Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV
Data: 29.06.2019

Indret: CASTELL DE BURRIAC (nocturna)
Temps aproximació amb cotxe:
20 minuts de Vilassar de Dalt a
l'aparcament de la Font Picant (els que van
en cotxe)

Temps de caminar (orientatiu):
90 minuts des de aparcament Font
Picant, 2 hores des de Vilassar de Dalt

Grau de dificultat: baix

Desnivell: 200 m. Aproximadament

Responsables i telèfon de contacte: Francesc Estorach, tel. 644 547 937
Horari: 20:00 aparcament de la Quintana
20:10 sortida
21:15 ens trobem amb els que pugin de l'aparcament sobre la Font Picant
22:00 sopar
22:45 activitat d’observació dels estels
24:00 tornada cap a Vilassar de Dalt de nit
Material:

•
•
•
•
•

Sopar
Cantimplora amb aigua
Frontal o lot
Calçat: sabatilles o botes de
muntanya
Alguna jaqueta o peça d’abric
(segons la meteo)

•
•

Bastons de tresc (recomanat)
Bossa per la brossa

Itinerari:
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 i en acabat el sopar es farà l’observació d’estels.
Baixarem tots junts pel mateix itinerari cap a Vilassar de Dalt.
NOTES IMPORTANTS:
Els menors hauran d’anar acompanyats d’un adult que se’n responsabilitzi.

Nº assistents:

Valoració:

