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Ruta dels Dòlmens
Longitud: 5,7 km.
Temps aprox.: 90 min. a peu, 15 min. en cotxe
Dificultat: Baixa
Tipus: A peu i en cotxe
Aquest itinerari ens traslladarà més de 4.000 anys
enrere per descobrir un parell dels dòlmens que els
antics habitants d’aquestes terres van construir per
enterrar-hi els seus morts. La freqüència d’aquest tipus
d’estructures funeràries en aquesta contrada i la seva
aparença de “caixes de pedra”, va ser la causa de
donar el nom a la serralada com a Serra del’Arca.
Descobrirem l’amagat dolmen del Pla del Boix i el de
la Serra de l’Arca, ja en el terme d’Aiguafreda.
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Indicacions
1) Km 0: Sortida: Tot sortint de l’església del Brull preneu el GR-2* cap Aiguafreda, baixant a l’esquerra. Continueu la pista
asfaltada fins al trencall de la Sala.

2) Km 2,5: Trencall de la Sala. Gireu a mà esquerra, continuant pel GR-2.
3) Km 3,5: Mirador de les Boles. Atureu-vos un moment en aquest revolt, acosteu-vos amb prudència al penya-segat i
contempleu les magnífiques vistes dels cingles i la riera d’Avencó. Continueu pel GR-2.
4) Km 4,1: Dolmen del Pla del Boix. Uns 30 metres abans del trencall del Bruguer, trobareu a mà esquerra, un corriol que
s’endinsa al bosc. Aquest caminet acostuma a estar marcat per una fita de pedres amuntegades. Al final d’aquest corriol
trobareu les pedres aterrades que formaven part del dolmen del Pla del Boix. Torneu al camí principal i repreneu la marxa.
5) Km 5,7: Dolmen de la Serra d’Arca. Heu arribat al final de l’itinerari. A la dreta del camí s’obre una clariana on entre les
alzines trobareu aquest dolmen. Hi ha una balisa verda al camí per tal que no us el passeu de llarg.
*Aquesta ruta es desenvolupa en part en el GR-2 (sender de Gran Recorregut) en el seu tram entre el Brull i Aiguafreda. Les indicacions dels senders
GR són pintades vermelles i blanques que trobareu al llarg del recorregut.
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