
 
 

Skrótem Els Graus, ścieżką Les Voltes i Sant Miquel 
 
 
0’ Plac Plaza L’Església. Wejść na ulicę Pau Bertran i skręcić z niej w prawo na skrót, 
który biegnie w kierunku dzielnicy El Pujolet. Pośrodku masywu oczom pielgrzyma 
ukaże się kwadratowy znak na skałach z kolorami flagi katalońskiej na środku i 
otoczony białą obwódką. Iść dalej ulicą, która przechodzi w ścieżkę. 
10’ Skrzyżowanie. Wejść na ścieżkę znajdującą się po lewej stronie (skrót Els Graus), 
która oznaczona jest na biało-czerwono. Trasa biegnie wzdłuż kamiennych linii 
granicznych dawnych upraw. Po prawej stronie należy minąć oznakowany skrót Fra 
Garí, który stanowi ewentualną wariację tego szlaku. 
20’ Przejście pomiędzy skałami. Po jego minięciu znów pojawia się herb z czterema 
pasami. 
28’ El Llençol. Zbieg skrótu Els Graus z szlakiem Les Voltes (obydwa szlaki biegną z 
Collbató) na małej równinie. Wejść na drogę, która skręca w prawo. W miejscu 
najbardziej nachylonym w kierunku Collbató po lewej stronie znajduje się skała Els 
Polls. Ścieżka jest bardzo dobrze wyznaczona, a na niektórych jej odcinkach zachowały 
się pozostałości dawnego kamiennego traktu. Wije się mocno, co wyjaśnia jej nazwę 
(kat. „Les Voltes” oznacza zakręty). 
36’ Skrzyżowanie ze skrótem Fra Garí, po prawej stronie. Wchodzi się od strony 
kamiennej półki, która jest odpowiednio oznaczona. 
41’ Zagłębienie Sant Joan, nazywane również Les Bateries. Niewielkie zagłębienie o 
głębokości sześciu metrów na lewo od ścieżki, za zakrętem. Z tego miejsca można 
również dostrzec leżące w górnej części strumienia: kaplicę św. Jana i dawny budynek 
restauracji. Ścieżka staje się bardziej płaska. 
48’ Potok La Fontseca. Przekroczyć wąwóz w miejscu, gdzie znajdowało się tzw. 
suche źródło. Ścieżka znów podchodzi w górę. Należy skręcić w lewo w ścieżkę 
biegnącą do kaplicy św. Jana. 
57’ Les Bateries. Miejsce na szlaku. Przeszywa wzniesienie Les Garrigoses i biegnie 
szczytem wzgórza o tej samej nazwie. Tutaj zaczyna się potok Fondo. 
64’ Potok Fondo. Szlak przecina ten wąwóz i biegnie ostro w górę. Dalej, w niewielkiej 
odległości od równiny Pla de Sant Miquel, na wzniesieniu leżącym po prawej stronie 
skierowanym w kierunku południowym, widać przeciwpożarowe stanowisko 
obserwacyjne i metalowy krzyż znany jako Creu dels Escolans. 
81’ Równina Pla de Sant Miquel. Skrzyżowanie dróg. 

108’ Sanktuarium. 
 


