Santuari del Miracle

Pautes de comportament:
Caminar és la millor manera per conèixer el ric patrimoni
natural i cultural de la comarca.
No jugueu amb foc, pot acabar amb tot el que veieu.
No llenceu deixalles. Emporteu-vos-les i dipositeu-les als
contenidors adequats del poble.
L’acampada lliure no està permesa. A la comarca hi
trobareu molts càmpings.

OFICINA DE TURISME DEL SOLSONÈS
Centre d’interpretació turística del Solsonès
Carretera de Bassella, 1
25280 Solsona
Tel. (0034) 973 48 23 10
www.turismesolsones.com

OFICINA DE TURISME DE LA VALL DE LORD
Punt d’acolliment del Centre BTT Solsonès - Vall de Lord
Carretera de Berga, s/n
25282 Sant Llorenç de Morunys
Tel. (0034) 973 49 21 81
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Ruta
pel camí de
ronda

Respecteu la vida que us envolta: no arrenqueu ni danyeu
cap ésser viu.
Respecteu el patrimoni cultural i històric. Cal preservar-lo
per a les generacions futures.
Telèfon d’emergències.

Riner, el Solsonès

La ruta

RUTA: pel camí de ronda

Fitxa tècnica
Inici:
Arribada:
Dificultat:
Distància:
Durada:
Desnivell (+) acumulat:

Llocs d’interès
santuari del Miracle
santuari del Miracle
baixa
1,5 km
30 min
20 m
Ruta (GPS) disponible

Perfil altimètric

Roc de la Mare de Déu. Hemidolmen que
es troba a prop de la capella de Sant Gabriel.
Actualment només es conserva la gran llosa
de coberta. Té gravades un conjunt
d'inscultures de tipus geomètric a les
cantonades.

Ermita de Sant Grabiel

Altitud (m)

Santuari del Miracle. Santuari marià de
gran interès tant religiós com artístic. Les
construccions més antigues són la Casa
Gran i l’església, que daten dels segles XVI i
XVIII; cal destacar el retaule monumental de
l’altar major, d’estil barroc català, obra de
l’escultor Carles Morató. El monestir és atès
des de l’any 1901 per monjos benedictins
procedents de Montserrat.

Roc de la Mare de Déu

el Miracle

La ruta s’inicia al camí que surt a l’esquerra de la
rotonda. Està molt ben indicat i continua paral·lel a la
carretera d’arribada al Miracle, en lleugera pujada.
Cruïlla de camins, amb un que ve de la carretera.
Girem a l’esquerra passant pel costat d’un dipòsit
d’aigua.
Acabem de pujar al turó fins a arribar a l’ermita de
Sant Gabriel. Des d’aquí es pot observar el paisatge
de tota la comarca.
El camí continua en baixada per la dreta de
l’ermita.
A pocs metres trobem a l’esquerra el dolmen Roc
de la Mare de Déu.
Més endavant trobem un pal indicador del camí de
tornada cap a l’esquerra. Agafem un corriol que
passa pel costat d’un camp.
La Rutaun bosquet de petites alzines i passem
Travessem
per una gran creu de terme. Arribem a un camp més
gran que cal travessar pel mig, seguint els pals
indicadors.
Al final del camp el corriol ens porta de nou a l’inici
de la ruta, o bé podem baixar directament al santuari
per un corriolet de baixada amb graons de pedra.

Observacions
Aquesta és una ruta molt curta i senzilla que
recomanem fer als visitants i hostes del santuari del
Miracle per poder gaudir el paisatge del Solsonès.

Ermita de Sant Gabriel. Ermita situada al
cim del tossal del mateix nom, sobre el
santuari del Miracle. Forma part del conjunt
arquitectònic del Miracle.
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