Km
0,000

Iniciarem la ruta al Santuari de l’Ajuda en direcció a ponent, cap a la Creu de Terme i amb la visió del Roc Gros al fons. Al trencall,
seguim tot recte per la pista de terra. Passarem per la Casa Nova de la Font (0,700) i després, a tocar de dues cases de pagès
més: les Roquetes (1,500) i...

2,000

... el Grau (2,000). En arribar al Grau, la pista gira a l’esquerra i s’aplana el camí. Després de pocs metres de pla, nosaltres fem
com si volguéssim entrar cap a la casa, però prenent un corriol que hi ha just a l’esquerra de l’entrada. Deixem la casa sota nostre
i seguim pel corriol.

2,100

A uns 100 metres de la casa enfilem el camí cap amunt, tot deixant una mina a la nostra esquerra. Seguim pel corriol principal.

2.400

Seguint la pista principal, el camí fa una ziga-zaga, primer girant a l’esquerra i després a dreta. El camí s’enfila i, a uns 50 metres
de la segona corba de la ziga-zaga, veiem un corriol a mà esquerra. El prenem i deixem la pista principal. Hi ha indicadors del Roc
Gros.

2,700

Iniciem un primer tram de pujada. El camí està empedrat; són les restes d’un antic camí romà que anava cap a Collsuspina.
Seguim sempre per aquest camí.

3,000

A poc metres ens creuarem amb una pista; la prenem girant a mà esquerra.

3,400

Arribem al coll del Roc Gros per un corriol força estret. Una vegada situats al coll, si anéssim a mà dreta, per un corriol pedregós i
en pujada, aniríem ràpidament cap al cim. A l’esquerra, en sentit oposat, hi ha una pista ampla amb una lleugera pujada. Anem
cap allà. Però, quan tot just hem fet uns 100 metres des del pla, veurem un corriol a mà esquerra que s’enfila (està assenyalat
amb una fita). Agafem aquest corriol i en poc tros veurem les antenes de Collsuspina a sobre nostre. El camí segueix quasi un
quilòmetre bastant de pla sempre amb corriol.

4,360

Ens trobem un corriol perpendicular al nostre. A mà dreta fa una forta pujada, que ens portarà directament a les antenes de
Collsuspina.

4,620

Després de 260 metres de forta pujada, ja som al pla de les antenes de Collsuspina. Una vegada aquí, seguim pel corriol que va a
mà dreta, en direcció a les antenes. Al cap de poc ens trobarem una pista asfaltada que seguirem en direcció ponent. Uns 100
metres després de deixar el perímetre d’antenes més grans, veiem a mà dreta dues antenes de dimensions més reduïdes
(després haurem de desfer camí fins aquí). Nosaltres seguim tot recte per la pista asfaltada.

5,000

Quan els fils de l’enllumenat canvien de la banda dreta a l’esquerra de la pista asfaltada, veurem un corriol que surt a mà dreta,
característic per una fita de ciment molt gran que n’impedeix el pas dels vehicles. L’agafem, fem una lleugera pujada i, quan som
al punt més alt, veurem al marge esquerre una pujada amb força pendent que ens portarà directament a la creu de Puig Castellar
(Km 5,180) en molt poc tros (just feta la primera pujada, ja la veurem). Hi ha algun lloc en què haurem d’utilitzar les mans per
pujar, encara que no presenta gran dificultat.

5,600

Desfem el camí fins a les antenes que hem vist abans. A les antenes, agafem un corriol que va a mà esquerra. De seguida
perdem força alçada. Uns 600 metres després, deixem el bosc i veurem un camp molt gran (a mà dreta hi ha un mirador).
Nosaltres seguim recte. Quan tenim la carretera a la vista, seguim recte per un corriol que ens hi porta de dret, per on seguim

6,700

Quan som a tocar de la corba, agafarem la pista que surt a mà dreta, de pla i que ens porta directament al Roc Gros o Roc de la
Guàrdia. En poc més d’un quilòmetre tornarem a ser a l'esplanada per on hem passat abans i ara agafem el corriol de pujada fins
al cim.

7,350

Cim del Roc Gros, amb un mirador de Balenyà i el Montseny. Seguirem pel mateix corriol en direcció nord fins a arribar...

7,400

...a un segon mirador amb vistes al Pirineu, amb una Rosa dels Vents que ens ajudarà a identificar els principals cims. Podem
desfer el camí fins a l’Ajuda (uns 3 km) o, alternativament, podem seguir el camí proposat (uns 5 km). Mirant els camps de sota
nostre veurem els camins de tornada pel costat dels camps. Si optem pel camí proposat, hem de seguir pel corriol que s’ha
desviat a l’esquerra just uns metres abans d’aquest segon mirador.

