BURRIACXTREM 2021
Des del GRUP DE MUNTANYA D’ARGENTONA comencem a posar-nos en
marxa per enllestir la 19a edició de la BURRIACXTREM, trofeu
PERE ASTURIANO. Tenim la catifa pel carrer Gran preparada, tots els
col·laboradors, voluntaris, espònsors i institucions a punt per donar el tret
de sortida.
Després d’aquest llarg període de limitacions per la pandèmia tots tenim
ganes de tornar a posar-nos el dorsal i gaudir de competir. Aquest espai de
temps ens ha permès buscar nous corriols, preparar cintes i fletxes per
marcar el circuit que finalitzarà amb l’espectacular arribada a la plaça Nova
on us espera el tan desitjat entrepà de botifarra o vegetarià.
La BURIACXTREM, amb el segell inconfusible del Grup de Muntanya
d’Argentona, és una cursa totalment consolidada, tant en l'àmbit
d'organització com de participació. Volem agrair la desinteressada
col·laboració dels gairebé 200 voluntaris, als comerços locals, empreses
col·laboradores, propietaris forestals i administracions que sense ells
aquesta gran festa que és la BURRIACXTREM, no seria possible. A tots ells,
moltíssimes gràcies!
Aquest any tenim novetats, estrenem circuit nou i millorem els temps de
tall, a partir d'ara s'incrementaran a 4 punts. Tot i estrenar circuit, des de
l'organització creiem adient mantenir els mateixos circuits per un període de
dos anys. Pensem que d’aquesta manera donem oxigen a aquestes
muntanyes tan saturades de visites i també contribuïm en la conservació de
camins i corriols. Alhora que els participants podeu competir amb vosaltres
mateixos d’un any per l'altre.

LES CURSES
BURRIACXTREM 17Km.
Quilometratge: 17'18 km
Desnivell: 777 m+ i 773 mTemps màxim 3:30hores
Nombre participants: 500
Preus:
100 primers inscrits
22€
101 a 300 inscrits
27€
301 a 500 inscrits
32 €

BURRIACXTREM 28K
Quilometratge: 27'83 km
Desnivell: 1.766 m+ i 1.774 mTemps màxim 5 hores
Nombre participants: 300
Preus:
100 primers inscrits
27€
101 a 200 inscrits
32€
201 a 300 inscrits
37€
TEMPS DE TALL
Els temps de pas estan pensats per les dues curses indistintament. En
l'horari establert es començarà a desvalisar el circuit, per tant, un cop
superat aquest temps establert serà impossible continuar.
CASTELL DE BURRIAC
FONT PICANT
MAL PAS

KM15 - KM 11,5
KM20
KM24 – KM14,5

11:30 h
12:15 h
13:00 h

AVITUALLAMENTS
Hi haurà 5 avituallaments distribuïts al llarg dels circuits amb fruita, fruits
secs, xocolata, gominoles, aigua i isotònic. Amb el nostre compromís per
contribuir a la reducció de deixalles cada participant haurà de portar el seu
recipient pels líquids.
AV1
AV2
AV3
AV4
AV5

ESQUEI DEL ROS
MATACABRES
CASTELL
FONT PICANT
MAL PAS

KM 6 – KM 3
KM 10 – KM 7,5
KM 14 – KM 11,5
KM 20
KM 25 – KM 15,5

CONTROL DE PAS
CP1 TURÓ DE MATACABRES KM-10 – KM 7,5

ELS RECORREGUTS
Aquest any toca estrenar recorreguts. Com organitzadors sempre ens
plantegem a l’hora de dissenyar els recorreguts cap on hem de tirar, si
camins més exigents i més durs o més corribles, haureu de venir per saber
què hem decidit. Aquest any no tindreu tantes “parets” però serà igual de
dur i potser una mica més ràpid. Esperem que us agradin.
Les dues curses transcorren íntegrament pels termes municipals
d’Argentona, Òrrius i Cabrera de Mar, dins del Parc Natural de la Serralada

