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Ascensió al CASTELL DE BURRIAC 

TRAVESSIA DE CABRERA DE MAR 

A ARGENTONA 

Data: DIUMENGE 13 DE GENER DE 2013 

Hora de sortida : 8.00 H DEL MATÍ 

Desplaçament : AMB COTXES PARTICULARS 

Lloc de sortida : PLAÇA DE L’ESTACIÓ DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

Coordinadors de la sortida: Janine Schouten (609323966) i Joan Raventós (696373454) 

       

 

 

Horaris previstos: 

07.50 h - Trobada al punt de sortida. 

08.00 h - Sortida amb cotxes particulars des de Vilanova. 

09.15 h - Arribada a Cabrera de Mar, esmorzar (desplaçament de cotxes fins a Argentona). 

10.00 h - Inici de l’excursió des de la plaça de l’Església de Cabrera.  

11.30 h -  Arribada al castell de Burriac i visita. 

14.00 h -  Arribada al parc de la Font Picant, d’Argentona. Dinar. 

15.30 h - Retorn cap a Vilanova. 

16.30 h - Arribada a Vilanova. 

 

Punt d’inici de la travessia, a la plaça de 

l’Església de Cabrera de Mar. 

Vista aèria del castell de Burriac. 



 

Com arribar a Cabrera de Mar: 

De Vilanova prenem l’autopista C-32 i, bé pels túnels del Garraf (6,42 € de peatge) o bé per les Costes, 

continuem per la C-32 i la Ronda de Dalt (B-20) que envolta Barcelona. Sense deixar aquesta via, retrobem 

la C-32 que s’endinsa al Maresme. Deixem la C-32 a la sortida 94 i prenem la B-502 en direcció a Cabrera. 

Un cop a Cabrera, els conductors hauran d’anar fins a Argentona per deixar-hi els vehicles. Argentona és a 

5 km de Cabrera per la B-502. A l’entrada d’Argentona, cal girar a mà esquerra pel carrer de Cirés i anar 

seguint les indicacions cap a la Font Picant. Aparcarem els vehicles en aquest indret i tornarem cap a 

Cabrera amb un parell o tres de cotxes. 

Resum de l’itinerari: 

Cabrera de Mar - Clos arqueològic de Can Modolell - Obaga de Burriac - Coll de Burriac - Castell de Burriac - 

Camí d’Argentona - Coll de Codera - Font de l’Esquirol - Font de les Sureres - Font Picant (Argentona). 

Longitud: 6 km. Desnivell: 300 m. Horari: 4 h aprox. Dificultat: baixa/mitjana. 

Dificultats que hi poden haver i altres qüestions a tenir en compte:  

Tot i que es tracta d’una excursió de dificultat baixa i de longitud curta cal destacar que té desnivells força 

pronunciats, sobretot en el trajecte inicial i en la pujada final al castell de Burriac. La baixada cap a 

Argentona també és força pendent, però discorre generalment per un camí ample. 

S’ha previst fer algunes parades de REAGRUPAMENT. Cal que tothom les respecti per al benefici del grup. 

La vegetació del massís de Burriac és frondosa, el terra és sorrenc i el mar és a prop: aquests tres factors 

combinats fan que el terra pugui ser relliscós en alguns punts. Cal vigilar amb les relliscades i torçades de 

turmell. També cal vigilar dins del recinte del castell de Burriac, en desnivells i murs. 

Algun tram del camí transcorre per pistes forestals que poden ser freqüentades per bicicletes i altres 

vehicles. Caldrà estar atents al trànsit. 

Els adults responsables dels menors hauran de vetllar per la seva seguretat. No es pot córrer durant el 

trajecte. Els menors no han de passar al davant de la persona que se situarà al capdavant i que farà el 

guiatge de l’itinerari. Vetlleu-ho, si us plau. 

Material necessari (què cal portar): 

Menjar: Cal portar l’esmorzar i el dinar. El dinar es pot deixar als cotxes que s’aparquin a Argentona, no cal 

carregar-lo durant l’excursió. També podeu portar algun aliment per anar picant durant el trajecte. 

Esmorzarem a Cabrera de Mar abans de començar l’excursió. Hi ha alguns bars. Dinarem a l’esplanada de 

la Font Picant, a Argentona, on retrobarem els vehicles. 

Aigua: Trobarem aigua a les fonts de l’Esquirol i de les Sureres, ja de baixada cap a Argentona. Convé que 

en porteu per a la pujada a Burriac. 

Roba d’abric: Som ja a ple hivern. És de preveure que pugui fer fred. Al turó del castell de Burriac, sense 

protecció, pot fer-hi vent. Convé portar roba d’abric (anorac, gorro, guants, buf...) i un impermeable per si 

fa vent o plou.  

Calçat adequat: Botes de muntanya (IMPORTANT), si pot ser de mitja canya per evitar torçades de peu. 

Documentació: Targeta federativa, document d’identitat, targeta sanitària, etc. 



 

Descripció de l’itinerari: 

Itinerari revisat sobre el terreny el dia 28 de desembre de 2012 

Informació extreta de: 

El castell de Burriac: a peu des de Cabrera de Mar. Descobrir Catalunya núm. 57 (setembre 2002) 

Guia del parc de la Serralada Litoral. Pòrtic Guies (octubre 2004) 

Castell de Burriac. La talaia feudal del Maresme. Sàpiens núm. 41 (març 2006) 

Descripció: 

Travessia no gaire llarga però plena d’alicients, que s’enfila al turó agut que domina el nucli antic de 

Cabrera de Mar i on hi ha situades les restes del castell de Burriac. Es camina per senders inèdits i el tram 

final és gairebé una grimpada, això sí, fàcil. Després es baixa pel camí d’Argentona i es visiten diverses 

fonts situades en indrets de gran bellesa. L’excursió finalitza a la gran esplanada de la Font Picant. 

CABRERA DE MAR. Sortim de la plaça de l’Església de Cabrera de Mar i pugem pel carrer de Sant Joan. 

Arribem a un trencall on deixem a mà dreta el clos arqueològic de Can Modolell i continuem recte. Passem 

pel costat de les masies de Can Lledó i de Sant Bartomeu. Més amunt, en un nou trencall, girem pel carrer 

de Fèlix Albajes i pugem per un camí encimentat. Un rètol ens indica la presència d’un jaciment 

arqueològic. El camí mor a la part posterior de l’última casa, en una petita esplanada, on agafem un sender 

que recorre la base del turó de Burriac arran de capricioses figueres de moro i a l’ombra de trams de bosc 

ombrívol. 

PISTA DE BURRIAC. El sender mor en el revolt d’una pista que no hem d’agafar (REAGRUPAMENT). Hem 

d’enfilar-nos a mà dreta per un bosc de pi pinyoner (hi ha un gronxador de corda) i continuar per una 

drecera que ens condueix a un camí ample que seguim cap a la dreta. Més amunt, quan el camí retomba i 

s’aplana, agafem un sender a mà esquerra que travessa un alzinar espès que forma un túnel obac de 

vegetació frondosa. 

COLL DE BURRIAC. Sortim al camí d’Argentona. Pugem fins a un coll proper on hi ha un monòlit de granit i 

prenem un sender que, convertit en grau, s’enfila de valent fins al turó del castell de Burriac. 

 

CASTELL DE BURRIAC. (REAGRUPAMENT) Entrem al recinte fortificat i pugem a la part superior del castell 

on hi ha una torre circular i les restes de la capella de Sant Vicenç. La panoràmica sobre la línia de la costa 

del Maresme és dilatadíssima. També cap a les muntanyes interiors del Vallès, el Corredor, el Montnegre i 

el Montseny.  

