Creu de Ferro i Cap de la Gallina Pelada
20 de maig de 2015
Integrants: Joan Corbera, Vicenç Catafal, Josep M. Farnés,
Manel Molina, Jaume Muntan, Josep Roca i Josep Rodri
Distància: Projectada 10’68 amb altures 10’95 Km. Temps: 5’25 hores.
Desnivells: 652 m. Acumulat: 836. Cotxe: 130 Km. Manel Molina i Josep Roca

Ens trobem a 2/4 de 7 del matí a Llerona. Plovisqueja, malgrat les previsions optimistes.
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 2/4 de 9 arrenquem
per la carretera i trenquem al Barranc de les Llobateres. El primer tram és relliscós pels
retalls de llenya gelades. Portem un ritme tranquil. En arribar al Pla d’Ensija. Prop de la

carena, fem una parada i aprofitem per
esmorzar a les 10’25 h. En arrencar
pugem directes a la Creu de Ferro (2.294
m) que coronem al voltant de les 11.
Seguim uns pedrons, que travessen el
Pla d’Ensija i passem pel costat del refugi
Delgado Úbeda. Continuem l’ascens fins
al Cap de la Gallina Pelada (2.317 m). Un
de la colla té presa per arribar-hi abans,
la resta avancem en grup. Arribem al cim
a les 12’15 h. Ens hi trobem una colla de
la contrada amb els que conversem. La
boira ha avançat pel sud i ens cobreix
aquest sector. Iniciem el descens tot
seguit per un PR que ens condueix al
torrent de la Font d’Ensija. Les pedres
dificulten la baixada. Passem per la Font
Freda i arribem als cotxes a les 2 dels
migdia. Anem a dinar a Cal Tahona de
Maçaners (Saldes). A la sobretaula
decidim que la propera setmana anirem
de Vallter als Bastiments. Sortirem a les 7
de Llerona.
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