Litoral, gaudint una vegada més del tresor incomparable del nostre entorn.
Del bosc mediterrani de pins i sureres, flora i fauna, però sobretot, de
camins i corriols que ens faran xalar de valent amb la cursa, pujant al Turó
de Cirés (484 m), sostre d’Argentona i al Castell de Burriac (392 m).
Sortirem de la Plaça Nova carrer Gran amunt direcció al bosquet de can
Serra, torrent del Collell d’aquí farem unes esses de pujada per la brolla
d’Albada per anar escalfant i baixada cap a la font d’en Quicu, can
Mantraset i la Font del Gavatx, tornem a pujar direcció font del Castanyer,
aquí ens enfilarem cap al Pujolar pel corriol que altres anys era de
baixada seguirem cap a l’esquei del Ros, primer avituallament i corriol de
baixada cap a cal Ermita continuem pel torrent de can Patota pujadeta de
quasi 2 km fins al coll de Gironella, aquí agafarem el corriol de la font d'en
Quicu fins al Turó de Matacabres, pla dels matxos, segon avituallament i
baixada direcció la Font d'en Cintet, tot seguit pujada per la brolla d'en
Nadal, per pujar i patir "la Bèstia" i Turó de Cirés, baixarem cap a la bassa
del senglar, Banyadores i la Creu de l'Abellà, agafem aire abans de la
cronoescalada de les Bruixes.
I al Castell de Burriac, tercer avituallament i baixada fins al Coll de Codera i
Santa Elena d'Agell, aquí encararem el mur del Turó dels Oriols, tornem a
baixar fins a les roques Encantades, la Barca i la Font Picant, quart
avituallament i pujada cap a la barraca del Gitano i arrels amunt, creuem la
pista de Burriac i pel camí antic de Burriac baixarem cap a la Font del Ferro,
d’aquí anirem a buscar la dura pujada de les fonts de les Oliveres i Cua
Llarga per a anar a sortir al Mal Pas i últim avituallament, cap al Pujolar un
altre cop i d'aquí començarem el descens pel corriol "del cactus" pel bosc
d'en Sirvela amb vista panoràmica d’Argentona on, al bell mig de la vila,
ens espera la catifa al carrer Gran.
CRONOESCALADA LES BRUIXES
Comença a ser un clàssic el temut tram cronometrat independent de la
classificació general de cada cursa.
Són 530 m amb 133 m de desnivell positiu que transcorren per un corriol
d'arrels i pedres des de darrere de la Font de Cabrera fins a dalt del Castell
de Burriac. Els més ràpids femení i masculí tindran premi especial: una
espatlla de porc gentilesa de CARNS SELECTES PILAR.
Tot això amb l'animació a càrrec del grup de batucada SSSTRÈPITS de
Vilassar.
També hi haurà diferents trams d'STRAVA al llarg dels circuits degudament
senyalitzats.

PREMIS I CATEGORIES (PER A CADA
CIRCUIT)
GENERAL: Primer/a, Segon/a, Tercer/a
JUNIOR (18-21 anys): masculí i femení (Premi al primer/a classificat/da de
la categoria)
SÈNIOR (22-40 anys): masculí i femení (Premi al primer/a classificat/da de
la categoria)
VETERANS ( 41-50 anys) masculí i femení (Premi al
primer/a classificat/da de la categoria)
MÀSTER (més de 51 anys) masculí i femení (Premi al
primer/a classificat/da de la categoria)
LOCAL: soci/a GRUP MUTANYA ARGENTONA
Els trofeus són acumulatius.
L'edat mínima per a poder participar és de 18 anys. Caldrà autorització de
la mare, pare o tutor legal explícita, a tal efecte, si un menor sol·licita
participar. Podeu descarregar el document a la pàgina
www.gmargentona.com o www.burriacxtrem.cat.
La inscripció a la cursa dóna dret a la utilització de tota la infraestructura
que l'organització posi al servei dels participants: guarda-roba, vestuaris,
dutxes, serveis de fissió, Creu Roja, aparcament per a autocaravanes, etc...

PROGRAMA
•
•
•

•

1 JULIOL - OBERTURA INSCRIPCIONS www.burriacxtrem.cat ,
www.gmargentona.com
29 OCTUBRE - TANCAMENT INSCRIPCIONS
30 OCTUBRE - ENTREGA DORSALS BURRIACXTREM
HORARI: 17:00h. a 20:00h. CASAL DE LA GENT GRAN (Avda. Puig
i Cadafalch, 2-4). 19h. CONFERÈNCIA SALÓ DE PEDRA AJUNTAMENT
D’ ARGENTONA
31 OCTUBRE
SORTIDA: PLAÇA NOVA
07:00h. ENTREGA DE DORSALS CASAL DE LA GENT GRAN
08:15h. BRIEFING BURRIAC XTREM 28
08:30h. SORTIDA BURRIAC XTREM 28
09:45h. BRIEFING BURRIAC XTREM 17
10:00h. SORTIDA BURRIAC XTREM 17
12:30h. ENTREGA DE PREMIS

CANIEXTREM
•
•

15 SEPTEMBRE - OBERTURA INSCRIPCIONS CANIXTREM
www.burriacxtrem.cat www.gmargentona.com
14 NOVEMBRE – CANIXTREM
SORTIDA: FONT PICANT
8:00h. RECOLLIDA DORSALS I CONTROL VETERINARI
8:15h. BRIEFING
9:00h. SORTIDA
11:00h. ENTREGA PREMIS

