
Castell de Burriac  
18 d’abril de 2012   
 

Integrants: Vicens Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep Maria 
Farnés, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri, i Salvador Vilà 
  

Distància: projectada 17’12 Km. amb altures 17’35 Km. Temps 5’46 
Desnivells: total 146m.  Acumulat 668 m.   Cotxe: 24 Km. Julià Pratginestós i Josep Roca 
 

Avui quan ens trobem a les 7 del matí 
el Gorcs, donem la benvinguda a 
Josep Rodri, que s’incorpora a la colla. 
Degut a les recent pluges que han 
caigut i la predicció meteorològica, 
decidim fer una excursió propera. 
Optem per pujar al Castell de Burriac 
des de Céllecs. Anem fins a la Roca i 
pugem al turó de Sant Bartomeu de 
Cabanyes. Seguim la pista fins a la 
Plana del Fum, on aparquem. Comen-
cem a caminar a ¾ de 8 i ens refiem 
dels ciclistes de la colla, que ens faran 
de guies. Avancem per una pista. 
Passem pel costat de Cal Camat Vell, 
pel Coll de Porc i prop del Centre de 
Rehabiltació Mutual Midat Cyclops. Seguim pel Coll de la Gironella. Quan arribem a 
l’encreuament anem cap al Turó de Can Cirers per un corriol molt brut. Aviat ens adonem 
de l’error i rectifiquem. Més endavant avancem per un camí molt pedregós. Arribem a 



una espècie de mirador i contemplem el Castell en la distància. Una pedrera a la nostra 
esquerra i Mataró arran de mar. Quan arribem a la Plana del Passarell en Pep Comas, 
Joan Corbera i Josep Roca pugen pel dret al Castell. La resta seguim el camí per accedir 
al Turó de Burriac (387’5 m), on hi ha edificat el castell.. 
Hi arribem i en visitem les dependencies. Observem la 
negror que s’acosta i ens refugiem en un cobert. El vent 
ens obliga a abrigar-nos. Esmorzem al voltant de les 10. 
Després de les fotos de grup, arrenquem la tornada pel 
camí més proper a Cabrils. Arribem a tocar el barri de la 
Llobera. Comença a roinejar, però sense molestar 
excessivament i per poca estona. Passem pel Rocar 

Més Alt i seguim la pista 
fins el Coll de la Gironella, 
on recuperem el camí de 
l’anada fins a l’aparcament. 
En Pep Comas i en Salva-
dor Vilà es queden als vehicles, on hi deixem les motxilles. 
La resta marxem cap a Can Tarascó i pugem per un corriol 
fins a la pista que ens porta al Turó Rodó (530 m). Hi 
arribem al voltant de la 1 del migdia. Turó conegut per la 
col·lecció d’antenes i on hi trobem un operari en ple treball. 
Pugem fins al vèrtex geodèsic. Després baixem, a bon 
ritme, fins que retrobem els companys a la 1’30 a l’apar-
cament. Decidim anar a dinar al restaurant el Parque de 
Santa Agnès de Malanyanes. A la sobretaula decidim que la 
propera setmana -si el temps ho permet- anirem al Cogulló 
d’Estela. Sortirem a les 7 dels Gorcs. 
Text:  Josep Maria Farnés   
Fotografies: Joan Corbera 

 


