
Riner, Altiplà del Solsonès, Solsonès, Lleida, Catalunya,

Descobrim el paradís natural que s’estén a l’entorn 
de l’històric santuari del Miracle i arribem fins a 
l’embassament de l’Alzina, que acull moltes aus 
aquàtiques
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Sistema de coordenades geogràfiques. Datum WGS84.

 PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)

Punt de pas Temps Altura Latitud Longitud

 Santuari del Miracle 0:00h 833m 41.914477º 1.523509º

 Font del Bisbe 0:15h 778m 41.915783º 1.520068º

 Masía de l’Estany 0:25h 770m 41.920201º 1.519591º

       Carretera 0:45h 803m 41.929239º 1.512784º

 Embassament de l’Alzina 1:05h 745m 41.937599º 1.510225º

 Santuari del Miracle 2:05h 833m 41.914477º 1.523509º

“Base topogràfica de Catalunya 1:25.000” propietat de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

itinerari sentit de la ruta inici / final

0 1 km
N
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 MÉS INFORMACIÓ

DURACIÓ: Mig dia.

TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 2:05h en total: 1:05h des del santuari del Miracle fins a 
l’embassament de l’Alzina i 1:00h per retornar pel mateix camí.

DESNIVELL ACUMULAT: 275m

DIFICULTAT: Baixa.

ÈPOCA: Tot l’any.

CARTOGRAFIA:
· Solsonès. 1:50.000. Editorial Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

OBSERVACIONS: La senyalització de la ruta com a camí de l’Alzina és inexistent (gener 2020). Per aquest 
motiu cal estar atents en tot moment a les marques blanques i vermelles de GR, que són força difuses però 
són les úniques que trobarem durant la ruta. En el tram entre la masia de l’Estany i la carretera hem de tenir 
clara la direcció a seguir (primer NO, després N) i, en el sector final d’aquest tram, agafar com a referència 
l’ermita de Sant Jaume (que hem de deixar a la nostra esquerra).

 INTRODUCCIÓ

Ruta lineal de poc més de 7,5 km de longitud (anada i tornada) que recorre l’Espai Natural Protegit 
del Miracle seguint el sender de gran recorregut GR 7. Sortim de l’emblemàtic santuari del Miracle i, 
entre rouredes seques, petits claps de pinedes de pinassa, fenassars, margedes i conreus extensius 
de secà, arribem a l’observatori d’aus de l’embassament de l’Alzina. És un itinerari fàcil i amb poc 
desnivell, ideal per a famílies amb nens.

L’embassament de l’Alzina és un pantà artificial construït en el lloc on abans hi havia un petit estany, 
el toll del Taulís. L’aigua emmagatzemada s’utilitza per regar i donar de beure als animals. L’indret està 
envoltat per pinedes, petites rouredes i conreus de secà. Les peculiars característiques biogeogràfi-
ques de l’embassament han propiciat l’existència de tot un seguit d’espècies de flora i de fauna que fan 
d’aquest lloc un indret d’alt valor natural. A l’observatori de fauna aquàtica podem observar diverses aus 
aquàtiques.

Observar la flora i les aus aquàtiques a l’embassament de l’Alzina.

Descobrir i gaudir del paisatge de mitja muntnaya de l’Espacio Natural Protegido del 

Miracle.

Conèixer l’emblemàtic i històric santuario del Miracle.

EL MILLOR D’AQ UESTA RUTA
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 RECORREGUT

Comencem l’itinerari de l’Alzina fent una visita al conjunt arquitectònic del santuario del Miracle (0:00h 
- 833m). Des de l’hostatgeria o Casa d’Espiritualitat, prenem el trencall en direcció NE. Passem per darrera 
d’aquest edifici i ens dirigim a dos edificis que queden una mica més avall, apartats, que són les cel·les. Just 
a mà esquerra trobem un pal indicatiu de l’itinerari a l’Alzina i els senyals blancs i vermells del GR 7, que 
seguirem durant tot el recorregut.

Tombem en direcció a ponent per sota l’edifici de les cel·les de Nostra Senyora i davallem cap al torrent 
passant per la font del Miracle. Travessem el torrent, quasi sempre sec, i continuem pel corriol que passa 
per una esclarissada roureda seca. Deixem a mà dreta la font del Bisbe (0:15h - 778m) i continuem 
avançant, ara en lleugera baixada. Després d’un parell de llaçades creuem el torrent sec de la Rasa de 
l’Estany i ens enfilem fins a uns camps de cereals sota la masía de L’Estany (0:25h - 770m). Resseguim 
l’altiu mur de pedra seca i travessem la propietat de S a N tot seguint les dues franges de pintura blanca i 
vermella del GR 7. Ens enfilem cap a uns blocs de gres i una petita roureda i continuem per un camí 
embardissat entre murs de pedra seca en direcció NO. Caminem entre cultius de cereals, alternant espais 
oberts i petits grups de rouredes seques amb boix i argelagues. 

El foc ha contribuït a modelar el paisatge i el que abans eren extenses pinedes de pinassa ara s’han convertit 
en àmplies zones d’espais oberts, noves zones de cultius, matollars, petits alzinars i multitud de rouredes, 
enriquint notablement la diversitat d’espècies. Travessem diversos camps de cereals i ja amb vistes a l’ermita 
de Sant Jaume i cal Calonge, enfilats en un turó, davallem per travessar la rasa de Cellan. Pugem uns metres 
per una pista que abandonem després d’un revolt i continuem travessant un altre camp. Ascendint per un 
camí amb un mur, arribem a la carretera (0:45h - 803m).

