Fitxa excursió SECCIÓ DE MUNTANYA La Massa CCV

Indret: Coll de Canes - Santa Magdalena de

Data: 23.10.2016

Cambrils - Castell de Milany - Vallfogona
Temps aproximació amb cotxe:

Temps de caminar (orientatiu):

1 hora i 32 minuts

4 hores 45 minuts (17,2 quilòmetrs)

Grau de dificultat: moderat

Desnivell: + 800 mts - 970 mts.

Responsables i telèfon de contacte: Pere Carrasco, mòbil 607 30 46 21
Horari:
Quedem a les 7 del matí a la Quintana per anar cap a Vallfogona on deixarem un dels
cotxes i començar l’excursió abans de les 9 des del coll de Canes. Esperem arribar
abans de les 3 de la tarda per anar a dinar al restaurant Can Polla de Vallfogona (preu
menú 20€) . En acabat de dinar anirem a buscar la resta de cotxes al coll de Canes.
Material:
paravent
 botes de canya alta
 cantimplora
 entrepà per esmorzar
 bastons per caminar
 capalina
 guants
Itinerari:
Itinerari circular des de Vallfogona de Ripollès per les serres de Santa Magdalena i de
Milany que, per la seva ubicació en la banda sud del Prepirineu, ens ofereixen unes
magnífiques panoràmiques en totes direccions: des dels seus punts culminants i en bona
part del recorregut carener podrem albirar, cap al nord i l’oest, des del Rasos de Peguera
fins al Canigó, a més del Cadí, el Pedraforca, la serra de Moixeró, el Puigmal i les
muntanyes de Nuria, la Serra Cavallera...; en sentit sud, el Montseny, La Mola i
Montserrat; i, si mirem cap a l'est, el Bassegoda, Comanegra...
La ruta també ens permetrà gaudir d’una magnífica vegetació especialment si la fem a la
tardor (sobretot fagedes i rouredes), així com d’interessants mostres del passat històric
de la zona (ermites, esglésies romàniques, castells, masos, pont medieval).
Itinerari: Coll de Canes (1.121 m – 0:00) – Pla Falgars - Collada de Fra Anton (1.420 m –
1:40) – Collet del Bosc (1.483 m – 1:50) – Santa Magdalena de Cambrils (1.547 m –
2:00) – Creu de l’Espinal (1.413 m – 2:40) – Castell de Milany (1.532 m – 3:30) –
Vallfogona de Ripollès (950 m – 5:00)

Des del mateix coll agafem el la ruta PR C-59, marques grogues i blanques en direcció
sud, el camí puja cap el collet de la Verdura, i tot carenant passem per el Pla Falgars, tot
seguit arribem a la Collada de Fra Anton, a partir d’aquí el camí tomba cap a l’est, anem
seguint la carena i les marques del PR, fins el Collet del Bosch, travessem una línea de
alta tensió i el corriol d’enfila amb petites grimpades cap amunt, en deu minuts arribem a
l’ermita de Santa Magdalena de Cambrils, d’origen romànic del any 1322. Seguim en
direcció est, ara baixem passant diversos collets per arribar al coll de la Creu de
l’Espinal, tornem a pujar suament fins el coll de la Creu del Castell, a la dreta el camí de
baixada, davant nostra el Castell de Milany, si volem pujar al castell seguim recta,
assolim el castell amb una petita grimpada sense cap problema. El Castell de Milany
punt dominant i estratègic amb una visió amplíssima: Al nord, el Pirineu oriental, des de
la serra del Cadí fins al Canigó. Al sud: la plana de Vic, les valls del baix Ripollès, més a
l’oest el Lluçanès i al sud-est: La Garrotxa, els riscos de Sant Aniol, Guitarriu i
Bassegoda, la serra del Collsacabra, el Montseny i el far, el Puigsacalm i la serra de
Bellmunt, tornem al collet, a patir d’ara seguirem les marques del GR, vermelles i
blanques, el camí baixa decididament al costat del rec en direcció nord, passem al costa
del Casal de Can Gallard, en roines. Arribem a una pista principal, en dirigim cap a la
dreta, travessem el rec per la pista i la seguim durant mitja hora, una porta a l’esquerra,
marques del GR en indica el corriol de baixada a Vallfogona, el camí baixa decididament
en mig de camps cap a la Ribera de Vallfogona que travessem per el Pont Vell, i en pocs
minuts de pujada arribem a Vallfogona de Ripollès, punt final de la travessa.

Nº assistents: 17

Valoració: paisatges onírics entre la boira que no ens va
deixar arribar al castell. Al final presses per arribar al
restaurant de Vallfogona sense pofer aturar-nos i gaudir

