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Torre de Riner 

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 troba-

reu molts càmpings. 

Caminar és la millor manera per conèixer el ric patrimoni 

natural i cultural de la comarca. 

Respecteu el patrimoni cultural i històric. Cal preservar-lo 

per  a les generacions futures. 

Pautes de comportament: 

Respecteu la vida que us envolta: no arrenqueu ni danyeu 

cap ésser viu. 

Telèfon d’emergències. 



La Ruta 

La Ruta 

Llocs d’interès 

Santuari del Miracle. Santuari 

marià de gran interès tant religiós 

com artístic.  Les construccions més 

antigues són la Casa Gran i l’esglé-

sia, que daten dels segles XVI i 

XVIII; cal destacar e retaule monu-

mental de l’altar major, d’estil barroc 

català, obra de l’escultor Carles Mo-

rató. El monestir és atès des de l’any 

1901 per monjos benedictins proce-

dents de Montserrat. 

 

Torre de Riner. Torre de guaita 

rectangular d’uns 18 m d’alçària, de 

l’antic castell de Riner. Data del s. X i 

per fora es conserva en bon estat. 

Adossada hi ha una antiga pagesia 

en estat ruïnós, i ben a prop l’esglé-

sia, que va ser refeta al segle XVIII, 

la rectoria i el cementiri. 

Sortim del santuari del Miracle seguint els indicadors 

de la ruta. La ruta  coincideix amb una pista forestal. 

La Cirosa. Casa que deixem a la dreta i seguim la 

pista que més endavant va baixant. 

Corba 180º. Seguim les indicacions de la ruta. 

Cruïlla abans d’arribar a la pista. Nova fita a la dreta. 

La ruta va seguint en baixada a buscar la rasa del riu 

Estany, que desemboca al riu Negre procedent de Sol-

sona, just abans d’arribar a la torre.  

Cruïlla amb la carretera.  Seguim en direcció a l’es-

querra.  

Deixem una casa a l’esquerra.  

Cruïlla de camins. Seguim a la dreta stal com indica 

la ruta. 

Trencall cap a la Plana Rodona (Casa) a la dreta. 

Seguim la pista per l’esquerra. 

Cruïlla amb indicadors. Deixem la pista principal i 

agafem una pista a l’esquerra.  

Deixem una pista a l’esquerra i continuem recte. El 

camí va baixant la rasa del riu pel costat dret. 

A l’esquerra veiem la torre dalt del turó.  

La pista es converteix en un corriol estret que va 

baixant fins a arribar al fons de la rasa del riu Estany. 

Travessem el punt d’unió amb el riu Negre  per un pont.  

Passat el pont, agafem un corriol que puja cap a la 

torre, situada dalt del tossal.  

Fi de la ruta. 

Aquesta és una ruta lineal. Es pot tornar al Miracle 

desfent el camí d’anada o bé continuar el recorregut se-

nyalitzat cap a Solsona, tot resseguint el riu Negre. 

 

Si es fa la ruta amb BTT, el tram final de pujada al tos-

sal on hi ha situada la torre de Riner presenta força dificul-

tat tant de pujada com de baixada. 

Observacions 

Inici: 

Arribada: 

Dificultat: 

Distància: 

Durada: 

Desnivell (+) acumulat: 

Desnivell (-) acumulat: 

 

el Miracle 

torre de Riner 

baixa 

5,8 km 

1 h 35 min 

15 m 

262 m 

Fitxa tècnica 

Perfil altimètric 
Ruta (GPS) disponible 
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