
Castell de Milany des del Coll del Barretó 
16 de març de 2016  
 

Integrants: Joan Corbera, Miquel Maymó, Manel Molina i Josep 
Roca  
 
Distància: Projectada 11’26 amb altures 11,41 Km. Temps: 4’10 

Desnivells. 334 m.  Acumulat: 445 m.                                 Cotxe: 80 Km.  Josep Roca. 
 

Ens trobem a les 7 del matí a Llerona i anem cap a la C17 direcció a Vic, degut a les previsions 
meteorològiques i en vistes de la neu del Puigmal i el Taga, decidim canviar  la sortida i anem al 
Castell de Milany, ja que un Ginester amb molta experiència no hi anat mai. Deixem la C17 per 
anar a Vidrà, abans de arribar al poble, al km 9, ens desviem al veure un rètol indicador de 
Milany. Seguim per la pista uns 10 km en mal estat, fins arribar al coll Barretó, en un grup de 
cases el Barretó, i l’ ermita de Sant Jaume, aparquem. El cel està molt ennuvolat, fa molt fred 
estem a -2 graus hi ha una glaçada important. Comencem a caminar a 1.225 m d’alçada, són les 



8 h i 20 minuts, la pista és ample i de bon fer, travessem la riera de Milany i deixem el poble a la 
nostra esquerra, ja es veu el castell a la llunyania. Al Coll de les Basses i trobem un rètol que 
ens indica que anem bé, al coll es troben 3 camins, el que ve de Vidrà, el que ve de Vallfogona, i 
el que ve de Llaers. Nosaltres seguim pujant amb còmodament, fins encarar l’últim tros. Trobem 
escales, ganxos, grimpada fins arribar al cim. Arribem al Castell a dos quarts d’onze, 1.529 m, 
decidim esmorzar, el cel gris amenaça nevada, anem de pressa ja que fa molt fred, fem les fotos 
de grup i ens dirigim al cim del dia, el Puig de l’Obiol, seguin les marques grogues del PR C-59, 
caminem de pressa per refer-nos del fred. El corriol està preciós, moltes fulles de faig i tot molt 
sec i glaçat. Caminem molta estona pel costat d’un filat, passem el Pla de la Bronza anem 
paral.lels al GR151, trobem la plana de Vilada, i el Collet 
de l’Amorriador, amb una antena i una caseta de xapa 
de ferro abandonada, seguim directes al cim Puig de 
l’Obiol 1.542 m, una vegada allà iniciem del descens, per 
la cinglera del Faig Ramader, gaudim de la baixada molt 
distreta i divertida; per arribar al Coll del Forn, recuperem 
la pista ample fins els cotxes, arribem, al Barretó a dos 
quarts d’una. Ha estat una sortida divertida i agradable.  
Decidim anar a dinar a l’Arumí a Santa Eugenia de 
Berga, pel camí comença a ploure.  
Estem ben atesos, bon menjar i bon preu. 
La propera setmana és Setmana Santa tindrem 
convidats, és una sortida oberta pels amics. Anirem a 
Sant Aniol d’Aguja i a Talaxà. 
Sortirem a les set de Llerona.  
Els propers dies 29, 30, 31 d’aquest mes anirem a 
Caldes de Boí, serà una sortida extraordinària. 
 
 

Text: Miquel Maymó   Fotografies: Joan Corbera 

 