La talaia feudal del Maresme 

Es diu que no hi ha jove o gran del Maresme que no hagi grimpat fins a Burriac unes quantes vegades a 

la seva vida. No és gens estrany: el castell de Burriac és a quatre-cents metres d’alçada, dalt d’un turó 

punxegut, abrupte i de pendents pronunciats des d’on es domina una bona part de la costa del Maresme i 

de les muntanyes de la serralada litoral. Havia de ser, per força, un indret estratègic i llaminer per als 

senyors feudals que hi van fer aixecar les torres i muralles que encara podem veure avui. 

La fortificació -que surt documentada el 1017 com a castell de Sant Vicenç- va pertànyer als comtes de 

Barcelona, i a partir de la segona meitat del segle XI va passar per diverses famílies (els Santvicenç, els 

Desbosc) que com la resta dels propietaris feudals del país van forçar els pagesos a entrar en una situació 

de dependència que van convertir en hereditària per assegurar-se el privilegi per al futur. 

 



 

A finals del segle XIV la Pesta Negra va fer caure els preus agrícoles i els ingressos senyorials van 

disminuir. Els feudals van esprémer tant els pagesos que la reacció va ser contundent: les revoltes 

remences van sacsejar Burriac fins a final del segle XV i Pere Joan Ferrer, militar i escriptor que havia 

obtingut de Joan II la baronia del 

Maresme, centrada a Burriac, va 

haver de fugir temporalment del 

castell per salvar la pell. La seva 

especial cruesa amb els vassalls li 

havia passat factura. 

El castell va ser restaurat el 1994. 

Se’n poden visitar els dos recintes 

emmurallats: la part dita ‘jussana’, 

una mena de pati d’armes, i la part 

sobirana o de residència, on hi ha 

les restes de la capella de Sant 

Vicenç, una cisterna d’època 

romana i la torre mestra de planta 

circular, on els senyors de Burriac 

rebien el jurament de fidelitat dels 

seus maltractats vassalls. 

Sortim del castell per la porta d’accés i agafem un sender a mà esquerra que baixa per unes escales. 

Continuem el descens per un camí ample i molt baixador que transcorre pel vessant est del turó de Burriac 

fins al camí d’Argentona, que hem de seguir cap a la dreta.  

COLL DE CODERA. Se’ns ajunta per la dreta un camí que puja de Cabrera. El coll de Codera està situat entre 

el turó de Burriac i el turó dels Oriols, que tenim a mà dreta. Nosaltres continuem baixant pel camí ample 

que va penetrant cap a un fondal. La pista va fent algunes llaçades. Més avall, prenem un camí senyalitzat a 

mà esquerra, cap a les fons de l’Esquirol i l’Esquirolet. 

FONT DE L’ESQUIROL. 

(REAGRUPAMENT) 

El senderó ens fa travessar un pont 

amb baranes de fusta que accedeix a la 

llera del fondo on està situada la font 

de l’Esquirol. Seguim el sender que 

discorre per la vora esquerra del 

fondal. A l’indret de la FONT DE LA 

SURERA, prenem un altre camí que 

ens retorna a la pista d’Argentona, que 

anem seguint de cara avall. Aviat, 

sortim a un carrer urbanitzat. 

FONT PICANT. Una gran esplanada domina l’indret, amb plàtans alts que ombregen el perímetre d’aquest 

punt emblemàtic d’Argentona. La font Picant és en un extrem. En rajava aigua amb anhídrid carbònic. 

Actualment, està tancada perquè se n’analitza l’aigua i s’intenta detectar un pou nou. Previsiblement, d’un 

dels tres brocs en brolla aigua de la xarxa municipal.  

Fi de l’excursió i dinar. 

 



 

Mapa:  ICC 

 

NOTES: 

Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació 
Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF. 

D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats esportives1, tots els participants a les activitats 

del GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs. 

Els infants i joves que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus 
pares o altres familiars que se’n faran responsables. 

                                                           
1
 Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport. 


