VALFOGONA - CASTELL DE MILANY
(12 abril del 2008)
COLL DE CANES - COLLET DE LA VERDURA - COLLADA DE FRA ANTON COLLET DEL BOSC - SANTA MAGDALENA DE CAMBRILS - COLL DE
TREBIJA - COLL DE TREBIJA DE CAN PUBILL - CREU DE L'ESPINAL COLLET DE L'AMORRIADOR - CREU DEL CASTELL - CASTELL DE MILANY
- CINGLE DE LA COSTA DRETA - ROCA ESTELLÓ - PONT VELL VALLFOGONA

Els temps de la sortida poden estar una mica distorsionats perquè el grup era
nombrós i s’ha trobat força neu durant la caminada.
0.00 hores

Sortida de Coll de Canes. Hi ha rètol indicador (1120m.) de la
caminada. Seguim un PR tota l’estona amb marques blanques i
grogues. Comencem pujant.

0.15 hores

Passem una tanca
marques.

0.45 hores

Parada de 10’ per esmorzar. Bona vista de Santa Magdalena i del
Puigsacalm.

1.50 hores

Collada de Fra Anton. El caminet es transforma en pista molt
enfangada, anem recte.

1.55 hores

Fem una corba a l’esquerra, passem de la pista que surt cap a la
dreta, continuem una mica més enllà i agafem el caminet de la
dreta.

i anem cap a l’esquerra. Anem seguin

(semblaria que no calia haver agafat la pista, però o bé
el caminet anava pel mig del camp o estava intransitable)

2.05 hores Passem per un pas de vaques (millor dit
perquè les vaques no hi passin! pas canadenc). Hi ha un
rètol que posa Sta. Magdalena 0’2 km. Passem per sota
una torre d’alta tensió i ens enfilem amunt.
2.15 hores

Ermita de Sta. Magdalena de Cambrils. Parada de 25’. Davant de
l’ermita rètol que indica Vallfogona (per coll de Milany) 4h30’. Al
marxar anem recte, també hi havia un altre recorregut per anar a
Vallfogona.

3.20 hores

Creu de l’espinal. Travessem pista i anem endavant pel caminet.

3.55 hores

Collet de l’amorriador. Rètol indicador. No coincideix amb mapa
Alpina Taga.

Abans d’arribar al Coll de Milany i després d’un fil el camí es
divideix en dos, el de l’esquerra és GR, el de la dreta, per on
seguim, és PR. Tots dos van allà mateix.
4.20 hores

Coll de Milany. Hi ha rètols indicadors.

4.25 hores

Castell de Milany. 10’ de visita (tot són runes, més o menys).

4.30 hores

Coll de Milany. Deixem la pista i anem cap avall. Hi ha un rètol
que deia Vallfogona a 5’2 Km. Seguim GR. Anem baixant, trobem
una casa en runes. Comentari d’en Pep “ja fa temps que no hi
viuen aquí”

5.00 hores

el caminet va a una pista. Hi anem cap a la dreta, avall. Al cap de
poc travessem un torrent, que fins i tot porta una mica d’aigua.
Mentre anem baixant bona vista del Taga i de Vallfogona.

5.35 hores

Deixem la pista i agafem el caminet de l’esquerra que baixa. Ens
trobem diverses “portes”.

6.00 hores

Travessem el pont vell. També hi ha rètol de Castell de Milany 6
Km. I de sta Magdalena 6,1 km.

6.15 hores

Arribem a Vallfogona. Recomanem anada al Restaurant
Forn”, per acabar una caminada rodona.

“El

