EL MIRACLE I FREIXINET DES DE
CASA MIRALLES
Introducció:Llarg periple en forma triangular que ens porta de Casa Miralles al santuari
del Miracle, ens fa baixar vers al petit pobles de Freixinet, i travessant per camps
tornem visitant prèviament el poble de Su.
Santuari del Miracle: El Santuari del Miracle és un centre religiós únic a Catalunya,
construït en segles successius a partir d’una capella original al lloc on el 1458 es va
aparèixer la Mare de Déu.
La visita, a més de constituir un recorregut per la història de l’arquitectura, ens permet
gaudir d’un important llegat artístic. Hi destaquen els retaules de les tres esglésies,
sobretot el de l’escultor barroc Carles Morató, considerada una obra mestra per la seva
majestuositat.El santuari acull actualment un monestir benedictí, a més de cel·les i altres
dependències
Freixinet:És una de les cinc entitats de població del municipi de Riner a la comarca del
Solsonès. Té un nucli de poblament agrupat: un petit poble situat en un altiplà, a la
carena del vessant meridional de la vall del riu
Negre
Temps:6 hores 30 minuts
Desnivell:367 metres de pujada i l’equivalent de
baixada. La cota més alta es a 835 metres i la
més baixa a 633 metres.
Llargària:23 quilòmetres 900 metres
Dificultat:Mitja – Alta
Punts d’aigua:Podem aconseguir aigua al Miracle, al poble de Freixinet i al poble de
Su. Durant el trajecte trobem una única font, que es la Font Rodona
Punts de referència:* Casa Miralles * Sant Andreu de Miralles * Riera de Matamargó
* Cal Xeremina * Mas de la Carbassa * La Costa * Cal Marxant * Plana del Corral de
Marxant * Serrat Llarg * El Pas * Costa de Su * Pla de la Llaüna * La Carral *Costa de
la Salzonera * Els Arrendaments * Monestir del Miracle * Bassa del Miracle * Mas de
Vivets * Villaró de la Torre * Cal Poncet * Font Rodona * Clot de Balius * Collet de
Sentor * Mas de Bolsegura * Riera de Freixinet * poble de Freixinet - Sant Cristòfol de
Freixinet * Camp de Perevilar * La Plana * Cal Ferot * Serrat del Corral * Cal Cintet *
La Casanova * Pla de la Llenya * la Creueta * poble de Su * Cal Ferrer * Santa Maria
de Su * camí de la Serra * Mas de la Serra * Sant Andreu de Miralles * Casa Miralles
Accés al punt de partida:Casa Miralles. Establiment de turisme rural. Més info a
www.casamiralles.com
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Itinerari:Km. 0,00.Casa Miralles. Prenem la pista d’accés rodat a la finca en direcció
nord. Al poc passem pel costat de l’ermita de Sant Andreu de Miralles, just aquí
trobem un primer trencall que prendrem vers a la nostra esquerra, abandonant el vial
d’accés rodat a la casa rural. Seguim en direcció N.O. a prop de la Riera de
Matamargó.
Km. 0,47. Obviem una pista ascendent que surt a la nostra dreta en diagonal i al poc
creuem la riera. Just a l’altra banda de les aigües trobem una nova bifurcació. Seguim
vers a la nostra dreta en direcció O.S.O.
Km. 1,1. Cal Xeremina. Prenem un nova pista vers a la nostra esquerra en direcció
sud, allunyant-nos del mas.
Km. 1,4. Bifurcació. Seguir per la pista ascendent de la nostra dreta.
Km. 2,1. Mas de la Carbassa. Pugem vers a la nostra dreta vers a la carretera situada
per sobre el mas. Una vegada toquem l’asfalt seguim la carretera vers a la nostra
esquerra en direcció S.S.O.
Km. 2,6. Neix un vial asfaltat a la nostra esquerra. Deixem la carretera principal i
prenem aquest nou vial en direcció oest. A partir d’aquest punt coincidim amb les
marques del GR (vermelles i blanques).
Km. 2,7. Deixem el vial asfaltat i seguim per
una pista horitzontal de ferm de terra que neix
vers a la nostra dreta en direcció N.N.O.
Marques de GR.
Km. 2,8. La Costa. Trencall que surt a la nostra
esquerra en perpendicular i que ignorem per
seguir recte vers al N.O. Marques de GR.
Km. 3,2. Trencall que surt a la nostra dreta i que ignorem. Seguim per la pista principal.
Marques de GR.
Km. 3,5. Cal Marxant. Passem pel costat del mas,. Seguint per la única pista vers al
nord.
