
Castell de Colltort i per les serres 
de les Medes i Fontpobra. 
 
 

Nom de la Ruta: Castell de Colltort i volta’ns  

Comarca: Garrotxa Durada: 05:00 hores 

Desnivell acum.: 530 m. Quilometres: 13’750 Km 

Altura mínima: 656 m. Altura màxima: 900 m. 
 
 
Sortida/arribada:  Coll Sa Riella, al costat de Volcà i Can Tià, carretera al hotel El Ventós (74 m.).  
 
Itinerari:  Coll Sa Riella (855 m – 00:00) – Coll de Velló (817 m – 00:30) – Casa Nova de les Medes (825 m – 
00:35) -  Sant Joan de les Medes (735 m – 01:00) – La Plana (714 m - 01:30) – Hotel el Ventós (837 m – 02:15) – 
Sant Júlia (886 m – 02:30) – Collada de Fontpobra (880 m – 03:00) – Collada de Colltort (805 m – 03:25) – 
Castell de Colltort (841 m – 03:35) – Collada de Colltort (805 m – 03:45) – Collet Mas Colltort (746 m – 04:05) 
– Carretera a l’hotel (712 m – 04:15) – Volcà de Can Tià (850 m – 04:50) – Coll Sa Riella (855 m – 5:00). 
 
Descripció:  La ruta surt del coll de Sa Riella, al costat de can Tià, agafen el corriol que surt en direcció sud, 
fins el coll de Velló, per passar mes tard al costat de la Casa Nova de les Medes, deixem a la nostra dreta el Volcà 
del Puig Rodó, desprès baixem fins l’ermita de Sant Joan de les Medes, d’aquí en direcció Est, una mica abans de 
baixar cap a sant Aniol per la font del Socals, agafem una pista que va cap al Nord fins el Mas de la Plana, 
seguim la mateixa direcció i desprès de travessar el torrent de les Medes, trobem una cruïlla de camins, agafem la 
pista de l’esquerra que comença a pujar al costat del torrent, deixem una pista a l’esquerra i agafem la de la dreta 
amb una senyal de carrer sense sortida, ens portarà al Hotel rural del Ventós, a l’entrada de l’hotel en dirigim cap 
el nord-est i agafem cap el caire de la carena en direcció nord, arribem a uns prats on hi ha l’ermita de Sant Julià, 
seguint en la mateixa direcció, baixem al coll de Can Barranc, al coll a l’esquerra veiem la carretera a l’hotel, 
nosaltres agafem la pista que ens porta a la Collada de la Fontpobra, cruïlla de camins, agafem el que indica Font 
de la Fontpobra, al cap d’una estona de baixar unes gredes volcàniques, d’allà surt un corriol amb marques 
grogues que en direcció nord-oest, per damunt la carena arribarem a la collada de Colltort, cruïlla de camins, a la 
dreta a Can Xel per Sant Miquel Sacot, a l’esquerra dos camins que baixent cap a Sant Iscle de Colltort, nosaltres 
seguim per la carena i en poc minuts assolim el Castell de Colltort, amb excel·lents vistes de la Garrotxa i la seva 
zona volcànica mes coneguda, com la Fageda d’en Jordà i el Volcà de Santa Margarida. 
Reculem fins a la collada, nosaltres varem baixar per el segon camí, es el que esta marcat amb el track, però 
recomano baixar per el primer, mes fressat i no tant perdedor, arribem a un collet, on es troben el dos camins de 
baixada, una vegada en el collet, tornem a tenir dues opcions, a la dreta en portarà a Sant Iscle de Colltort, però 
nosaltres com que tenim que anar a recollir el cotxe, agafem el de l’esquerra que baixa tot passant al costat de la 
Granja escola del Mas Colltort, on seguim per la pista fins a la carretera. D’aquí tenim 1’300 km de carretera per 
tornar al coll de Sa Riella, uns metres abans agafem la pista de l’esquerra i visitem el volcà de Can Tià. 
 
Si anem amb dos cotxes, en podem deixar un a la cruïlla a la granja escola de Colltort i així estalviar-nos el tros 
de carretera. 
 
GPS:  Trak real.  
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