Creu de Ferro i Cap de la Gallina Pelada
30 d’octubre de 2013
Integrants: Vicenç Catafal, Pep Comas, Joan Corbera, Josep M.
Farnés, Miquel Maymó, Josep Rodri, Julià Pratginestós i Josep
Roca
Distància: Projectada 11’27 Km i amb altures 11’62 Km. Temps 5’20 Desnivells: 682 m.
Acumulat: 848 m. Cotxe: 130 Km. Miquel Maymó i Josep Roca

Ens trobem a les 6 del matí als Gorcs. Prenem la ruta habitual a la Garriga per la C-17
fins agafar l’Eix Tranversal. Trenquem a la primera sortida cap a Prats de Lluçanès.
Després de Berga, prenem una carretera cap a Vallcebre, que ens porta al peu de la
Font Freda, on aparquem. A les 8 comencem a caminar per la carretera fins al barranc
de les Llobateres. Avancem amb un ritme pausat i seguit. Seguim les marques d’un PR
arribem a la carena. Al peu del Serrat del Voltor. Trenquem fins a la Creu de Ferro
(2.294 m) on hi arribem a les 10. Fa un dia d’hivern. Fred i ventós que ens obliga a
abrigar-nos. Al Pla d’Ensija seguim uns pedrons pel prat dels Amorriadors. Divisem una
trentena d’isards. Després recuperem el camí que avança cal el Refugi d’Ensija o de
Delgado Úbeda, on a ¾ d’11 arrecerats per l’edifici parem a esmorzar. El rec que hem
travessat té una capa de gel. Continuem el sender fins a la Gallina Pelada o Cap de
Llitzet (2.317 m). Fa un dia molt clar, però el fred vent ens obliga a contemplar el
paisatge a un nivell més baix. Port del Compte, serra de Busa, Rasos de Peguera,

Tossa d’Alp, el Puigmal i Torreneules. Alguns cims com el Carlit i el Peric estan coberts
de neu. Tornem cap el refugi i al Cap de la Canal Llisa iniciem el descens per la canal de
la Font Freda. Ens trobem una parella que han desistit pel vent a pujar a la Tossa d’Alp.
Després baixem per les diverses planelles. En seguir el torrent de la font d’Ensija em
desvio, però arribo a una pista que em porta a un camí de terra fins a la carretera. Arribo
a les 13’23 h. a l’aparcament i aviat ens retrobem tota la colla. Decidim anar a dinar al
“Cruse” de Saldes i la sobretaula decidim que la propera setmana anem a la fageda de
la Grevolosa. Sortirem a les 7 dels Gorcs.
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