Casttell de Burria c des de
d Cabbrera dee Mar
1 de març
m
de 2 017
Integrants: Josep Carbonell, Joan Corbe
era, Josep M Farnés, Manel Gene
er,,
Carles Mata, Jose
ep M. Marrtínez, Miqu
uel Maymóó, Manel Molina,
M
Ismael
Porcar, Josep Pou s, Josep Ro
oca, Josep Rodri i Ram
món Vilana.
Distàn
ncia projec
ctada: 6,029
9km amb a
altures: 6,15
5
Tem
mps: 1,55h
Desnivells: 299m
m Acumulat: 309m
Cotxe: Carles
C
Mata, Miquel Maaymó i Josep Roca

an Vicenç de
d Palou on
n aparquem
m a l’espai reservat peer als Gines
sters. Amb les
Ens trrobem a Ca
salutacions de rig
gor entre ex
xcursioniste
es i els amffitrions, en Vicenç
V
i la Dolors, la Montserrat
M
i la
Brigit, que ens do
onen la ben
nvinguda. T
Tot seguit marxem
m
cap a Cabrera fins a l’apa
arcament de
e la
Masia Castell Can Rodón, on se’ns inco
orpora en Ramon
R
Vilan
na. Comenccem a camiinar a ¾ de
e9i
aviat notem les presses de
e l’entrada escolar de
e la mainada. Despréés d’un petit dubte, que
q

solucio
onem via telefònica prenem
p
el b
bon camí.
m indicado
Trobem
ors que sen
nyalen el C
Castell de
Burriac, així com
m diversos aparcamen
nts. Anem
pujantt pel costa
at dret del torrent de
e la Font
Picantt. Prenem un
u sender amb senya
als blaves
que e
ens condue
eixen al mo
onòlit comm
memoratiu
dels 5
500 anys de la baro
onia de Bu
urriac. En
Manel ens hi enssenya la sig
gnatura Barb
bany, que
corresspon al seu sogre. Després puge
em per un
corriol dificultós per la verticalitat,
v
que ens
condueix a les portes de l’accés a
al Castell.
Mentre
e visitem el castell, completem la
a colla que
arriba graonadam
ment. És d’h
hora, però e
esmorzem
prop d
de les 10h
h. Quan re
eprenem el camí de
tornad
da ho fem per
p l’ample pista, que comença
per un
n bon tram amb graons de pedra
a i un tram
cimenttat. Anem
m baixant tranquil·lam
ment pel
mateixx camí de pujada
p
i ens
s agrupem a l’entrada
del po
oble on junts ens arrib
bem a l’ap arcament.
Són ¼ de 12h i anem ca
ap a Palou
u on ens
trobare
em amb co
ompanys pe
er fer la ca
alçotada a
Can V
Vicens.
A la sobretaula decidim
d
que
e la propera
a setmana
anirem
m de La Riba a Taverrtet, o al sa
alt del Mir
des de
e Santa Ma
aria de Besora. Sortire
em a les 7
de Lle
erona.
Text. JJosep M. Fa
arnés
Fotogrrafies Joan Corbera