CORRECUITA
•
•
•

15 OCTUBRE – OBERTURA INSCRIPCIONS CORRECUITA
ONLINE www.burriacxtrem.cat www.gmargentona.com
25 OCTUBRE - INSCRIPCIONS CORRECUITA PRESENCIALS
LLIBRERIA ARENAS
30 OCTUBRE - CORRECUITA
SORTIDA: PLAÇA NOVA
11:00h. INSCRIPCIONS A LA PLAÇA NOVA I ENTREGA DE DORSALS
16:00h. ENTREGA DORSALS
17:00h. SORTIDA 0-4 ANYS
17:10h. SORTIDA 5-7 ANYS
17:20h. SORTIDA 8-12 ANYS
17:30h. CONCERT BANDA BUFERA – SSSTRÈPITS - XOCOLATADA

REGLAMENT
• Hi haurà diferents controls de pas distribuïts estratègicament als dos
circuits de la BURRIACXTREM. Tots els corredors estan obligats a passar per
cada un d'aquests punts de control. En cas de no fer-ho el corredor quedarà
exclòs de les classificacions.
• L'organització es reserva el dret de col·locar controls de pas sorpresa al
llarg dels dos circuits de la BURRIACXTREM.
• Els corredors que arribin al control de pas superat el temps de tall
establert per l'organització, s'hauran de treure el dorsal i abandonar la
cursa, en cas que decideixin continuar ho faran sota la seva responsabilitat.
• És responsabilitat del corredor portar l'equip i material necessari per a
afrontar aquesta prova.
• Tots els corredors han de saber que estan en òptimes condicions físiques
per a afrontar una prova d'aquestes característiques.
• És obligatori per a tots els participats seguir les instruccions donades per

qualsevol membre de l'organització de la BURRIACXTREM. La no acceptació
de les directrius de seguretat significarà l'expulsió del corredor de la cursa.
• Tots els corredors tenen l'obligació d'assistir i comunicar al control més
proper qualsevol incident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran
exclosos de la prova.
• Els corredors que decideixin abandonar la prova tenen l'obligació de
comunicar-ho al control de pas més proper d’un es produeixi la retirada.
• El corredor és responsable de validar els temps de pas i arribada a meta
fent ús del sistema de cronometratge que l'organització de
la BURRIAC XTREM tingui establert.
• El dorsal es portarà en un lloc visible i sense cap mena de manipulació.
• Els dos itineraris estaran degudament senyalitzats amb cintes plàstiques
de color blanc amb el logotip de la BURRIACXTREM, fletxes de color groc,
creus vermelles de prohibit el pas i controls de l'organització en els canvis
de sentit.
• Qui no tingui cura o demostri actitud poc respectuosa envers l'entorn
natural on es desenvolupa la cursa serà exclòs de la prova per part de
l'organització.
• Als menors de 18 a 14 anys els caldrà una autorització de la mare, pare o
tutor legal per a participar.
• L'organització no es farà responsable dels danys causats o patits pels
corredors.
• Tots els avituallaments estaran previstos de contenidors per dipositar les
deixalles, siguin orgàniques o plàstiques. Queda totalment prohibit llençarles fora d'aquesta zona que estarà degudament senyalitzada. Llençar
deixalles fora d'aquestes zones suposarà l'expulsió de la prova.
• Per poder participar en la categoria LOCAL és imprescindible fer constar
en el full d'inscripció ser membre del GRUP MUNTANYA ARGENTONA.
• PROTECCIÓ DE DADES. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de
Desembre, totes les dades dels participants seran incloses en un fitxer
privat propietat dels organitzadors, amb la finalitat exclusiva de la gestió de
la prova. Els participants donen el seu consentiment a què les seves dades
personals siguin publicades a les llistes d'inscripcions.
• DRETS D'IMATGE. Tots els participants renuncien als seus drets d'imatge
durant la cursa.
• L'organització podrà utilitzar les imatges de la cursa per a motius d'interès
propi. Els participants autoritzen a l'organització de la BURRIACXTREM a la
realització de fotografies i filmació de la seva participació en
la BURRIAC XTREM 2021 i en dóna el seu consentiment per la seva
explotació comercial i publicitària.
• La formalització de la inscripció implica l'acceptació d'aquest reglament.
• Tot el que no estigui previst en el present document quedarà sota la
decisió de l'organització de la BURRIACXTREM.
Des del GRUP DE MUNTANYA D’ARGENTONA volem donar les gràcies als

Ajuntaments de Cabrera de Mar, Orrius i d’ Argentona, al Parc de la
Serralada del Litoral, propietaris forestals, a tots els membres de la nostra
entitat, voluntaris i empreses que hi col·laboren incondicionalment, per a fer
que la BURRIAC XTREM sigui una de les curses més valorades dins el món
del trail-running.
Us desitgem una molt bona BURRIACXTREM 2021 !!

