La nova caldera de biomassa proveeix d’aigua calenta sanitària i calefacció
al bar-restaurant, l’Espai museístic del Barroc i la Casa d’Espiritualitat

La Diputació de Lleida fa possible la
incorporació d’energies renovables a la
Casa Gran del Miracle
L’edifici, construït entre els s. XVI-XVIII, és propietat de la Diputació de
Lleida i té cedit el seu ús a la comunitat benedictina del Miracle
Santuari del Miracle (Riner, Solsonès), maig de 2017. La Diputació de Lleida ha subvencionat amb
60.000€ la incorporació d’energies renovables amb la instal·lació d’una caldera de biomassa a la
Casa Gran del Miracle. D’aquesta manera, aquesta caldera proveeix d’aigua calenta sanitària a la
nova botiga i bar-restaurant i a la Casa d’Espiritualitat, així com de calefacció a l’Espai museístic
del Barroc del Solsonès.
El Santuari del Miracle, al municipi de Riner (Solsonès), declarat Bé Cultura d’Interès Nacional
l’any 2008, disposa de l’edifici anomenat Casa Gran, antic Hostal del Santuari. Aquest edifici,
construït entre els segles XVI-XVIII, és propietat de la Diputació de Lleida i té cedit el seu ús a la
comunitat benedictina del Miracle per 99 anys –des de 1950-. Actualment, des del desembre de
2013, la Casa Gran acull també les dependències de l’Ajuntament de Riner i una sala d’actes del
municipi; i des de 2016 un nou Espai museístic d’itineraris del Barroc del Solsonès, promogut per
la Direcció General de Turisme de la Generalitat i el Consell Comarcal del Solsonès.
La instal·lació de la caldera de biomassa s’inclou dins el projecte que la comunitat benedictina va
emprendre l’any 2014 per dotar el Santuari d’un servei d’atenció als visitants oferint els serveis de
botiga i bar-restaurant, així com situar un nucli de comunicacions amb ascensor en el punt que
enllaça de manera més efectiva els dos cossos de la Casa Gran, suprimint barreres
arquitectòniques. El projecte es va encarregar a l’equip d’arquitectes Ramon Padullés Rossell i
Jaume Cuadrench Bertran, de Solsona.
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