
Cap de la Gallina Pelada des de la Creu de 
Fumanya 
26 d’octubre de 2022 

 

 

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran (i la Fei), Karin Bruy, Pep Casas, Vicenç Catafal, Josep 

M. Martínez, Esteve Mogas, Ismael Porcar, Pep Pous i Josep Roca. 

Distància: 11, 24 km Desnivell acumulat: 837 m Temps total: 5 h 20 min  

Cotxes: Jaume Bertran Josep Maria Martínez i Josep Roca. 111 Km 

 

Ens trobem a les 7 del matí a la zona esportiva 

de Corró. Sortim per la C-17 i, a l’alçada de Vic, 

agafem la C-25 i després la primera sortida en 

direcció a Prats de Lluçanès fins arribar a la C-

16. Ens aturem a la gasolinera de Cercs per fer-

hi un cafè, trenquem cap a l’esquerra per la BV-

4025 en direcció a Sant Corneli i Fígols, i 

seguim fins a l’aparcament de la Creu de 

Fumanya, on hi deixem els cotxes.  

 

 

Comencem a caminar a les 9 i 
5 minuts del matí. Estem a 
1686 metres; fa sol, però ens 
abriguem perquè l’aire és 
fresquet, la temperatura és de 
12 graus. 
 
 Seguint sempre el camí 
marcat amb fites de pedres, i 
per sota un bosc de pi negre, 
ens enfilem muntanya amunt. 
Aquesta vegada no pugem pel 

torrent com havíem fet altres vegades, sinó que seguim les fites que segueixen el camí en vertical 
(alguns de la colla ja havien fet aquesta variant i han dit que era més senzilla). Quan ja gairebé som 
a dalt de tot, girem a l’esquerra per acostar-nos al Coll del Pla d’Ensija (2250 m). Bufa un vent molt 
fort, però com que ja són les onze, ens arrecerem per esmorzar. En Vicenç ens dona feina a trencar 
a cops de roc unes delicioses ametlles torrades, mentre fa rodar la bota de vi moscatell. 
 
Continuem cap al refugi 
d’Ensija (antigament, Delgado 
Úbeda) per un prat sense 
gairebé vegetació arbòria, 
quan els Ginesters més 
intrèpids, seguint una ruta 
descarregada de wikiloc, 
intenten carenar pels dos 
turons que hi ha davant del 
Cap de la Gallina Pelada per 
no perdre gens d’alçada. Fan 
més via. 



 
Un cop reagrupada tota la colla, continuem 
pujant fins arribar al Cap de la Gallina 
Pelada o de Llitzet (2322 m), on hi fem cim 
poc abans de dos quarts d’una del migdia. 
Fa un dia ventós però força clar, i la vista 
sobre el Pedraforca, el Cadí i totes les 
muntanyes de l’entorn és espectacular. 
Ens hi quedem una bona estona per 
contemplar el paisatge i fer-nos la ja 
tradicional fotografia de grup amb la 
senyera estelada. 

 

De tornada ja són més els qui no passem pel refugi, encara que aquesta vegada ho fem a mig aire 
en lloc d’anar per la carena. Quan arribem al coll decidim baixar pel torrent com havíem fet sempre, 
però al capdavall arribem a la conclusió que era millor el camí de pujada. 
 
 
Arribem al pàrquing de la 
Creu de Fumanya a un quart 
de tres de la tarda, i anem a 
dinar al Sol i Cel de Cal 
Rosal. Com sempre, ben 
atesos i bon menjar.  
La setmana que ve anirem al 
Tossal de la Baltassana i a la 
cova d’en Pere des de la 
Font de la Teula (Muntanyes 
de Prades). Ens trobarem a 
dos quarts de set del matí a 
casa del Vicenç, a Palou.                                                           
 

https://ca.wikiloc.com/rutes-senderisme/gallina-pelada-des-de-la-creu-de-fumanya-117367889 
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