
 

Els dòlmens de la Serralada Litoral, Ruta prehistòrica de Céllecs. 
16 de febrer de 2020 

 
Excursió de tornada de la que vam fer al Montmell, 
activitat conjunta per commemorar el 130è aniversari de 
les tres entitats que enguany el celebrem: la Lira del 
Vendrell, La Massa Centre de Cultura Vilassarenc de 
Vilassar de Dalt i El Centre de Llorenç.  
 
Els amics de la Massa ens han preparat la Ruta Prehistòrica, 
una ruta molt interessant i fàcil pels dòlmens de Céllecs. En 
acabar podem dinar al mateix cafè del Centre Cultural La 
Massa per 16 €.  
 
Per organitzar-nos millor, necessitem saber qui vindrà a la 
sortida i qui es quedarà a dinar. Contacteu amb el Toni 
Tello per whatsapp al 629359737. Termini per apuntar-se: dimarts 11 de febrer. 
 
Sortida: 2/4 de 8 del matí en cotxes particulars des del 
Centre.  
Inici de la ruta: 9 del matí 

Desnivell de pujada: 249 m 
Desnivell de baixada: 249 m 
Distància: 7,6 km 
Temps de marxa (sense parades): 2 hores 
 
Itinerari en els límits del Parc de la Serralada Litoral, 
entre la Roca del Vallès i Òrrius.  
La ruta és circular i comença davant de l’ermita de Sant 
Bartomeu.  
En aquest itinerari es troben diversos jaciments arqueològics, els quals són el testimoni d’ocupacions 
humanes mil·lenàries 
 
ITINERARI  
1. Ermita de Sant Bartomeu  
Capella romànica documentada des de l’any 1191. És una petita església 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.  
2. Dolmen de Céllecs o Cabana del Moro  
Dolmen de dimensions reduïdes. L’entrada es troba orientada al sud. Conserva la coberta d’una gran llosa 
plana.  
3.Plat del moli  
Gran bloc granític amb una cavitat a la part superior en forma de cassoleta. 
4.Pedra de les Creus  
Bloc de granit amb creus i altres signes de difícil interpretació, gravades a la part superior, alguns dels 
quals podrien datar-se a l’època prehistòrica, segons s’indica a la pàgina corresponent de l’ ajuntament de 
la Roca del Vallès.  
5. Pedra de les orenetes  
Gran bloc de granit d’ uns 8 m de llargada per 4m d’amplada i 4m d’alt. Modelada per l’ erosió natural i 
amb pintures rupestres. S’ han comptabilitzat 32 figures.  



 

6. Dolmen Can Gol II  
Dolmen de dimensions reduïdes. L’entrada es troba orientada al sud-est. Es data en el període neolític 
final, entre el 3500 i el 2250 AC aproximadament.  
7. Roca Foradada de Can Gol  
Gran bloc de granit de forma esfèrica buidat a la part de dins. Aquesta part interior fa uns 2,40m de 
llargada, per 1,60m d’ amplada i 1,30m d’ alçada. L’ entrada té forma ovalada.  
8.Dolmen Can Gol I  
Aquest Dolmen està dins d’ una propietat privada i actualment pràcticament no es veu.  
Es tracta del monument megalític més gran i complex del conjunt de la Ruta Prehistòrica de la Roca. Està 
format per lloses de granit que fan un llarg corredor de 8m per 1,35m d’ amplada. És una de les 
construccions funeràries megalítiques anomenades “galeries Catalanes”.  
 
 

 
 