7,670

Uns 300 m després, el corriol es bifurca i agafem el de la dreta. Al cap de poc arribarem a una pista ampla (7,800). L’agafem en
direcció llevant (dreta). Quan el camí s’aplana (7,890), veurem un corriol a mà esquerra; el prenem. Després d’una zona de molt
desnivell, el corriol es torna més planer.

8,900

Hem seguit sempre el corriol en un terreny força pla. Quan veiem a sota Barbat i Vilageliu, el camí torna a perdre alçada. En el
tros de marges, hem de baixar quasi de dret fins a trobar la pista ampla que va a Barbat. Són uns 150 metres de camí poc definit.
Una vegada a la pista, anem en direcció a la dreta i passem pel costat d’uns grans camps d’herba.

10,100

Quan deixem els camps d’herba que teníem a mà esquerra, ens trobem una bifurcació de la pista. Seguim per la dreta sense
deixar el camí principal.

10,400

A l’esquerra, trobem una primera pista i, poc després, una segona; les deixem totes dues i, al cap de poc, agafem la pista que
marxa a mà dreta. Seguirem sempre aquesta pista principal en direcció sud, de tornada cap al Santuari de l’Ajuda.

10,900

Casa del Puig, que passarem vorejant-la per la part nord, sense deixar la pista principal.

11,500

La Tria. Aquí la pista ja es asfaltada i tenim a la vista el Santuari de l’Ajuda.

12,000

Arribem al Santuari de l’Ajuda.

Ruta: Gratant el cel de Balenyà, per sobre dels 1.000 metres
▐ Us proposem una ruta que, sense ser difícil, si que suposa un
cert esforç degut al desnivell acumulat (590 m). La ruta s’inicia al
Santuari de l’Ajuda (590 m) i s’enfila fins al punt més alt del terme
municipal, Puig Castellar (1.017 m); l’únic punt del terme per sobre
dels 1.000 metres. Per fer aquest desnivell, hi ha algun tram curt
però amb una forta pujada.
Us proposem de visitar el Santuari de l’Ajuda, si és que no el
coneixeu. A partir d’aquí, es tracta d’una ruta bàsicament de natura,
que ens portarà a dos dels cims del terme municipal: el Roc Gros o
Roc de la Guàrdia, que és un cim emblemàtic pels veïns de
Balenyà, i Puig Castellar, que té com a interès ser el punt més alt
del terme, fet que ens proporciona unes magnífiques vistes a
ponent, amb Montserrat al fons. Aquesta situació fa que sigui un lloc
magnífic per anar-hi cap al tard, de forma que amb una mica de sort
podreu gaudir d’una extraordinària posta de sol.

Codis QR amb una mica d’història sobre el Santuari de l’Ajuda i
la Creu de Terme
Al Santuari de l’Ajuda i la Creu de Terme us trobareu dos codis QR
que us permetran conèixer els elements destacats d’aquests dos
punts d’interès del nostre municipi.
El Santuari de la Verge de l’Ajuda va ser en temps antics el nucli del
municipi. Es creu que l’església ja devia estar edificada a finals del
segle IX, quan es va restaurar la diòcesi de Vic, després de la
reconquesta portada a terme per Guifré el Pilós.

En aquesta església hi ha una barreja d'estils que s'han anat
incorporant al llarg del temps. Hi ha mostres del romànic, en bona
part del campanar o de la façana, i gòtic, en el pis de les campanes.
Creu de Terme barroca de finals del segle XVII situada a l’entrada
frontal de l’antiga sagrera de Sant Fruitós de Balenyà.

Fitxa tècnica
Dificultat: Certa dificultat atès el desnivell
acumulat
Distància: 12 km (unes 3 hores)
Ascensió acumulada: 490 metres
Alçada màxima: 1017 m
Alçada mínima: 585 m

Punts d’interès i de
referència
1. Santuari de l’Ajuda (Codi QR)
2. Creu de Terme (Codi QR)
3. Puig Castellar
4. Roc Gros
5. El Puig
6. La Tria
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Ruta: Gratant el cel de Balenyà

Per sobre dels 1.000 metres.
Roc Gros, Puig Castellar, Santuari de l’Ajuda i Creu de Terme
Amb una audioguia d’accés lliure, mitjançant codis QR,
que us explicarà alguns detalls del Santuari i de la Creu de Terme

Ajuntament de Balenyà

Per gaudir de les millors postes de sol de Balenyà

