Fitxa excursió SECCIÓ de MUNTANYA La Massa CCV
Nom de l’excursió: caminada popular nocturna al CASTELL DE BURRIAC
Indret: municipis de Vilassar de Dalt, Cabrils i Cabrera de Mar

Data: 02-07-2022

Temps aproximació amb cotxe:

Temps de marxa (sense parades):
90 minuts des de aparcament Font Picant

20 minuts de Vilassar de Dalt a l'aparcament de la Font
Picant (els que van en cotxe)

3 hores des de Vilassar de Dalt (aproximat)

DIFICULTAT
El grau de dificultat
s’indica d’acord
amb la taula que hi
ha al final de la fitxa

Severitat del terreny: 2
Dificultat desplaçament: 2

Desnivell de pujada: + 300 mts. aprox.

Dificultat d’orientació: 1
Esforç necessari: 2
Desnivell de baixada: - 300 mts. aprox.

Desnivell acumulat: 400 mts.
Distància: 8,73 kmts.
Tipus de recorregut (linial/circular): lineal, anada i tornada pel mateix camí
Responsable i telèfon de contacte: Anna Maria Mas / tel. 617934571
Nº màxim d’assistents: 36
Nombre real d’assitents:
Hora de convocatòria: 19:50 h. per marxar a les 20:00 h.
Lloc de sortida: aparcament La Quintana
Data màxima d’inscripció:
28-06-2022
Descripció ruta i altres informacions d’interés:
La sortida s'inicia a mitja tarda des del municipi de Vilassar de Dalt i es dirigeix cap al municipi de Cabrils per
Sant Sebastià. Des d'allà es pren el camí senyalitzat que condueix al castell de Burriac sortint per la part alta del
poble fins a trobar la pista de la Creu de l'Abeia baixant després a l'esplanada situada una mica més amunt de
la Font Picant que s'utilitza com a aparcament de cotxes. Aquí ens trobarem entres les 8 i ¼ de 9 amb els que
han pujat amb cotxe des de Vilassar de Dalt i pujarem plegats fins al castell passant pel monòlit que hi ha la
costat de la pista que ve d'Argentona. Soparem al castell amb el que portem a la motxilla, ens emporatem la
brossa i en acabat el sopar baixarem tots junts pel mateix itinerari cap a Vilassar de Dalt.
COM CADA ANY, EXIGIM EN LA INSCRIPCIÓ QUE ELS MENORS VAGIN ACOMPANYATS D'UN ADULT QUE SE'N
RESPONSABILITZI
Track:

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/de-vilassar-de-dalt-al-castell-de-burriac-216891

Mapa:

Enllaços (web i pdf descarregables):

Equipament i material imprescindible
Organització
Individual
Emisores
Sopar
Farmaciola bàsica
Aigua
Telèfons de contacte
Bossa per endur-se la brossa
Gorra, barret
Frontal o lot
Bastons de tresc

Opcional
Farmaciola personal
Mapa

Material tècnic addicional i específic per la sortida:
Informe i valoració final:

GUIA PER LA VALORACIÓ DEL GRAU DE DIFICULTAT
Duresa del terreny
1 – El terreny no està exempt de riscos
2 – Hi ha més d’un factor de risc
3 – Hi ha diversos factors de risc
4 – Hi ha bastants factors de risc
5 – Hi ha molts factors de risc

Dificultat d’orientació de l’itinerari
1 – Camins i cruïlles ben definits
2 – Senders o senyalització que indica la continuïtat
3 – Exigeix la identificació precisa d’accidents geogràfics i
punts cardinals
4 – Exigeix navegació fora de traça
5 – La navegació està interrompuda per obstacles que cal

Dificultat del desplaçament
1 – Marxa per superfície plana
2 – Marxa per camins de ferradura
3 – Marxa per senders esgraonats o terreny irregular
4 – Cal l’ús de les mans o salts per a mantenir l’equilibri
5 – Demana l’ús de les mans per a la progressió

vorejar
Esforç necessari
1 – Fins a 1 h de marxa efectiva
2 – Entre 1 i 3 h de marxa efectiva
3 – Entre 3 i 6 h de marxa efectiva
4 – Entre 6 i 10 h de marxa efectiva
5 – Més de 10 h de marxa efectiva

