
  

 Castell de Milany i Puig de l’Obiol des del Coll del Barretó 
 25 de novembre de 2020 

 

Assistents: Jaume Bertran, Pep Casas, Mercè Font, Josep Mª Martínez, 

Josep Roca. 

Distància: 13,5 km Temps total: 4,30 hores Altura mínima: 1225 m Altura màxima: 1542 m 

Desnivell acumulat: 439 m+ Cotxes: Jaume Bertran i Josep Roca. 80 Km. 

 

Ens trobem a les 7 del matí a la zona esportiva de Corró de Vall, i sortim en direcció a la C-17 fins 
a Sant Quirze de Besora, on deixem l’autovia i agafem la carretera que va a Vidrà. Abans de 
arribar-hi, just al km 9, ens desviem a l’esquerra per una pista amb un rètol que assenyala Milany. 
Seguim per la pista uns 10 km en no gaire bon estat, fins que arribem al coll Barretó, on hi ha un 
grup de cases, el Barretó, i l’ermita 
de Sant Jaume. 
 Aparquem i deixem els cotxes. 
 
Són dos quarts de nou del matí, el 
cel està força núvol, i fa una 
temperatura de 6º. Comencem a 
caminar, a 1225 m d’alçada, per 
una pista ampla i de bon fer; 
travessem la riera de Milany, 
deixem el poblet a la nostra 
esquerra, i albirem el castell dalt 
d’una roca.  
 

 
Continuem la pista cap a la dreta, pujant amb 
força desnivell, amb la sensació que ens 
allunyem del nostre destí, fins que trobem un 
desviament a l’esquerra que ens hi torna a 
acostar. Tenim la sospita que hauríem fet més 
via pujant per la banda esquerra del turó, però 
hem seguit el mateix camí que es va fer la 
darrera vegada. Continuem amunt còmodament 
fins que, per arribar al castell, hem de grimpar i 
enfilar-nos amb l’ajuda d’uns ganxos de ferro 
que hi ha a la roca. 
 

 
Arribem al castell de Milany a dos quarts d’onze. 
Estem a 1529 m. Pugem l’escala de ferro 
adossada a les restes de la torre, per veure la 
vista, però en baixem aviat perquè bufa un vent 
força fred. Busquem un racó arrecerat per 
esmorzar i, mentre mengem, el Pep ens explica 
una antiga i bonica llegenda que diuen que va 
passar fa molts anys en aquest mateix indret. 
Després, ens fem les fotos de grup, sense 
oblidar els nostres PRESOS POLÍTICS. 



 
 
Dubtem si tornar pel mateix lloc, però decidim 
fer-ho per la carena, seguint les marques 
vermelles i blanques del GR151, per una 
preciosa fageda tardoral clivellada de boixos. 
Passem el Pla de la Bronza, la plana de 
Vilada, i el collet de l’Amorriador, on hi ha una 
antena i una caseta de llauna abandonada, 
fins que arribem al punt més alt de la sortida 
d’avui, el Puig de l’Obiol, a 1542 m.  

 

 
 
Una vegada allà iniciem del descens per la cinglera del Faig Ramader i, encara que fem una mica 
de marrada que hauríem pogut evitar, recuperem la pista ampla i arribem al Barretó a un quart de 
dues del migdia. 
 
Anem a dinar a l’Arumí de Santa Eugenia de 
Berga. Gairebé estem sols al restaurant, tots 
cinc en una taula ampla. Com sempre, molt ben 
atesos, bon menjar i a bon preu. 
  
La setmana que ve anirem al Puigsacalm i el 
Puig dels Llops des del coll de Bracons. Ens 
trobarem a les set del matí a la zona esportiva 
de Corró.  
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