Cap de la Gallina Pelada,Creu de Ferro, des de Fumanya
Integrants:Jaume Bertran, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè Font, J M Martínez,
Miquel Maymó, Manel Molina, Ismael Porcar, Josep Pous, Julià Pratginestós, Josep Roca,
Josep Rodri.
Distància:12,03km Temps: 5,56h Temps en moviment:4,12h Desnivell: 814m+ Temp:4Graus
Cotxe: 116km Jaume Bertran, Manel Molina, Ismael Porcar.
Ens trobem a les 6h
del matí. Avui som 12
de colla. Anem cap a
la C17, l’eix C25, i
Colònia Rosal. Fem el
cafè i reservem la
taula per dinar.
Seguim per la C16 fins
a Sant Corneli i Fígols.
Per la ctra. BV-4025
anem a la cruïlla
Fumanya a prop de
Peguera.
Aparquem i ens trobem a quatre caminaires de Vic, que volen fer el mateix que nosaltres.
Estem a 1.550 m i una temp. de 4 graus+, la serra D’Encija està molt blanca, són quarts de nou i
el dia és assolellat. Comencem amb una forta pujada, a l’arribar a 1.800 m comencem a trobar
neu, i als 2.000 m quasi no es veuen les marques, el corriol ha desaparegut, seguim les petjades
dels de Vic, que estan per davant nostre. A l’arribar al coll del Pla D’Encija tot està nevat, estem
a 2.250 m, fem fotos i planegem direcció al Refugi D’Encija, ens creuem amb els de Vic que ja
tornen. Ens recomanen baixar pel Coll de Fumanya més llarg però amb menys pendent.
Fem el cim del Cap de la Gallina Pelada 2.321 m a les 11h. Esmorzem i un noi de Berga que ja
hem coincidit en altres sortides ens fa la foto reivindicativa LLIBERTAT PRESOS POLÍTICS.
Iniciem la tornada, pel mateix camí fins el coll
del pla D’Encija. Decidim seguir els consells
dels de Vic, fem el cim de la Creu de Ferro
2.290 m i baixem fins el coll de Fumanya,
seguint les petjades dels de Vic. Trobem un
rètol que ens indica la baixada cap a
Fumanya fa pendent, i rellisca. Hem fet bé de
seguir el consell dels caminaires de Vic.
La baixada molt llarga però de bon fer.
A l’arribar a la carretera, un pagès de la zona,
acompanya els conductors a recuperar els
cotxes i ens estalviem tres km d’asfalt. La
Cim del Cap de la Gallina Pelada 2.321m
sortida d’avui és molt atractiva i sorprèn a
tothom, avui millorada per la presència de la neu.
Anem a dinar al restaurant Sol i Cel de Cal Rosal.
La propera setmana anirem al Puigpedrós des del refugi de Malniu.
Sortirem a les 6h del matí de la zona esportiva de Corró de Vall.
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