
 

 

Sortim de l’alberg Mas Silvestre (1) i desfem la pista avall fins a arribar a una pista 
ampla que seguirem cap a mà dreta. Haurem d’abandonar-la i seguir la segona pista que 
ens arribi per mà esquerra (2) i que es dirigeix cap a Cal Saborit i Can Bruguera. La 
pista s’enfila cap al Turó d’en Rimbles i es pot seguir sense cap mena de problema fins 
a desembocar a una pista més ampla que seguirem a l’esquerra i amunt fins a la masia 
de Can Bruguera (3), actualment reconvertida en restaurant. Passem per davant i, acte 
seguit, la pista per on veníem desemboca a una altra pista que seguirem a la dreta 
rodejant Can Bruguera i que ens durà fins a les primeres cases de la urbanització La 
Cornisa, que travessarem per un carrer anomenat el Camí de la Cornisa. Seguirem 
sempre per aquest carrer (4) i en pocs minuts deixarem enrere les darreres cases de la 
urbanització. Avancem per una pista que davalla suaument deixant a mà dreta el Turó 
de la Creu d’en Serra i posteriorment, a mà esquerra, el Camí de la Serra que va cap a 
Mataró. Arribem a una doble corba molt tancada (5) on continuem avall, sempre per la 
pista principal en direcció a Argentona. Arribem a l’alçada de l’autopista, on prenem a 
l’esquerra abans de creuar-la. La creuem en el següent túnel (6). Creuem també la riera i 
prenem a l’esquerra una pista senyalitzada com a carril bici (7). Aquest camí ens duu a 
una carretera que prenem a l’esquerra per la vorera durant un quilòmetre i mig. Arribem 
a un polígon industrial i hi entrem a l’alçada de l’empresa Pedres Mataró (8). Un túnel 
creua l’autopista, però no el prenem. Marxem pel carrer de l’esquerra fins al següent 
túnel. Aquí si que creuem l’autopista (9). Pugem per la carretera fins que aquesta gira a 
la dreta. En aquest punt (10) neix una pista que marxa per l’esquerra i segueix recte 
amunt, paral·lela a una riera. La pista es converteix en sender, on seguim les marques 
blaves i grogues. A l’alçada de la carretera B-502, creuem la riera que quedava tota 
l’estona a la dreta i seguim pel senderó. Creuem la carretera (11). Davant nostre hi neix 
una pista que tot seguit es bifurca. Marxem a la dreta. Es una pista de sorra. Aviat 
prenem un senderó que puja cap a l’alberg Torre Ametller a Cabrera de Mar, la teulada 
del qual destaca fa estona entre els arbres. Només ens cal seguir les marques blaves i 
grogues fins a la Torre de l’Ametller (12). 

 

 

 

 

 

 