Km. 3,9. Plana del Corral de Marxant. Pista en desús que surt vers a la nostra dreta i
que ignorem. Seguim les marques de GR.
Km. 4,5. Serrat Llarg. Pista que surt vers a la nostra esquerra i que ignorem per seguir
per la pista principal vers al nord.
Km. 4,6. El Pas. Nova bifurcació. Pista que neix en diagonal a la nostra esquerra i que
obviem per continuar vers al nord. Marques de GR.
Km. 5,0. Pista que neix en perpendicular a la nostra esquerra i que ignorem. Seguim
recte vers al nord. Marques de GR. Ara estem caminant per l’anomenada Costa de Su.
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Km. 5,6. Pista que neix a la nostra dreta i que ignorem per continuar recte vers al nord.
Km. 5,7. Anem a parar a la carretera asfaltada LV-3002 que seguirem vers a la nostra
esquerra en direcció oest. Marques de GR.
Km. 6,0. Deixem de nou l’asfalt i seguim per una pista de terra que neix a la nostra
dreta en direcció nord, però que de seguida descriu un revolt per re-orientar-se vers a
l’O.N.O. Marques de GR.
Km. 6,7. Travessem de manera transversal un
estret vial asfaltat per seguir tot recte en direcció
O.N.O.
Km. 7,1. Pla de la Llaüna. Bifurcació en forma
de “V”. Seguim el brancal de la nostra esquerra.
Marques de GR.
Km. 7,7. La Carral. Conjunt de cases, la pista passa pel mig de les primeres i just per
la dreta de l’edifici més gran. Marques de GR.
Km. 7,8. Se’ns incorpora una nova pista per la nostra dreta. Seguim recte vers al N.O.
Marques de GR.
Km. 8,0. Costa de la Salzonera. Pista a la nostra dreta que ignorem. Mica en mica re
orientem les nostres passes vers al O.N.O.
Km. 8,5. Els Arrendaments. Anem a parar de nou a la carretera asfaltada LV-3002 que
seguirem vers a la nostra dreta en direcció oest.
Km. 8,6. Pista que surt a la nostra dreta i que ignorem per continuar recte per la
carretera.
Km. 8,7. Nou vial asfaltat que neix a la nostra dreta i que seguirem. Indicador que ens
informa que es l’accés al monestir del Miracle. Marques de GR. Seguirem aquesta
carretera asfaltada sense pèrdua possible.
Km. 9,6. Monestir del Miracle. 850 metres.
Visita obligada a les diferents dependències de
complexa religiós. Re emprenem el camí desfent
uns metres la carretera d’accés i prenem la pista
asfaltada que neix descendent en direcció est.
Cartell indicador que ens informa que es el camí
d’accés a Freixinet. A partir d’aquest punt
abandonem les marques del GR.
Km. 9,8. Bifurcació. Seguim el brancal de la nostra dreta en direcció S.S.E. allunyantnos del conjunt d’edificacions del monestir.
Km. 10,0. Brancal que surt a la nostra esquerra i que es l’accés a la Bassa del Miracle.
Seguim recte vers a l’est, re orientant-nos després vers al N.E. Cartell indicador.
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Km. 10,8. Camí en desús que neix a la nostra dreta i que ignorem per seguir per la pista
asfaltada vers al N.E.
Km. 10,9. Se’ns incorpora una pista de terra per la nostra dreta. Seguim recte pel vial
asfaltat.
Km. 11,4. Vial que surt a la nostra dreta i que es l’accés al proper Mas de Vivets.
Seguim recte pel vial asfaltat.
Km. 12,0. Villaró de la Torre. Final de l’asfalt. Seguim per una pista de terra
descendent que neix a la nostra dreta i que re orienta les nostres passes vers al sud.
Cartell indicador.
Km. 12,3. Passem pel mig de les construccions de Cal Poncet. Seguim perdent alçada
per la pista. Evident.
Km. 12,7.Bifurcació. Cartell indicador. Seguim el brancal descendent de la nostra
esquerra.
Km. 13,1. Font Rodona. Creuem la riera de homònima. La pista continua perdent
alçada en direcció N.N.E.
Km. 13,8. Pista en desús que surt vers a la nostra
dreta i que ignorem. Continuem perdent alçada
vers al E.N.E.
Km. 14,0. Clot de Balius. Estem en el fons
d’una vall. Anem a parar a una nova pista que
seguirem vers a la nostra dreta en direcció est.
Cartell indicador.
Km. 14,1. Pista que surt vers a la nostra dreta en perpendicular i que ignorem per seguir
per la pista principal del fons de la vall. Balisa indicadora a la cruïlla.