Primer travessem la carretera i després un camp en direcció N fins que arribem a una roureda. Continuem 
per un corriol que ens porta fins a una portella. Davallem cap a la rasa dels Tracs, sortim a una pista i pocs 
metres més avall anem cap a l’esquerra tot creuant un petit barranc (rierol). Una mica més amunt trobem 
un pas de bestiar elèctric i ens endinsem en una zona de bosc. Anem seguint una pista i remuntem en 
direcció N fins que trobem un petit corriol a l’esquerra senyalitzat amb les marques blanques i vermelles 
del GR (arbre). Aquest corriol ens porta fins a un camp on hi ha un pal de BTT, anem cap a la dreta i uns 
metres més avall ja veiem l’embassament. Continuem cap a la dreta i trobem el camí que ens condueix 
fins a la presa de l’embassament de la Alzina (1:05h - 745m). Al final de la presa artificial trobem 
l’observatori d’aus aquàtiques, que ens permet albirar les aus que fan parada en aquest estany artificial 
d’alt valor ecològic.

Retornem al santuari del Miracle (2:05h - 833m) pel mateix camí, entre camps de cereals i rouredes 
seques, tot gaudint de les extenses vistes que ens ofereix el recorregut.
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 COM ARRIBAR-HI EN COTXE

Podem arribar al santuari del Miracle des de Cardona o des de Solsona. Des de Cardona, hem d’agafar 
la carretera BV-3001 fins a Su (senyalitzat des de Cardona) i a continuació la carretera LV-3002 fins al 
trencall del santuari del Miracle. Des de Solsona, primer hem d’agafar la carretera C-75 en direcció a 
Guissona durant uns 6 km fins que arribem a un trencall senyalitzat “El Miracle / Su” (carretera LV-3002). 
Avancem per aquesta via uns 5,5 km i arribem al trencall del santuari del Miracle. Fem uns 500m i 
arribem al santuari, on podem aparcar sense problemes.

NO ET PERDIS...

Visitar el santuari del Miracle, que està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional. El conjunt 
arquitectònic, integrat per diversos edificis, té un gran valor cultural, històric, arquitectònic i artístic, i 
acull un nombre considerable de visitants. Destaca el retaule barroc més gran de Catalunya, un treball 
impressionant obra de Carles Morató i del daurador Antoni Bordons

SABIES QUE...

L’entorn del santuari del Miracle conforma un espai natural protegit? L’Espai d’Interès Natural del 
Miracle acull una petita mostra representativa dels paisatges submediterranis dels altiplans centrals 
catalans i conserva alguns elements d’especial interès com els boscos de pinassa i algun insecte força 
rar. Aquest espai va estar afectat pel gran incendi de 1998 i ara es troba en plena regeneració, fet que 
ha comportat que les rouredes seques estiguin ocupant espais on abans hi havia pinedes de pinassa.
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Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt 
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. La senyalització (marques, 
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. RUTES PIRINEUS no 
es responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i 
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per 
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no 
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS 
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.

Poblat ibèric del Castellvell

A l’extrem occidental del turó del Castellvell hi trobem el jaciment arqueològic 
del Castellvell. Són les restes d’un poblat iber que hi hagué en aquest indret. 
Pel que s’ha pogut excavar fins a dia d’avui, se sap que aquest assentament 
va arribar al seu esplendor al segle III aC i que, donada la seva situació 
estratègica, devia exercir una poderosa influència en els assentaments ibers 
veïns.

Coordenades GPS: 41.994093º 1.499886º

Nucli antic de Solsona

El casc antic de la ciutat de Solsona és preciós. Hi destaquen les restes de 
les seves muralles del segle XIV, la catedral i la Mare de Déu del Claustre, 
una escultura del segle XII que està considerada una de les obres més 
importants del romànic català. A banda de temples religiosos i infraestructu-
res militars, el casc antic de Solsona ens sedueix per les seves incomptables 
places porxades i els seus carrerons plens d’encant i de vida.

Coordenades GPS: 41.994847º 1.517722º

 QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
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Guies Web i Pdf gratuïtes 

Posem a la teva disposició guies web i PDF 

-rutes de senderisme i d’alta muntanya 

que et pots descarregar gratuïtament-, uns 

continguts de qualitat i fiables elaborats per 

professionals de la muntanya per tal que 

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

Sortides i excursions guiades 

Disposem d’un calendari de sortides 

organitzades o et podem preparar una 

proposta personalitzada a mida. Crestes 

i ascensions, naturalesa, parcs naturals, 

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs 

tots els secrets del Pirineu de la mà dels 

millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Us recomanem els millors establiments que 

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta 

muntanya que us proposem a la web. Hotels, 

restaurants, museus, artesans, esports 

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip 

perquè la teva experiència als Pirineus sigui 

inoblidable!

Serveis per a organismes i empreses 

Creem i elaborem continguts d’itineraris 

de senderisme i d’alta muntanya per a 

organismes i empreses (díptics, tríptics, 

format web, APP per a mòbils,...). També us 

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres 

continguts i així promocionar-vos en diversos 

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

Descobreix tot el que t’oferim i viu 
els Pirineus com mai ho has fet!
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