La Gallina Pelada des de la Font Freda
27 d’octubre de 2010
Integrants: Pep Comas, Joan Corbera Josep Maria Farnés, Jaume
Muntan, Josep Oranias, Ismael Porcar i Josep Roca
Distància: projectada 7’629 Km, amb altures 7’917 Km. Temps 4’05 h
Desnivells: total 648 m. Amb altures 656 m. Cotxe: 160 Km. Josep Roca i Ismael Porcar

Ens trobem tots als Gorcs a les 7 del matí. Prenem la ruta habitual a la Garriga per la
C-17 fins agafar l’Eix Tranversal, que deixem a l’altura de Sallent cap a Berga. Abans
de Guardiola de Berguedà trenquem cap a Gósol. Després de passar Saldes i al coll
de la Trapa prenem una carretera
cap a Vallcebre, que ens porta al
peu de la Font Freda on
comencem la nostra ruta, al voltant
de 2/4 de 10. Paral·lel a la
carretera transcorre la pista amb
tanques de l’Estació d’esquí de
fons del Pedraforca. Des de la
carretera pugem unes amples
escales de fusta fins a la Font
Freda (1680 m) i prenem el sender
PR C-79, marcat amb les
corresponents senyals blanques i
grogues,
acompanyades
de
algunes marques vermelles i
verdes, que ens porta a la Serra d’Ensija. També hi ha nombrosos padrons i al dalt
estaques que assenyalen el camí. Aquest puja ferm de manera constant seguint el
curs del torrent de la Font d’Ensija. La quantitat de pedres despreses en dificulta
l’ascensió. Hi observem trams amb l’aigua gelada. Ens trobem cinc homes amb
gossos que pugen decidits. Aviat ens adonem que són pastors. Ens informen que van
a recollir el bestiar de la muntanya. A mida que anem pujant deixem el bosc i s’amplia
la visió. Sortim a un prat herbat que hauríem de travessar, però la majoria pren un
marcat camí a l’esquerra. Aviat ens adonem de l’error i rectifiquem. Seguim pels Rasos
d’Ensija i arribem a les 11 h. al refugi Delgado Úbeda, que està tancat amb els
porticons de les finestres ben oberts. Parem al davant mateix per esmorzar. Aprofitem
l’estona i parlem amb un pastor, dels que hem trobat pujant, que gaudeix amb les
seves explicacions. Quan arrenquem passem per un abeurador completament gelat
amb grans caramells. Seguim pel camí fressat que ens porta al cim de la Gallina
Pelada de 2317 m a les 12 del migdia. Al cim hi trobem un altres pastor amb gossos,
que ens canta les meravelles d’aquell indret privilegiat. Des d’aquí tenim una àmplia
visió. El dia és
d’una nítida claredat, que ens
permet divisar la
Serra del Cadí,
el Moixeró, Port
del Compte, la
Serra de Busa,
els Rasos de Peguera, la Tossa
d’Alp, Montser-

rat, Montseny, entre molts altres. El
cim es converteix
en un singular
observatori.
Tornem pel mateix
camí, però aquesta
vegada sense desviar-nos. A l’esplanada de baixada
ens trobem dos
excursionistes jubilats de Vic que
també surten els
dimecres. Després
trobem els pastors
que apleguen el
ramat. Baixem amb
un ritme accelerat,
que es criticarà al fer
nostre petit balanç.
Arribem a 2/4 de 2
als cotxes. Decidim
anar a dinar al
“Cruse” on malgrat la
pèssima
ortografia
tenen uns plats equilibrats i ben cuinats.
Som al Bergadà i
s’ha de notar. A la
sobretaula
decidim
anar a la Tossa Plana
d’Alp des de la Coma
Oriola. Sortirem a les
7 dels Gorcs.
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