Castell del Colltort i FontPobra des de
Sant Miquel Sacot (23/05/2009)
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Aparcament de l’Església de Sant Miquel Sacot (650m) i casa de
colònies de La Cot (adosada a l’església). Seguim carretera asfaltada a
la dreta.
Durant tota la caminada seguirem indicadors de la Ruta 5 (un petit
recorregut molt ben indicat). Marques grogues (a vegades rombes de
color groc).
Castell Sacot. Passem prop d’un castell en ruïnes i per l’era de Can
Batlle i Can Noïc.
Cruïlla. Agafem pista de l’esquerra que ens va posant cap a dins del
bosc. Ben aviat al cap d’uns 500m deixem la pista per seguir un camí.
El camí és força fresat, tot i que ens alguns punts serveixen les
marques. Troben bifurcacions que ens portarien allà mateix.
Anem pujant fins al coll.
Collada de Colltort (798m).
Aquí seguim a la dreta (direcció oest) per anar al castell.
Castell del Colltort (836m).
Tenim molt bona vista de la zona volcànica.
Trobem una petita placa a l’entrada del castell que ens recorda la
història d’aquest castell del qual ja tenim documentació l’any 1017.
Fem parada d’uns 30 minuts per avitalluallar a la mainada i als grans.
Desfem el camí fins al coll.
Collada de Colltort.
Seguim ara el camí de la dreta (que seguex direcció est) que ens portarà
tot seguint la carena per diversos miradors de la zona on ens trobem.
Tot seguint la carena assolirem el punt més alt de la caminada, d’uns
900m i llavors tornarem a baixar.
El camí algunes vegades l’hem de deixar degut a què trobem diversos
arbres i branques caigudes.
Collet de Fontpobra (866m). Seguim el corriol que baixa cap a
l’esquerre. Compte que la baixada és abrupte.
Creuem una pista que després seguirem i ja tenim la font a davant
nostre.
La pista a l’esquerre porta cap a Sant Miquel Sacot i Santa Margarida i
cap a la dreta portaria a Sant Iscle de Colltort.
Fontpobra (826m). La font raja un fil d’aigua i hi ha una mica de bassi
per veure el bestiar.
15 minuts de parada per fer la foto de rigor.
Després de la font seguirem ara una pista ampla (que va en direcció
nord) que passarà molt a prop de la finca Bassols.
Tot això ho farem anant perdent alçada.
Després de Bassols deixarem el Casot a la dreta.
Cruïlla (673m). Deixem a la dreta el camí que puja a Santa Margarida.
Seguim la pista.
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Atravessem una carretera del camí particular que va a Bassols i seguim
una petita dressera que ens portarà a la carretera asfaltada que portaria
a Can Xel.
Padró de Sant Isidre (612m). Agafem el proper trencall a l’esquerre,
ara ja som a sota mateix de Sant Miquel.
Sant Miquel Sacot (650m).

