
                                                                                                  
9ª Etapa: Pruit – Coll de Bracons   

 
 
 
 
 
 
 

 

        
 

BOSC DE LA GREVOLOSA 
Aquesta ruta molt variada de paisatges canviants en les diverses èpoques de l’any, ens permet visitar la 

majestuosa i meravellosa fageda de la Grevolosa, un indret de rellevant singularitat geogràfica i la solitària 

ermita de Sant Nazari (941 m), Aquests indrets situats entre el Collsacabra i el Puigsacalm son una autèntica 

joia natural, solcats per antics camins rals i de difícil accés han permès la seva conservació.  

L’ermita ja existia el 1382, tenia un ermità que captava per a ella, i diuen les cròniques que  es va escollir 
aquest lloc tan solitari i amagat per guardar-hi  amb seguretat les relíquies del sant. Està situada enmig d’una 
esplanada amb una vegetació exuberant i envoltada de roures centenaris. 
Fou restaurada l’any 1.921 i més recentment la Generalitat, propietària de la finca de la Grevolosa, que inclou 
aquest paratge i la seva ermita, n'ha finançat les obres de restauració, s’ha restaurat totalment per la part 
exterior. Els treballs han consistit en la consolidació de l'edifici, que amenaçava ruïna. S'ha reforçat tota 
l'estructura i s'han fet nous la teulada, cobertes i sostres, a més de tots els tancaments exteriors. 
S’ha obert un tram nou de pista fins a l’ermita.  

 
 

           
 
 
El faig és un arbre gran (fins a 30 m.) i corpulent del gènere Fagus,  creix en terrenys no massa compactes 
de clima humit. Forma boscos a l'estatge montà, als vessants humits i ombrívols, on s'hi estanca sovint la 
boira i els núvols. Floreix de març fins el maig. El sotabosc és net i poc atapeït degut a la manca de llum, tot i 
que en els fondals pot ser ric en espècies herbàcies. 
 

PINZELLADA CULTURAL RELACIONADA AMB EL  
 

SANTUARI DE CABRERA 
El Santuari de la Mare de Déu de Cabrera està situat en un cingle a gaire be 1300 metres d’alçada i la seva 
situació permet tenir unes bones vistes sobre la plana de Vic. És un lloc idíl·lic, dels més encantadors de la 
comarca d'Osona, i on es respira una gran tranquil·litat. El santuari actual és del 1611-1641 i a l’antiga casa dels 
ermitans hi ha el restaurant i allotjament. No s’hi pot arribar amb en cotxe, s’ha de deixar com a molt a prop al 
començament de les escales. 
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