Freixinet

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
www.valldelord.cat

Ruta
del Miracle a
Freixinet

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
La ruta que presentem transcorre per una pista forestal construïda posteriorment a l’incendi del 1998
per poder extreure la fusta cremada.
Durant tota la ruta observarem el paisatge en procés de regeneració forestal, i passarem entre camps
de conreu de cereals.

RUTA: del Miracle a Freixinet

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

Perfil altimètric

Llocs d’interès
santuari del Miracle
Freixinet
baixa
6,8 km
1 h 30 min
47 m
205 m

Tracks GPS disponibles

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; però el
que cal destacar és l’important i monumental 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.
Regeneració Forestal: Els boscos
de Riner, majoritàriament rouredes i pi
roig, van sofrir un devastador incendi
l’any 1998. Actualment es pot veure el
procés de reforestació de tota la zona.

Altitud (m)

el Miracle

Freixinet

Observacions
Aquesta és una ruta lineal. Es pot tornar al Miracle
desfent el camí d’anada o bé continuar el recorregut
fins a la Torre de Riner, i tornar per la ruta que porta
al Miracle.

Freixinet : És el nucli poblacional
més gran de Riner. Les terres planes
on es troba son lloc de moltes masies i
granges de cria de bestiar i producció
de cereals.
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