RUTA 2
Ruta Prehistòrica
Biblioteca Municipal la
Roca del Vallès
c/ Lope de Vega, 10
08430, La Roca del Vallès
Telèfon: 93.842.44.61
Correu: b.roca@laroca.cat
Blog:bibloca.blogspot.com
HORARIS BIBLIOTECA
HIVERN
Matins: dimarts a dissabte
10,30 a 13.30h
Tardes: dilluns a divendres
15.00 a 20.00h
ESTIU: 25 juny -10 setembre
Matins: dilluns a divendres
10.00 a 14.00
Tardes: dimarts i dijous
15.00 a 20.00

Els itineraris proposats per recórrer el Parc Arqueològic de la Ruta Prehistòrica de
La Roca, són dos: Ruta 1 i Ruta 2. Al mapa teniu l’enllaç, pels qui vulgueu fer la
ruta completa en groc.
Accés: Des de l’Ajuntament situant-nos a la cruïlla de l’Avinguda Catalunya amb el
c/ Montseny (inici Ruta 2) o des de l’ermita de Sant Bartomeu de Cabanyes, que
es troba a la carretera BV-5106, de La Roca del Vallès a Òrrius (final Ruta 2)

Senyalitzat en fúcsia
Longitud: 5,71 Km
Desnivell: 2.800m
Durada:

2,00 h

Dificultat: Mitjana
————————————————
Punt d’inici: Ajuntament de la
Roca del Vallès a la cruïlla de l’ Av.
Catalunya amb el carrer Montseny.
————————————————Accés: Per la carretera BV-5001
de la Roca del Vallès a Santa
Coloma de Gramanet. Podeu
anar en transport públic. Per a
més informació telefoneu al 012

Els monuments que es troben en aquest tram són: de can Planes a Sant
Bartomeu

Dolmen de Can Planes

Pedra foradada

Pedra de l’escorpí

Ermita de St. Bartomeu

Des de la Pedra de l’Escorpí es pot continuar fins arribar a Sant
Bartomeu i continuar empalmant amb la Ruta 1, o bé retrocedir i
tornar al centre urbà del municipi.

RUTA 2
Passejades Naturals
Biblioteca Municipal la
Roca del Vallès
c/ Lope de Vega, 10
08430, La Roca del Vallès
Telèfon: 93.842.44.61
Correu: b.roca@laroca.cat
Blog:bibloca.blogspot.com
HORARIS BIBLIOTECA
HIVERN
Matins: dimarts a dissabte
10,30 a 13.30h
Tardes: dilluns a divendres
15.00 a 20.00h
ESTIU: 25 juny -10
setembre
Matins: dilluns a divendres
10.00 a 14.00
Tardes: dimarts i dijous
15.00 a 20.00

So

rtim: Des de la plaça de
l’Ajuntament, prenem el
carrer Catalunya una mica a la
dreta i, pugem passant per davant
de La Caixa, pel carrer Montseny.
Girem a la dreta i de seguida amunt
pel carrer de les Camèlies. Al final
d’aquest carrer tornem a girar a la
dreta i de seguida a l’esquerra,
passant pel costat de la Casa dels
Guants, amunt pel carrer
Espronceda. Un cop estem dalt de
tot d’aquest carrer, creuem el
carrer Torres i Bages, amb fort
pendent, i seguim pel carrer
Espronceda, fins a arribar a la part
alta. Al fons s’entreveu la finca de
Can Planas. Continuem per pista
asfaltada, fins un trencall a la
nostra esquerra (no asfaltat) que
ens durà fins un trencant que hem
d’agafar a la dreta i seguir una pista
que es dirigeix a Can Planas. A pocs
metres deixem la pista principal i
seguim la senyalització del meridià
verd, que trenca a l’esquerra. La
finca de Can Planas ens queda ara a
la dreta sobre nostre. Seguint per
aquest camí trobem una bifurcació
amb un camí que queda a la dreta i
que no hem de seguir. Seguim una
mica endavant per la pista que
anàvem i aproximadament en
aquest indret trobem el dolmen de
Can Planas. Seguim fins a trobar
el pal de senyalització. Continuem
en direcció al turó de Céllecs, PR
-C36, fins a arribar a un camí que
trenca a la dreta, que prenem i que
ens duu a una clariana; pocs
metres després trobem la roca
Foradada. Si tornem a sortir a la
pista principal pocs metres més
endavant hi ha la Pedra de
l’Escorpí. Ubicats de nou a la pista
principal, la seguim (lleugerament a
l’esquerra i amunt), fins a trobar un
encreuament. Trobem l’indicador de

la font de la Mansa, el deixem i
continuem per la pista, fins a trobar
una nova bifurcació, que prenem a
la dreta per la mateixa pista, en
direcció a Céllecs. La ruta ara
esdevé més planera, i sortim en
una clariana des d’on tenim una
magnífica vista de la Mola, el
M ontcau i la s e rralada de
Montserrat. Entrem en un bosc de
sureres. No deixem les marques del
meridià verd fins a sortir a dalt de
la carena, i seguim a la nostra dreta
per incorporar-nos ara al GR92.
Arribem en una clariana i per la
dreta anem a sortir a la carretera
que uneix Òrrius i la Roca del
Vallès. La creuem i seguim fins a la
capella de St. Bartomeu de
Cabanyes.

