
    Sortim en direcció a l'escenari exterior del Gastrobar Solés, on al costat dret puja el corriol que ens portarà
al camp d'aviació. Un cop dalt, seguim fins a l'heliport i entre aquest i la pista del camp d'aviació surt un
corriol que ens farà vorejar els camps de la plana del Mas d'en Cirera fins sortir a la carretera, la qual
creuarem amb cura i agafarem el camí que baixa a l'esquerra. Aquest és un tram de camí curt i ens farà veure
els camps dels plans del Corralot, fins que trobem dos senders, agafant el de l'esquerra que fa pujada. En
acabar el sender, ens trobarem un petit tram de carretera, que agafarem a la dreta, i a l'arribar a un magatzem
es convertirà en camí. Al cap d'uns cent metres trobarem l'ermita.
L'ermita romànica de Sant Ermengol data del segle XI i consta d'una sola nau coberta amb volta de canó i un
absis semicilíndric. Des d'aquí tenim un autèntic mirador a l'embassament de Rialb.
Ruta ideal per fer a mitja tarda per arribar a l'ermita abans del crepuscle i poder gaudir d'una espectacular
posta de Sol quan els núvols queden reflectits a l'aigua. A més a més, si us hi deixeu atrapar per la foscor de
la nit, Tiurana és Destinació Turística Starlight, certificant l'excel·lent contemplació del seu cel nocturn, el
qual podreu gaudir des del mirador astrònomic amb informació de l'estrella Polar i les constel·lacions que
l'envolten, per tal que les identifiqueu a ull nu.
La tornada a Tiurana es realitza per asfalt cercant la comoditat.
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3,88 km
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i mirador astrònomic

Descripció de la ruta:

Desnivell positiu

 89 m


