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Fitxa tècnica
Dificultat: Fàcil (ideal per a famílies)
Distància: 10,5 km (temps estimat: 2h / 2h 30 m.)
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Alt màx: 669 m
Alt mín: 501m
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Ascensió acumulada: 304 m
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Punts d’interès

7

1. Can Moianès
2. Refugi Moianès 2

8

3. Refugi Trabau 1
4. Refugi Trabau 2
5. Ermita i mas de Vilageliu
6. Aqüeducte de Barbat
7. Pont del molí i pou de glaç
8. La Riera i molí de vent

Ruta del Patrimoni
La ruta del patrimoni passa per diversos espais que, amb
el pas del temps, havien quedat abandonats i que un grup
de veïns del poble han vetllat per recuperar. En destaquen els refugis antiaeris, que donaven cobertura al camp
d’aviació que s’hi va construir durant la Guerra Civil espanyola, que l’exèrcit republicà va planificar amb l’objectiu
de donar suport al front. El camí surt del terme municipal
i passa per l’ermita de Vilageliu i per l’aqüeducte de Barbat. De retorn, passa per bonics espais del terme, fins
arribar al pou de glaç, que no es pot visitar, per després
dirigir-se cap a la Riera i retornar al punt de sortida.

En memòria de Perfecte Moreso
L’Ajuntament de Balenyà vol dedicar aquesta ruta en record de Perfecte Moreso, Jutge de Pau de Balenyà. En
Perfecte s’estimava aquest poble, i ho va demostrar participant activament en multitud de projectes i entitats, i estava il·lusionat amb aquest projecte de recuperació dels
refugis, de la mateixa manera que en el seu dia va treballar per la creació del Museu Balenyano.

Trobareu més informació a la pàgina web:
www.balenya.cat Amb track per a GPS, mapa de tots els refugis del
camp d’aviació i altres punts d’interès.

Bars i restaurants, per menjar-hi alguna cosa:
EL PUIG (Casa de Colònies)
LA BARRICA D'EN PEP (Hostal)
EL NADAL (Restaurant)
LA BÒBILA (Restaurant)
LA TABERNA DEL POBLE (Restaurant)
L’ESTABANELL (Restaurant)
BAR DARIO (Bar)
EL CRUCE (Bar)
EL PORRÓ (Bar)
ELS ARCS (Bar-pizzeria)
EL SOL (Granja-pizzeria)
LA GRANJA (Granja-bar)
L’ENIGMA (Bar)
L’HABANA (Bar)
TAKITOS (Bar)

Mas El Puig
Pl. Bosch i Jover, 6
Mas El Nadal
Av. Pau VI, 41
C/ Estació, 1
Mas Estabanell C-17
C/ Sol, 58
Ctra. Ribes, 6
C/ Joan Miró, 42
Pl. Bosch i Jover, 5
C/ Sol, 21
Pl. Bosch i Jover, 10
C/ Major, 3
C/ Major, 10
Ctra. Ribes, 77

646 334 749
93 882 01 78
93 882 16 28
93 882 06 16
93 882 07 04
93 812 42 96
93 889 81 06
93 882 07 82
93 882 03 19
93 889 82 28
659 033 368
93 882 07 25
646 752 954
622 169 327
646 907 588

Ruta del patrimoni retrobat
En memòria de Perfecte Moreso, Jutge de Pau de Balenyà

Ajuntament de Balenyà
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Can Moianès.
Al pati de la
casa, hi ha el
Refugi Camp,
de dimensions
molt més
àmplies.

Refugi Moianès
2. Es troba ben
bé a peu del camí
ral medieval que
va des de
Balenyà fins
a Tona.

Refugi Trabau 1.
Refugi a peu del
camí ral, a uns
450 metres de
l’anterior.

Refugi Trabau 2.
És el refugi que
se situa més al
nord del camp
d’aviació, al bell
mig d’un camp
de cultiu.

Km
0,0

Sortida de la Plaça Josep Espona. Dirigiu-vos cap a l'església i preneu el carrer que hi ha
just a la seva dreta (Carrer del Serrat). Des d’aquí feu sempre el camí més recte possible
(seguireu pel carrer Verge de Núria), passant després pel costat del poliesportiu.

0,65

Arribareu a unes escales. Després de pujar-les, gireu a la dreta i al cap de pocs metres
preneu el passatge que us trobareu a mà esquerra. En acabar-lo, gireu de nou a l’esquerra,
fins a l’antiga nacional.

1,10

Passeu per davant de les naus i, ull aquí, travesseu el pont per anar a l’altra banda de la
C-17. Una vegada sigueu a la rotonda, preneu la pista lateral.

2,20

Al cap de poc, arribeu al primer punt d’interès, Can Moianès. Just després de la casa us
trobareu un trencant, i heu de seguir pel camí del mig, a biaix pel mig dels camps (Camí
ral).

2,45

Al cap de poc, us trobareu el primer refugi (Moianès 2 ).

2,90

Més endavant, el segon refugi (Trabau 1).

