Pelo atalho de Els Graus, o caminho de Les Voltes i Sant Miquel
0’ Praça de L’Església. Seguir a rua de Pau Bertran, que depressa se abandona para
virar à direita, pela rua do atalho, em direção ao bairro de El Pujolet. Em frente, a meio
do maciço, distingue-se uma mancha quadrada num rochedo com as cores da bandeira
catalã no centro e marcada a branco, por onde se passará mais à frente. No final da rua,
segue-se pelo trilho que fica em frente.
10’ Cruzamento. Seguir o caminho da esquerda (atalho de Els Graus) que conserva as
marcas brancas e vermelhas, e subir pelas margens de pedra de antigas plantações. O
que se deixa à direita, também com marcas, é o chamado atalho de Fra Garí, uma
variante possível deste itinerário.
20’ Passagem entre rochedos. Ao passá-la, volta a aparecer o escudo com as quatro
barras.
28’ O Llençol. União do atalho de Els Graus com o caminho de Les Voltes, que
também provêm de Collbató, num ponto que forma uma pequena planície. Seguir o
caminho à direita e, pouco depois, num ponto mais virado para Collbató, encontra-se o
rochedo de Els Polls do lado esquerdo. O caminho, que apresenta um traço muito
definido e nalguns troços conserva vestígios do antigo empedrado, sobe fazendo as
curvas que justificam o seu nome.
36’ União com o atalho de Fra Garí, pela direita. Chega-se a um estribo rochoso, com
umas marcas que o tornam visível.
41’ Poço de Sant Joan, também chamado de Les Bateries. Pequeno abismo de seis
metros de profundidade, cuja estreita boca se abre à esquerda no mesmo caminho, à
saída de uma curva. Ao fundo, na cabeceira da torrente, aparecem a capela de San Juan
e o edifício do antigo restaurante. O caminho começa a ser mais plano.
48’ Torrente de La Fontseca. Atravessar este barranco pelo lugar onde se encontrava a
denominada fonte seca. O trilho volta a subir e rapidamente aparece um caminho do
lado esquerdo que sobe à capela de São João.
57’ Les Bateries. Ponto no caminho que atravessa a lomba de Les Garrigoses, por cima
da colina com o mesmo nome. A partir daqui entra-se na torrente Fondo.
64’ Torrente Fondo. O caminho cruza este barranco e sobe por uma forte inclinação.
Mais à frente, já próximo de Pla de Sant Miquel, destaca-se, de uma lomba à direita,
virada para sul, um posto de observação contra-incêndios e uma cruz metálica
conhecida como a Creu dels Escolans.
81’ Pla de Sant Miquel. Cruzamento de caminhos.
108’ Santuário.

