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Itinerari circular pel vessant nord de la serres de Santa Magdalena i Milany. Dividit
en tres trams de semblant llargària ben diferenciats: pujada, carener i retorn. El de
pujada és el més costerut, especialment els trams entre la Bauma i Puigvassall i
l’accés final a Santa Magdalena. El carener és planer i el de baixada va bona estona
per pista.
Sempre per camins i pistes, no té altra dificultat que el fort pendent. Fins al castell
seguirem el PR-C 59 i a partir de Plana Vidala el GR 3. La senyalització, força
deficient, obliga a dedicar-hi atenció.
No és recomanable realitzar-lo amb mullena. Hi ha trams, especialment entre la
Creu de l’Espinau i el castell, que son un autèntic fangar. També part de la baixada
entre el castell a la pista.
En un dia clar des de la miranda del castell pot albirar-se una vasta panoràmica.
Accés. A Vallfogona de Ripollès s’hi va per la N-260 entre Olot i Ripoll. Accedim al
nucli urbà pel carrer del Prat de l’Om, girem a l’esquerra pel de Puig Estela i
aparquem a la Plaça de la Salut, prop de l’església i l’Ajuntament.
Vallfogona de Ripollès (940 m)
Marxem en direcció a Santa Magdalena i el Castell de Milany (indicador vertical)
seguint senyals del PR-C 59.2 per un camí pavimentat (E), deixant a mà esquerra
el cementiri i l’església de Sant Julià.
Pas llis del Trull (904 m)
Quan el camí creua la riera de Vallfogona l’abandonem per un corriol a mà esquerra
en direcció a Santa Magdalena (senyalització vertical) pel marge dret hidrogràfic.
Més enllà creuem la llera a gual, anem a passar pel costat del mas Ciutadia i sortim
a una pista que prenem a mà dreta fins a una zona d’esbarjo (esquerra) on, a
l’altre cap, el Torrent de la Bauma salta i s’entolla.
Creuem un pontarró, seguim per un camí ben fressat i ens enfilem fins atènyer la
pista pavimentada al mas de la Bauma, a l’alçada d’una font.
Font dels Burros (965 m)
Anem a la dreta pel camí de la Bauma.
Càmping-masia la Bauma (985 m)
No cal arribar-hi (1). Pocs metres abans fem un gir de 90º a l’esquerra per un
corriol que s’enfila i va a passar pel costat del tancat de les parcel·les del càmping.
A la propera bifurcació (camins paral·lels), prenem el de l’esquerra.
Desprès ens enfilem en fort pendent dins d’una esponerosa fageda, per camí ben
definit, vers el SE. Antigues feixes i prats de dall ens indiquen la presència d’un
mas. A l’altra banda del torrent podem albirar el de Llastanosa.
Puigvassall (1250 m)
Antiga pagesia avui deshabitada. Seguim (SE) pel camí carreter d’accés.

Pla de Puigvassall (1274 m)
Cruïlla de camins. Anem a la dreta per una pista que deixem ben aviat per un
corriol a mà esquerra.
Sortim de nou a la pista, la creuem i, quan la retrobem, la seguim a mà dreta
durant 300 metres, per deixar-la a l’alçada d’una bifurcació, altre cop pel corriol.
De nou creuem la pista i continuem a l’altre marge pujant en fortíssim pendent.
Santa Magdalena de Cambrils (1547 m)
Senzilla ermita de petita nau única i rectangular, amb volta de canó. Hi havia un
atri a la part davantera que es va esfondrar fa uns anys.
N’hi ha referències des del segle XVI. S’hi celebra anualment un aplec, el primer
diumenge d’agost.
Punt més alt de l’itinerari i cruïlla de camins (senyalització vertical).
Marxem (SW) en direcció al Castell de Milany seguint el PR-C 59.1 pel camí que,
ara per un vessant, ara per l’altre o pel bell mig, va resseguin la carena de la serra,
termenal entre Vidrà i Vallfogona i, per tant, entre l’Osona i el Ripollès.
Tot i ser carener, el camí ens ofereix poques vistes per l’abundant vegetació que
l’envolta.
Creu de l’Espinau (1414 m)
Punt més baix de la carena i cruïlla de camins (rètol). Per la dreta podríem escurçar
l’itinerari retronant a Vallfogona per la pista que baixa a Llastanosa.
Creuem la pista i a l’altre cap continuem pel corriol. Ara per una banda, ara pel
l’altra anem vorejant una llarga filferrada. El camí descriu un ampli gir de 90º a la
dreta (NW)
Plana Vidala (1506 m)
Cruïlla de camins indicada on coincidim amb el GR 3/GR 151. Seguim recte.
Atenyem un ampli planell que revoltem a l’esquerra, propers a l’arbrat (esquerra de
la tanca filferrada).
Pla de la Bronza (1512 m)
Quan tornem a entrar al bosc, amb el castell de Milany a la vista, a la cruïlla deixem
momentàniament el GR i anem a la dreta pel que, de fet, és una drecera. Sortim a
la pista que puja de la casa de Milany.
Coll de Milany (1480 m)
Cruïlla de camins indicada. En tornar del castell, baixarem pel camí de la dreta.
Castell de Milany (1529 m)
Ruïnes d’un castell roquer documentat d’ençà l’any 962. S’han afermat les parets i
elements que resten drets i s’hi ha bastit una miranda. Vèrtex geodèsic i taules
d’orientació.
En un dia clar es pot albirar fins al Montseny, Sant Llorenç del Munt i Montserrat
vers migdia. Per l’altra banda la Serra d’Ensija, Cadí, Puigmal, Bastiments i el
Canigó.
Retornem al coll i, seguint el GR 3, baixem a l’esquerra per un camí molt dret pel
marge esquerre del Torrent de Can Cucut. Quatre cops creuem la pista fins que,
quan la retrobem per cinquena vegada, la prenem a mà dreta, travessem el torrent
i la seguim bona estona, en baixada, fins a les envistes de Vallfogona.
Camí de Vallfogona (1082 m)
Rètols indicadors. Deixem la pista per un corriol a mà esquerra que baixa en
direcció al poble per entremig de prats, antigues feixes i claps boscosos, perdent
alçària fins atènyer la riera de Vallfogona que creuem pel pont.
Pont medieval (889 m)

Ben conservat, data del segle XIV. Continuem a l’altre marge per un camí empedrat
que ens enfila fins a les primeres cases. Entrem al nucli medieval per la Plaça de la
Vila i, per unes escales, anem a passar pel costat del campanar de l’antiga església
de la Mare de Déu del Pòpul.
Castell o la Sala (954 m)
De planta rectangular amb una torre de set pisos d’alçada.
Pel carrer de Puig d’Estela retronem al punt de sortida.
(1) Cal estar atents dons la precària senyalització indueix a seguir fins a l’edifici
del mas, situat al peu d’una balma.