3,00

Uns 100 metres més enllà, trobareu unes escales a mà esquerra. Pugeu-les i seguint recte
us portarà fins al refugi de Trabau 2, al bell mig del camp. Respecteu el conreu.

3,20

Torneu a les escales i seguiu per la pista fins al primer trencant a l’esquerra. Passareu pel
costat d’una casa de doma. Aneu seguint sempre recte a tots els trencants. Teniu un bon
tros fins a un punt on la pista es desvia a una casa (el Surell), sense possibilitat de seguir
si anéssiu en cotxe.

4,70

Aquí veureu un corriol que segueix recte, amb un senyal de senders; seguiu per aquí.

5,30

Feu sempre el camí més evident, fins arribar a l’Ermita de Vilageliu, lloc ideal per reposar
una mica. Una vegada aquí, agafeu el camí que segueix en direcció oest (pista asfaltada),
fins a un creuament, on heu d’agafar cap a l’esquerra.

5,70

Als pocs metres, just abans de travessar la riera, trobareu un camí a mà esquerra. Agafeulo i seguiu-lo. Després d’una vista preciosa de l’ermita trobareu un petit corriol a mà dreta
(hi ha marques de PR); si arribeu a un camp, us l’heu passat.

5,90

6,40
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Ermita de
Vilageliu.
Sant Miquel
de Vilageliu,
església
romànica,
documentada
des del 948.
Aqüeducte de
Barbat, d'un
sol arc recolzat
a la pedra dels
costats del riu.

Pont del molí
(1778) i pou de
glaç, on no fa
massa anys s’hi
feia glaç per
poder conservar
els productes
frescos.
Molí de la Riera.

Des del trencant del corriol ja es pot veure, entremig dels arbres, l’aqüeducte de Barbat.
Una vegada vist, us recomanem desfer camí fins a la pista asfaltada i seguir a l’esquerra
(si opteu per travessar-lo, just a la sortida pugeu el marge i aneu a buscar la pista que hi
ha després d’una pineda, deixant una bassa a la vostra esquerra). Retornats a la pista que
venia de Vilageliu, seguiu camí a l’esquerra
Veureu un rètol que anuncia Vivers Barbat, que es veuen a l’esquerra. Heu de seguir recte,
deixant les dues pistes que trobeu a mà esquerra i que us hi portarien. Preneu com a referència que sempre heu de deixar els camps de gespa a la vostra esquerra.

6,95

Una vegada deixeu els camps enrere, als pocs metres us trobeu una bifurcació, on heu
d’agafar cap a la dreta, amb una pujada curta. Seguiu la pista principal, deixant tots els
trencants...

7,35

...fins a trobar-vos amb una altra pista perpendicular i sense opció de seguir recte. Aquí
heu d’agafar a l’esquerra. Seguiu recte, deixant un trencant a la dreta, fins arribar a uns...

7,80

..terrers de pedra grisa. Són margues, característiques de la zona, i que provenen dels sediments marins que es van generar de la forma de cubeta fluvial de la Plana. Seguiu més
o menys recte pel camí més fressat fins arribar de nou al bosc, on veureu un corriol.

8,30

Després del corriol trobareu una pista ampla. Agafeu cap a la dreta, però al cap de pocs
metres (al revolt), l’heu d’abandonar, per agafar un altre corriol que segueix recte.

8,45

Passeu una altra zona de margues i, després de superar-la, seguiu per un corriol molt evident que ve de pla.

8,85

Aquest s’acaba en una pista ampla, on haureu de travessar un petit rierol. Seguiu recte,
pel camí principal i deixant tots els trencants que trobeu a mà dreta. El camí gira a l’esquerra, i al cap de pocs metres veureu una pista més ampla on heu de tirar cap a l’esquerra (si
aneu a la dreta, faríeu cap al Santuari de l’Ajuda).

9,10

Al cap de molt pocs metres, abans de passar el pont que us permetria superar el rierol,
preneu un corriol que hi ha a la vostra dreta (entre el rierol i un camp). Seguiu-lo i en pocs
metres us portarà fins al port del molí (1778) que us permetrà travessar el rierol.

9,15

Quan sigueu al pont, just davant vostre teniu la cúpula del pou de glaç (que no es pot visitar), amb tots els arbres que hi han crescut a sobre. Seguiu la pista que us ve de recte, deixant el pou a mà dreta, i just uns 25 metres més endavant, abans de fer la corba, heu
d’agafar un altre corriol que neix entremig de dues casetes de la llum.

9,40

Després d’una baixada, arribeu a una pista ampla, amb una magnífica vista de la Riera.
Aneu en direcció cap a la casa, deixant-la a mà dreta. Una vegada superada, us trobareu
l’imponent...

9,70

...molí de vent de la Riera. Seguint arribeu a trobar-vos la pista asfaltada que ve de l’Ajuda.
Gireu a l’esquerra i torneu al poble.

10,20 Feu sempre recte fins arribar a la carretera. Dirigiu-vos cap al pas zebra. Travesseu i retorneu al punt de partida.