Km. 14,3. Pista que surt vers a la nostra dreta en perpendicular i que ignorem per seguir
per la pista principal del fons de la vall. Balisa indicadora a la cruïlla.
Km. 14,7. Collet de Sentor. 683 metres. Obviem una pista que se’ns incorpora per la
dreta i perdem alçada en direcció N.E.
Km. 15,1. Mas de Bolsegura. La pista dibuixa un marcat revolt i continua davallant,
ara vers al S.S.E.
Km. 15,6. Riera de Freixinet. Anem a parar a la carretera que seguirem vers a la nostra
dreta. Cartell indicador a la cruïlla.
Km. 16,2. Centre del poble de Freixinet, on trobem l’església de Sant Cristòfol de
Freixinet. Creuem la petita població i seguim uns quants metres per la carretera
direcció “Su”.
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Km. 16,6. Camp de Perevilar. Abandonem la
carretera principal i prenem un vial asfaltat vers
a la nostra dreta. Estem en una zona urbanitzada
a les afores de Freixinet.
Km. 16,7. Final del vial pavimentat. Seguim
recte en direcció sud, travessant l’anomenada La
Plana.
Km. 17,0. Pista que surt a la nostra esquerra i que ignorem. Al poc travessem una mena
de riera seca i la pista es re orienta vers a l’oest.
Km. 17,2. Bifurcació. Seguim per la pista que neix a la nostra esquerra en direcció
S.S.O.
Km. 17,4. Passem pel costat del Cal Ferot. Seguim per la pista vers al S.S.O.
Km. 17,8. Serrat del Corral. La pista es desdibuixa una mica i presenta el ferm en
forma de grans lloses planes de pedra. Bifurcació. Seguim la nova pista vers a la nostra
dreta.
Km. 18,0. Proximitats de Cal Cintet. Anem a parar a una pista més ben marcada que
seguirem vers a la nostra esquerra en direcció sud.
Km. 18,3. Pista en desús que se’ns incorpora per la nostra dreta. Seguim recte en
direcció S.E.
Km. 18,6. La Casanova. Passem pel mig de les construccions i seguim per la pista
d’accés al mas en direcció S.E. Al poc trobem una bifurcació, deixem de banda la pista
secundària de la nostra esquerra.
Km. 18,9. Pista que se’ns incorpora per l’esquerra. Seguim recte vers al S.E. per la pista
principal i bastant horitzontal.
Km. 19,2. Anem a parar a una carretera asfaltada que seguirem uns quans metres vers a
la nostra dreta en direcció sud.
Km. 19,3. Bifurcació. Vial asfaltat que neix a la nostra dreta. Abandonem la carretera i
el nou vial asfaltat per continuar per la pista que surt just en l’angle central de totes dues
i que re orienta les nostres passes vers al S.S.O.
Km. 20,1. Pla de la Llenya. Pista secundària que se’ns incorpora per la nostra esquerra.
Seguim recte en direcció S.E.
Km. 20,3.Anem a parar a una pista transversal que seguirem pocs metres vers a la
nostra dreta per trobar una segona bifurcació gairebé de manera immediata, la qual
continuarem seguint la pista de la nostra esquerra en direcció S.E. Creuem uns plans
coneguts com la Creueta.
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Km. 21,0. Pista que se’ns incorpora per la nostra
esquerra. Seguim vers al S.O.
Km.21,1. Anem a parar a una carretera que
seguirem vers a la nostra esquerra. Estem a les
afores del poble de Su.
Km. 21,2. Abandonem la carretera i ens
endinsem pel poble passant per davant del
restaurant de Cal Ferrer
Km. 21,3. Passem pel costat de Santa Maria de Su que resta a la nostra dreta. Placeta
amb un parc infantil.Sortirem del poble caminant en direcció E.S.E.
Km. 21,5. Bifurcació. Seguim la pista de la nostra dreta. Sortim definitivament del
poble per una ample pista coneguda com el camí de la Serra, que continua orientant les
nostres passes vers a l’E.S.E.
Km. 21,6. Pista que surt a la nostra esquerra i que ignorem per seguir recte per la pista
principal.
Km. 22,3. Mas de la Serra,. Bifurcació. Coincidim aquí amb la pista d’accés rodat de
Casa Miralles. Cartell indicador. Seguim vers a la nostra dreta.
Km. 23,3. Bifurcació. Seguim vers a la nostra dreta en direcció O.S.O.. Cartell
indicador. Passem pel costat del Camp Gran que resta a la nostra esquerra.
Km. 23,9. Després d’haver passat per davant de Sant Andreu de Miralles, arribem a la
casa de turisme rural de Casa Miralles, finalitzant aquest periple.
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