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embassament de l’Alzina 

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. 



Inici: 

Arribada: 

Dificultat: 

Distància 

Durada: 

Desnivell (+) acumulat: 

Desnivell (-) acumulat: 

santuari del Miracle 

l’Alzina 

baixa 

4,2 km 

1 h 15 min 

60 m 

147 m 

Si 

Fitxa tècnica 

Perfil altimètric 
Ruta (GPS) disponible 

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’església, que daten dels segles XVI i XVIII; 

cal destacar el retaule  monumental de 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. 

 

Embassament de l’Alzina. Construït l’any 

1988 en el lloc on hi havia un petit toll, el Taulís. 

L’aigua naixia de la font de les Hortetes, que 

encara avui alimenta l’embassament. 

 Actualment es tracta d’un espai natural prote-

git. 

 

Observatori de fauna aquàtica. En aquest 

embassament s’hi està duent a terme des del 

2006 un projecte de conservació i custòdia. Per 

això hi ha instal·lats un panell de protecció visual i 

panells explicatius per informar i conscienciar els 

visitants sobre la riquesa biològica de la zona i de 

l’hàbitat. 

La Ruta 

La ruta 

La ruta va travessant l’Espai Natural Protegit del Miracle entre camps de 

cultiu i boscos, principalment alzineres. 

Comencem la ruta al costat de la Casa Gran. Passem pel costat d’una 

àrea de pícnic on hi ha una font. El camí va baixant cap al torrent.  

Travessem el torrent i anem baixant pel costat esquerre. 

Cruïlla de camins. Davant tenim la casa Estany. Girem a la dreta i de 

seguida a l’esquerra. Anem seguint les marques del GR. 

Anem pujant per un corriol fins a arribar a la casa Estany. Travessem 

tota la propietat de sud a nord. Cal seguir les indicacions del GR. 

El corriol va pujant i travessant camps de sembrat i boscos d’alzines i 

boixos. 

El camí es fa més ample. Segueix en lleugera pujada per sota l’església 

de St. Jaume, i a la dreta d’una masia. 

En una corba de 180º cal deixar la pista i travessar el camp de l’es-

querra en diagonal fins a anar a trobar el corriol que surt en pujada per l’altre 

costat. Cal anar amb compte perquè no hi ha el senyal de no continuar per 

la pista, i el del corriol no es veu gaire. 

Arribem a una pista asfaltada que creuem i seguim el camí amb les 

marques del GR en direcció a Brics i Solsona. 

El camí es converteix en un corriol que baixa entre el bosc.  

Travessem una tanca metàl·lica que cal tornar a tancar. 

El corriol arriba a un camp de sembrat. Seguim les marques del GR pel 

costat del camp. 

Deixem una pista a la dreta i seguim el corriol recte fins a tornar a trobar 

les marques del GR. 

El corriol continua en baixada fins a trobar una pista. Continuem per la 

dreta, i de seguida a l’esquerra. Cal travessar un camp pel mig i continuar 

la pista. A pocs metres passarem una tanca metàl·lica. 

Cruïlla de pistes. Continuem a la dreta. 

Al cap de 40 metres agafem un corriol que marxa amunt per l’esquerra. 

El corriol acaba en un camp al costat de l’embassament. Continuem al 

camí fins a l’altra banda on hi ha l’observatori d’aus. 

Fi de la ruta. 

Aquesta és una ruta lineal. Es pot tornar al Mira-

cle desfent el camí d’anada o bé continuar el recor-

regut senyalitzat cap a Solsona, seguint les marques 

del GR-7 o el Camí dels Bons Homes. 

Observacions 
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