Moai, Indi Maya, les Roques Partides, Tortuga, Granota, Dinosaure ... A veure 
qui en troba més ... 
 
Aquí la secció de Jovent del Club seguirà endavant. A nosaltres, la secció de Padres, ens recollirà l’autocar per anar a dinar. 
 
La Roca del Vallès 
Municipi de la comarca del Vallès Oriental amb 10.600 habitants. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fontada
https://ca.wikipedia.org/wiki/Alzina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Municipi
https://ca.wikipedia.org/wiki/Comarca
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vall%C3%A8s_Oriental


 
Mapa de l’itinerari i perfil de desnivells: 
 

 
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20140759  

 
Si cliqueu en aquest enllaç veureu la sortida complerta, dissenyada 
per Santi Ristol, de la Secció de Jovent. La secció de Padres acaba 

on diu “Bosc Màgic”. 
 

Menys en aquest track, la resta de document ha estat adaptat del 
original treien la part que no farem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Hora Lloc 
 

Km 
parcial 

Km 
Acum. 

Alçada 
(metres) 

8:00 Sortida Barcelona    

9:00 Inici Excursió  0 156 

9:20 Roca Foradada (Esmorzar) 0,9 0,9 211 

9:40 Sortida    

9:45 Dolmen de Can Gol II 0,2 1,1 226 

10:00 Pedra de les Orenetes 0,8 1,9 223 

10:20 Pedra de les Creus 0,2 2,1 239 

10:35 Plat del Molí 1 3,1 311 

10:50 Dolmen de Céllecs o Cabana dels Moros 0,4 3,5 326 

11:40 Turó del Castell o de Mataró 1,4 4,9 506 

12:00 Ermita Sant Bartomeu de Cabanyes 0,8 5,7 396 

12:20 Pins de Sant Bartomeu 0,3 6 376 

12:25 Font de Sant Bartomeu 0,2 6,2 369 

13:00 Bosc Màgic Elefant de Pedra (Dinar) 1,8 8 267 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=20140759

