A l’Ajuda amb BTT
Característiques tècniques
Distància: 8,5 km
Temps: 2 hores aproximadament.
Dificultat: Fàcil
Desnivell: De pujada 150 metres, de baixada 120 metres.
Descripció
Recorregut circular, totalment pedalable, i sense desnivells importants.
Passa pel costat de masies i per dues ermites romàniques d’un encant
especial com són l’ermita de Sant Miquel de Vilageriu de Tona i el Santuari
de la Mare de Déu de l'Ajuda de Balenyà. Hi ha una derivació del Sender
PR.C-43 que ens portarà fins a l’aqüeducte de Vilageriu.
Punts del recorregut
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L’inici de la ruta comença al pàrquing de la zona esportiva de
Tona.
Trencant a mà esquerra pel carrer Picasso
Fem la rotonda i anem a la dreta per l’avinguda Montseny
Trencant a mà dreta pel carrer Germana Victòria en direcció a
d’institut
Rotonda de l’Escola Bressol Cuca Fera.
Trenquem a mà dreta pel carrer Torres i Bages, que passa per
davant de l’institut.
Trenquem a mà dreta pel carrer Josep Ventura
Anem a la dreta pel carrer Nou.
Travessem el torrent que separa Tona de Balenyà, deixant la
casa de la Fontordera a la nostra dreta
Agafem el camí que marxa a la dreta asfaltat que un tros més
endavant es converteix en camí ral.
Arribem a una cruïlla, seguim recte, deixem un rètol del sender
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local a la nostra dreta. Després d’uns quans metres,
començarem una baixada on ja podem començar a veure el
Santuari de la Mare de Déu de l’Ajuda de Balenyà.
Trenquem a la dreta passant per sobre un pont que travessa el
riu Congost.
Arribem al Santuari de la Mare de Déu de l’Ajuda.
Trenquem a la dreta per agafar el camí asfaltat
Passem pel costat del Mas La Tria que ens queda a la nostra
dreta on podem veure una alzina molt gran.
Seguim per la pista principal, tot deixant Mas el Puig a la nostra
esquerra.
Travessem el torrent de la Tria per anar a la nostra dreta
Trenquem a la dreta per iniciar una petita pujada
Trenquem a l’esquerra. A continuació vindrà una petita pujada,
seguida d’una petita baixada
Anem a l’esquerra, deixant la casa de Barbat a la nostra dreta.
Després de creuar un pont sobre la riera de Güells anirem a la
dreta. Al costat del pont, hi ha l’aqüeducte de Vilageriu.
Arribem a l’ermita de St. Miquel de Vilageriu per anar després a
agafar el camí de l’esquerra.
Arribada a la zona esportiva de Tona.

