
Cap de la Gallina Pelada pel barranc de les 
Llobateres. 
22 de setembre de 2021 

 

 

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran (i la Fei), Karin Bruy, Pep Casas, Joan Corbera, Mercè 

Font, Toni Manuel, Josep M. Martínez, Esteve Mogas, Tere Pintó, Ismael Porcar. 

Distància: 10, 62 km Desnivell acumulat: 746 m Temps total: 5 h 20 min  

Cotxes: Jaume Bertran Josep Maria Martínez i Esteve Mogas. 126 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, 
on ens espera la Tere, i aprofitem per fer-hi un cafè. 
Trenquem a l’esquera cap a Vallcebre. Per arreu hi ha 
cotxes de boletaires delerosos d’omplir els cistells. Seguim 
fins a la Font Freda i hi aparquem per iniciar la ruta.  

 
Comencem a caminar a un quart de deu 
del matí. Estem a 1650 metres, fa sol, 
però ens abriguem perquè l’aire és 
fresquet. Seguim carretera amunt fins 
que girem a la dreta per enfilar-nos pel 

barranc de les Llobateres. La pujada és 
dreta i costosa, per un torrent enclotat 
enmig d’un bosc de pi negre. Sovint hem 
de grimpar agafant-nos amb les mans per 
roques mullades i relliscoses. 
  
Cap a les onze arribem al Pla d’Ensija, a 
2209 metres, i ens aturem a esmorzar. 
Som molt a prop de la Creu de Ferro 
(2298 m.), però aquesta vegada no hi 
pugem sinó que tombem cap a la dreta, i 
per la Baga Llobatera arribem al Refugi 
d’Ensija (antigament, Delgado Úbeda). 



Continuem pujant fins arribar 
al Cap de la Gallina Pelada o 
de Llitzet (2322 m), on hi fem 
cim cap a la una del migdia. 
Fa un dia esplèndid 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 
ens fem la ja tradicional 
fotografia de grup amb la 
senyera estelada. 

La baixada per la Canal Llisa 
és també força dreta i 
pedregosa i hem de vigilar 

força on posem els peus, 
però ens ho agafem a bon 
pas i a tres quarts de tres ja 
som a la Font Freda, on 
tenim els cotxes. Cometem 
que ha estat una molt bonica 
sortida. 

Com que molts restaurants 
estan plens per la munió de 
boletaires, anem al Sol i Cel 
de Cal Rosal. Com sempre, 
ben atesos i bon menjar. 

La setmana que ve anirem al Puig de la Coma d’Or des del Coll de Pimorent. Ens trobarem a les 
sis del matí a la zona esportiva de Corró, i portarem el dinar en una carmanyola que deixarem al 
cotxe fins a la tornada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografies: Joan Corbera 
Text: Pep Casas 
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