Castell de Milany des del Coll del Barretó
25 de febrer de 2015
Integrants: Vicenç Catafal, Josep M. Farnés, Miquel Maymó, Manel
Molina, Josep Oranias, Julià Pratginestós i Josep Roca
Distància: Projectada 10’18 i amb altures 10’27 Km. Temps: 4’29 hores.
Desnivells: 325 m. Acumulat: 437 m.
Cotxe: 77 Km. Miquel Maymó i Josep Roca

Ens trobem a les 7 del matí a Llerona i anem per la Garriga a agafar la C-17, que
deixem per anar per Sant Quirze de Besora. Després de Santa Maria de Besora, en el
km. 9, abans del pont de la Clarella, prenem un desviament a l’esquerra on hi ha un rètol
que indica Milany. Seguim la pista fins al Coll del Barretó on aparquem. Per la ruta ja
trobem nevats els voltants i ens indica que trepitjarem neu. Comencem a les 10’18 h. per
una pista nevada que ens porta al Coll del Forn. Seguim i travessem la riera de Milany
que està gelada. Deixem Milany a la nostra esquerra i al Pla de les Basses seguim el
rètol que ens indica Castell de Milany, que hem vist en la distancia. Avancem i trobem

una màquina excavadora arreglant la pista per poder
accedir-hi a recollir els faigs tallat arran de cuneta.
Seguim directes fins al Coll de Milany. Dubtem per
on pujar. Trobem les escales i els ganxos que ens
ajuden en l’ascens. Arribem al Castell de Milany
(1.529 m) a 2/4 d’11 i parem a esmorzar. Observem
com el temps s’embolica als Pirineus. En arrencar
de nou optem per anar al Puig de l’Obiol. Seguim les
indicacions del PR C-59 per trajectes completament
nevats i amb alguns blocs de pedres. Passem per
l’ampla Pla de la Bronza. I trobarem indicadors del
GR 151.1 que segueixen quasi el mateix recorregut.
Caminem molta estona pel costat d’un filat. Passem
pel Collet e l’Amorriador i la Plana Vidala. Arribem al
Puig d’Obiol (1.543 m) a ¾ de 12. El cim
completament arbrat amb els faigs que amaguen la
visió. El descens per la agradable serralada del Faig
Ramader presenta algunes dificultats per la neu
fosa, el fang i les fulles que ens ocasionen algunes
relliscades. Arribem al Coll del Forn i seguim per la
pista. La neu fosa ha enfangat considerablement la
pista. Retornem als nostres cotxes prop de la 1 del
migdia. Anem a dinar a Bajalou. A les postres
brindem per la salut d’en Julià Pratginestós, que el
divendres passat complí 71 any. A la sobretaula
decidim que la propera setmana anem a Sant Miquel
de Solterra o de les Formigues des d’Osor. Sortirem
a les 7 de Llerona.
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