Dolmen de Castellruf

Dolmen de Castellruf
Fitxa
Altres noms: Dolmen de Castell Ruf.
Coordenades: 41º 30' 47"N - 2º 16' 1"E - 416 m.
UTM: 31 N - 438832 - 4595982.
Població: Santa Maria de Martorelles.
Comarca: Vallès Oriental.
Tipus: Cista megalítica, cambra simple, o fins i tot
galeria catalana, segons l'autor.
Període: Calcolític (2200 / 1800 ac) per a cista
megalítica.
Descobridor: Mossen Fàbregues, del Seminari de la
Conreria, i en dona notícia J. Estrada en la seva
"Síntesis Arqueológica de Granollers i sus
alrededores", al 1955.
Excavacions: Prospecció d'Imma Bassols, pel Museu
de Mataró, dins del projecte "El Poblament Prehistòric
a la Serralada Litoral (Maresme - Vallès Oriental), al
2001.
Materials: No.
Planta: Extreta del plafó explicatiu.
Orientació: Les 4 cares del dolmen orientades,
aproximadament, als 4 punts cardinals, laterals al N i S,
capçalera a l'E i entrada a l'O.
Dimensions: Cambra: 1,60 m de llargada, 1,40 m
d'amplada mitjana i 0,95 m d'alçada màxima actual.
Túmul: De 7 m de diàmetre de tendència circular. El
dolmen resta enterrat 0,50 m en el túmul.
Lloses: 2 verticals laterals, 1 de capçalera
desarrambada cap a l'interior de la cambra, ben
ancorades a terra, 1 molt rectangular a l'entrada,
escapçada per permetre l'accés a la cambra, 2
cobertores triangulars i treballades per les 2 cares.
Accés: Des de la Plaça Joan Matons de Santa Maria
de Martorelles anem pel Carrer de la Font del Cà. A
uns 500 m agafem camí que surt a lçesquerra i que
està tancat amb una cadena. El camí remunta per
l'esquerra d'una pedrera. Passarem les instal·lacions de
la cantera, a la dreta, deixarem un camí a l'esquerra,
arribarem a un replà damunt de la cantera, passem
dues torres elèctriques a l'esquerra i una pista tancada
per una cadena i arribem a una cruïlla, amb el Poblat
ibèric de Castellruf cap a l'esquerra, dalt del turó,
seguint recte arribaríem a la Font de la Mercè. Agafem
el camí de la dreta 40 m fins escales a la dreta que
porten al dolmen en 7 m.
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Mapes: ICC, topogràfic 1:50000.
Muntatge (2014) i fotografies (2013) de Francesc Baldrís.
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