
 

 

Sortim de l’alberg Torre Ametller (1) i, donant l’esquena a l’edifici, ens dirigim a 
l’esquerra fins a trobar un camí ample que voreja la tanca de l’alberg i que s’enfila 
amunt en direcció al nord-oest. Deixem la pista ampla que ens arriba per la dreta i 
seguim en lleuger ascens fins a arribar a una zona més planera on hi trobem una cruïlla 
amb diverses pistes. En aquest punt ja és visible davant nostre, dalt d’un turó, el Castell 
de Burriac. La pista per on veníem marxa recta i avall, nosaltres però, seguim a la dreta i 
amunt (2) en direcció al nord per un corriol que en pocs minuts d’ascensió ens durà fins 
a una pista molt ampla que uneix Argentona i Cabrera de Mar. La seguirem amunt fins a 
trobar a mà esquerra la pista que puja fins al Castell de Burriac (3), indret a visitar molt 
recomanable abans de seguir el nostre camí cap a l’alberg Josep Maria Batista i Roca de 
Masnou. Després de visitar el castell, tornem de nou a la cruïlla on ens hem desviat i 
continuem recte en la direcció que portàvem. Avançarem per aquesta pista que davalla 
suaument fins a trobar un revolt molt tancat a l’esquerra. En aquest punt, l’abandonarem 
i prendrem una pista que hi arriba per la dreta (4). Seguirem per ella fins que, uns 
metres més endavant, trobem una nova cruïlla amb una pista que marxa recta i una altra 
cap a la dreta, seguim aquesta segona que marxa en direcció al nord-oest i que ens duu 
fins a tocar de les primeres cases de la Urbanització de La Llobera. Abans d’arribar-hi 
però, ens desviarem per una pista que surt a mà dreta en direcció contrària a la que 
portàvem (5). La pista ascendeix suaument i fa uns revolts molt pronunciats abans de 
canviar de direcció i iniciar un suau descens rumb cap al sud-oest. Al poc d’iniciar 
aquest suau descens, trobem un revolt molt pronunciat primer a la dreta i acte seguit a 
l’esquerra. En aquest segon revolt, abandonem la pista i seguim un corriol (6) que 
marxa en direcció al nord fins a desembocar a una pista més ampla que seguirem a 
l’esquerra i que ens durà fins al Coll de Gironella (7). Allà hi trobem una pista de terra 
molt ampla que haurem de seguir cap a l’esquerra. Escassos metres més endavant, ens 
arriba un carrer asfaltat a mà esquerra que baixa de nou cap a la Urbanització La 
Llobera, l’ignorem i seguim recte fins a arribar a una cruïlla on hi trobem dues pistes 
(8), la que marxa cap a la dreta i es dirigeix cap a Sant Bartomeu de Cabanyes i una 
altra per l’esquerra que es dirigeix cap a la Creu de Can Boquet, indicada amb els 
senyals vermells i blancs del GR i els grocs del PR36. A la Creu de Can Boquet (9), hi 
trobarem un centre d’informació del Parc de la Serralada Litoral i una cruïlla de quatre 
pistes on seguirem recte en direcció al sud-oest cap a l’Ermita de Sant Mateu i el 
Mirador de la Cornisa. La pista ens porta en direcció al sud, vorejant el Turó de Pedrells 
i el Turó de Cal Bernardet, fins a una cruïlla on hi neix un camí a mà dreta que ens 
portarà fins a l’Ermita de Sant Mateu (10). Un cop allà, vorejarem el Turó de Sant 
Mateu i prendrem un corriol avall que ens durà de nou fins a la pista ampla que havíem 
abandonat i que haurem de seguir cap a la dreta. En breu hi trobem el Mirador de la 
Cornisa (11), bon indret per gaudir de les excepcionals vistes que ens ofereix sobre la 
ciutat de Barcelona i part del Maresme. La pista davalla suaument fins al Coll de la Clau 
(12), allà hi trobem una cruïlla de pistes on prendrem la de més a l’esquerra que marxa 



avall cap a la Urbanització Les Delícies. Seguirem sempre per aquesta pista avall i en 
direcció al sud, travessant la població de Teià (13) pel Passeig de la Riera i 
posteriorment per l’Avinguda de José Roca Suarez-Llanos. Al final d’aquesta avinguda, 
trobem a mà dreta la carretera de Masnou a Teià BV- 502 i recte, l’Avinguda de John 
Fitzgerald Kennedy. Seguirem per la BV -502 que més endavant travessa per sota 
l’autopista i passa a dir-se Avinguda dels Senyors Cusí i Fortunet. Seguint avall, al 
número 52 d’aquesta avinguda, hi trobarem l’alberg Josep Maria Batista i Roca (14).         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


