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Fitxa tècnica

El Solsonès és conegut popularment per 
“la comarca de les mil masies” degut a la 
seva imatge rural, que manté el paisatge 
contrastat de grans extensions de camps i 
petits turons. Un mosaic de planures i ma-
sos entre bosquines és el que ens trobem 
al sud del municipi de Solsona, on el pas 
del GR-7 ens marca en tot moment el re-
corregut d’aquesta ruta. Durant el primer 
tram ns a Brics, podrem resseguir la seva 
bassa i la que hi ha a l’Alzina, hàbitat 
d’una notable diversitat de fauna on des-
taca la presència d’ocells lligats a l’aigua. 
La ruta és ampliable amb un segon tram 
d’una hora de durada, pel GR-7 ns a 
arribar al santuari del Miracle, un desta-
cat centre històric religiós declarat Bé 
Cultural d’Interès Nacional. L’itinerari és 
una caminada assequible que ens porta a 
descobrir el Solsonès sud.

Les basses de Brics,
l’Alzina i el Miracle
“A la descoberta del paisatge de masies”

Per on anirem?
Comencem la ruta al punt d’inici sen-

yalitzat a la rotonda de Sant Jordi i em-
prenem un camí que travessa unes cases 
i unes granges ns a arribar al torrent 
Ribalta. Un cop allà agafem el corriol en 
direcció oest ns a creuar a través d’un 
túnel la carretera (1), on ja de seguida 
ens trobem les marques vermelles i blan-
ques del GR-7 en direcció sud, sender 
que ja no abandonarem en tot el recor-
regut. 

Passa rere passa ens anirem allunyant 
de Solsona traçant un recorregut força 
planer, no gens lluny de la C-451, que 
alterna tranquil·les rouredes i camps de 
conreu entre masos i granges. El paisat-
ge que ens trobarem, a diferència del 
nord de Solsona, és suau i ondulat. Les 
marques vermelles i blanques ens porta-
ran força aviat a creuar la carretera per 

resseguir el voral en direcció sud uns 
pocs metres i creuar el mas i el torrent 
d’Aigüesvives, lloc amb un encant espe-
cial, on la roca erosionada i la vegetació 
de ribera accentuen la singularitat 
d’aquest punt en relació amb la totalitat 
de la ruta. 

Seguirem el sender per un bosc de pi-
nassa força desforestat degut als incen-
dis de l’any 1998 ns a arribar a un al-
tiplà amb bones vistes de Solsona, 
rodalia i Prepirineu. Més endavant, el 
sender s’ajunta amb la carretera ns que 
la pista trenca poc abans d’arribar al nu-
cli de Brics. Allà podem contemplar la 
bassa de Brics i seguint pel GR en di-
recció sud-oest arribarem a la de 
l’Alzina. Aquestes dues basses són de no-
tables dimensions. Estan condicionades 
per veure fauna aquàtica com el balquer 
(Acrocephalusarundinaceus) o el cabus-
set (Tachybaptusrucollis), amb punts 
d’observació habilitats i plafons informa-
tius dels valors naturals de la zona.

Des de la bassa de l’Alzina, el GR-7 
segueix ns al Miracle (2), a una hora de 
camí més (4 km), indret recomanable pel 
seu alt interès cultural i arquitectònic. Acull 
elements singulars destacats com són el 
retaule barroc de l’església (s. XVIII), el 
retaule gòtic-renaixentista de la capella 
del Santíssim (s. XVI), la Casa Gran (s. XVI) 
o l’orgue (s. XVI). A més a més disposa 
d’un centre benedictí, diversos llocs 
d’acollida com la Casa de l’Espiritualitat i 
serveis turístics com un nou Centre 
d’Interpretació del Barroc. És un conjunt 
monumental de gran rellevància on se 
celebren activitats litúrgiques i espirituals. 
La zona està enclavada en un punt que 
ofereix vistes panoràmiques interessants 
de bona part de la comarca.
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