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La Casa d’Espiritualitat del Miracle (Solsonès) organitza des de fa 10 anys activitats amb la
voluntat d’ajudar els estadants a viure l’Evangeli i a gaudir de la natura que envolta el
Santuari. Un lloc que l’ajuda a connectar amb el silenci. En tot aquest temps, moltes
persones han pogut realitzar exercicis espirituals, assistir a audicions musicals d’obres
religioses o fer tallers de fotograﬁa, d’ikebana, de cuina i de literatura. Per tal de donar
suport als objectius i projectes de la Casa s’ha creat l’Associació d’Amics de la Casa
d’Espiritualitat del Miracle, de la qual n’és secretària l’Assumpció Ros.
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Què aporta el Miracle, que atrau tantes persones?
El Miracle és un Santuari situat en un espai voltat de natura i amb una llarga tradició
religiosa. És un territori molt poc habitat i això li dóna un caràcter tranquil, pacíﬁc, on les
persones podem integrar-nos fàcilment en el paisatge. Aquestes condicions, no gaire
freqüents en el nostre món actual, tan accelerat i exigent, el fan atractiu.

És més fàcil connectar amb Déu en un espai natural?
La natura convida a endinsar-se en el silenci i la seva presència facilita la trobada amb Déu.
Al Miracle, el silenci no s’imposa, sinó que es fa imprescindible i es converteix en el millor
company de camí. Les activitats que proposa la Casa ens ensenyen a connectar amb la
natura i a descobrir com fer-nos amics del silenci que tan necessitem.

Ajuda a créixer en la fe aquest indret i el contacte amb els monjos?
Els testimonis de moltes persones que han participat en les diverses activitats ens parlen de
moltes experiències de desvetllament i de retrobament amb la seva fe. Conviure un temps
amb els monjos, compartint les seves pregàries, aprenent del seu exemple, que ofereixen
amb generositat i saviesa en un entorn que convida a la pau i portant a terme activitats molt
interessants, són, sens dubte, bones oportunitats per al creixement personal i espiritual.
Entrevista realitzada per Òscar Bardají i Martín per al Full Dominical del 15 de juliol
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