
Serra d’Ensija 
26 de setembre de 2012   
 

Integrants: Josep Carbonell, Pep Comas, Joan Corbera, Jaume 
Muntan, Julià Pratginestós, Josep Roca, Josep Rodri i Salvador Vilà 
  

Distància: Projectada 5’02 Km i amb altures 5’21 Km. Temps 3’06 
Desnivells: 511 m. Acumulat: 520 m. Cotxe: 175 km Julià Pratginestós i Josep Roca 
 

Sortim dels Gorcs a les 6,00 puntual-
ment, C-17 fins a Vic, C-25 fins a la 
cruïlla de la C-16, donat que hi ha 
obres a la C-25 ens ha estat difícil tro-
bar la cruïlla, després d’unes voltes 
finalment trobem la direcció correcta. 
Això ens ha pres mitja hora. Un cop a 
la C-16, abans de Guardiola del Ber-
gadà agafem la B-400 i després de la 
cruïlla de Saldes, a l’esquerra en di- 
recció a Serra d’Ensija fins a Font 
Freda on aparquem. 
Comencem a caminar a ¾ de 8. En baixar del cotxe ja notem que la temperatura és més 
baixa. Travessem la carretera i enfilem un camí molt ben senyalitzat i amb unes escales. 
Ens endinsem al bosc –fa fresca i el GPS no rep senyal-, continuem i aviat arribem al 
Torrent de la Font d´’Ensitja, que no té aigua. Caminem una estona pel costat. El terra 
està humit i relliscós. Deixem el torrent, el terreny és costerut, però sempre molt ben 
marcat amb ratlles blanques i grogues. Arribem a la Planella Petita, desprès a la Planella 
Gran fem una parada per abrigar-nos. També tenim plugim i en arribar a la cota 2100 el 

terreny ja és herbat i més planer. En 
aquest punt apareix la boira que ja no 
ens deixarà fins que tornem a baixar. 
Seguim caminant fins arribar al refugi 
d’Ensija o Delgado Úbeda, abans 
d’arribar-hi trobem una senyal caiguda i 
un grup de voluntaris fa una parada per 
replantar-la -bona feina-. Esmorzem 
arrecerats al costat del refugi. Fa fred i 
bufa vent. Encara no són les 11,00. 
En vista de que la boira cada vegada és 
més espessa decidim retornar, tots 
agrupats. Baixem pel mateix camí de 
pujada. A la que baixem dels 2000 m. no 
hi ha boira. Els capdavanters fan la 
baixada ràpida i un parell la fem al nostre 
ritme. Degut a la boira tot està mullat i 
relliscós. Ens reagrupem a las taules que 
hi ha al voltant de la Font Freda, quant  
arribem als cotxes son las 12,00. Com 
que és molt aviat, decidim anar a dinar El 
Rosal, seguim la carretera baixant pel 
costat de las mines cap a Vallcebre, 
després per la carretera  B-401, anem 
fins a la cruïlla amb la B-400 i cap a El 



Rosal. Arribem al restaurant als voltants 
de las 13,00. Fan la fira del bolet i varies 
parades ens mostren els pocs bolets 
frescos que hi ha. També es veuen 
bolets assecats, diferents arrossos 
preparats amb bolets, a granel i envasats 
en pots de vidre, embotits de la comarca, 
mel, formatge, etc 
Entrem a dinar al restaurant Sol i Cel , ja 
conegut d’altres vegades ens atenen com 
sempre. Propera sortida a La Porte 
(França) per anar als Pics de Coll Roig 
las 06,00 als Gorcs. 
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