
                             
           
                                                                          

                                                               

13 de març de 2016  
 

7ª ETAPA: Solsona – El Miracle 
 

Recorregut:  12,5 Km    Horari (aprox.): 4 h  

 
Sortida: A les 7 del matí de l’Ada. Verge de Montserrat  (El Prat)  

 
ITINERARI: 

 
A  les 7,00 h del matí l’autocar recollirà el personal al Prat a l’Avda. Verge de Montserrat cruïlla 
Coronel Sanfeliu, a les 7,10 h recollirem els companys que estiguin al pàrquing de RENFE  
zona de Ca l’Alaio, després anirem cap a Barcelona i entre les 7,15 - 7,20 recollirem la resta de 
companys a la parada de l’Hospital de la Vall d’Hebrón, costat mar. 
Tot seguit continuarem el viatge cap a Manresa i Solsona a on esmorzarem, després iniciarem 
la ruta a peu des d’aquest mateix punt. 
 
Recorregut aproximat de l’autocar fins el punt d’inici de l’etapa: 116 km. 
 
Distància ja caminada del GR – 7:   85,78 km. 
 
Iniciarem el recorregut passant pel Portal del Pont (594 m) i travessant el barri antic de Solsona 
fins la Plaça de Sant Jordi.  
 
1,3 km  Plaça Sant Jordi (659 m) estem sortint del nucli urbà de Solsona. Continuem per la 
carretera de Torà. Es deixa a l’esquerra la carretera C-149 que va a Berga i Manresa i se 
segueix per la carretera LV-3005 que és de recent construcció i ha modificat el traçat del 
recorregut a peu. 
 
2 km  Bifurcació (690 m) Es deixa la carretera i es va a la dreta cap a una granja que ens 
queda a la nostre dreta, més endavant creuem la carretera en direcció sud i la deixem a la 
nostre dreta..  
 
4,1 km  Cruïlla, Es va a l’esquerra en direcció a Aigües Vives bonica casa residencial que 
deixem a la nostre esquerra, es gira a l’esquerra, a frec de la casa i es davalla per un camí que 
creua un parell de torrents i puja per l’altre vessant passant pel costat d’un camp de conreu. 
 
6,4 km  Brics (778 m) Esplèndida masia amb una església barroca del S. XVII dedicada a Sant 
Salvador de Brics i uns jardins molt ben cuidats que envolten tot el conjunt de edificis. 
 
8,6 km  Pantà de l’Alzina (737 m) Queda a la dreta.  
 
9,9 km  Cal Canonge (794 m) es passa a tocar de la casa. 



11,2 km  L’Estany (763 m) És una gran masia amb molts edificis que te un aspecte una mica 
abandonat, es passa per entre els edificis i es baixa fins el torrent. Es passa per la Font del 
Bisbe, que raja molt poquet. 
 
12,5 km  El Miracle (829 m)  entrem per entre els edificis de les cel·les de Nostre Senyora i 
Sant Benet. Es dona la volta a l’església per anar a la façana principal. 
Aquí trobarem l’autocar que ens retornarà a casa. 
 
   

“Bona ruta” 
 
 
El santuari del Miracle és un centre religiós dedicat a la Mare de Déu del Miracle, situat a la 
banda de ponent del municipi de Riner, al Solsonès. El conjunt està format per una església, 
una capella, un monestir benedictí, diversos llocs d'acollida: cel·les, Casa d'Espiritualitat i 
serveis turístics. 
Te especial rellevància el retaule de l’altar major. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Riner
https://ca.wikipedia.org/wiki/Solson%C3%A8s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Esgl%C3%A9sia_%28arquitectura%29
https://ca.wikipedia.org/wiki/Capella_%28arquitectura%29
https://ca.wikipedia.org/wiki/Monestir
https://ca.wikipedia.org/wiki/Benedict%C3%AD

