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Gallina Pelada (2.317m) per Peguera
Ruta circular a la Gallina Pelada des del Pla
de la Creu de Fumanya passant per Peguera
Fígols, Serra d’Ensija, Berguedà, Barcelona, Catalunya
Dificultat

Alta (F)

Temps total efectiu
Distància total

5:15h

13 km

Desnivell acumulat

800m

Altitud màxima

2.317m

Altitud mínima

1.580m

Punt de sortida / arribada
Població més propera
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Descobreix tot el que t’oferim i viu
els Pirineus com mai ho has fet!

Guies Web i Pdf gratuïtes

Sortides i excursions guiades

Posem a la teva disposició guies web i PDF

Disposem d’un calendari de sortides

-rutes de senderisme i d’alta muntanya

organitzades o et podem preparar una

que et pots descarregar gratuïtament-, uns

proposta personalitzada a mida. Crestes

continguts de qualitat i fiables elaborats per

i ascensions, naturalesa, parcs naturals,

professionals de la muntanya per tal que

travesses,... Amb Rutes Pirineus descobriràs

puguis descobrir els Pirineus al teu aire!

tots els secrets del Pirineu de la mà dels
millors guies de muntanya!

Recomanacions Rutes Pirineus

Serveis per a organismes i empreses

Us recomanem els millors establiments que

Creem i elaborem continguts d’itineraris

hi ha a prop de les rutes de senderisme i alta

de senderisme i d’alta muntanya per a

muntanya que us proposem a la web. Hotels,

organismes i empreses (díptics, tríptics,

restaurants, museus, artesans, esports

format web, APP per a mòbils,...). També us

d’aventura,... tots revisats pel nostre equip

oferim la possibilitat de patrocinar els nostres

perquè la teva experiència als Pirineus sigui

continguts i així promocionar-vos en diversos

inoblidable!

espais de la nostra web.

www.rutespirineus.cat | info@rutespirineus.cat

www.rutespirineus.cat

|

info@rutespirineus.cat
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INTRODUCCIÓ
Ruta circular que comença al Pla de la Creu de Fumanya, passa pel poble de Peguera, puja cap a
l’Estret passant per sota de la Roca Gran de Ferrús, assoleix el cim de la Roca Blanca i acaba coronant
el cim de la Gallina Pelada. De baixada, passa pel refugi d’Ensija o Delgado Úbeda i torna al coll de
la Creu de Fumanya baixant pel torrent que hi ha entre la Creu de Ferro, el Pla de les Tores i el Serrat
del Pal.
La Gallina Pelada (també anomenada Cap del Llitzet) és el cim més elevat de la serra d’Ensija, a l’Alt
Berguedà. Aquesta és una de les rutes de muntanya més atractives que es poden fer en aquesta zona.
Des del cim gaudirem d’unes vistes magnífiques de tot el massís del Pedraforca i del Cadí (al nord) i de
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Rasos de Peguera (al sud). L’itinerari que proposem no és el més habitual a la Gallina Pelada, són més
freqüentades les rutes que pugen pel vessant nord, des del coll de la Trapa o des de la Pleta de la Vila.
Ara bé, aquest és un recorregut molt atractiu perquè passa per diversos punts de gran interès.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Acostar-se al poble abandonat de Peguera, un paratge natural de gran bellesa i ple
d’història.
Admirar la impressionant paret de la Roca Gran de Ferrús.
Gaudir de les boniques vistes que tenim del refugi Delgado Úbeda quan baixem
des del cim de la Gallina Pelada.

PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Datum Europeu 1950

Temps

Latitud

Longitud

Altura

1

Pla de la Creu de Fumanya

0:00h

N 42.1673727º

E 1.7751288º

1.650m

2

Poble de Peguera

0:20h

N 42.1594036º

E 1.7720108º

1.608m

3

Portell dels Terrers

0:40h

N 42.1640685º

E 1.7570423º

1.658m

4

Casa Ferrús

1:10h

N 42.1757413º

E 1.7438319º

1.640m

5

Coll de l’Estret

2:15h

N 42.1871693º

E 1.7298897º

1.950m

6

Roca Blanca

3:25h

N 42.1911049º

E 1.7337370º

2.289m

7

Gallina Pelada

3:45h

N 42.1894312º

E 1.7381144º

2.317m

8

Refugi Delgado Úbeda

4:05h

N 42.1870921º

E 1.7485302º

2.156m

9

Coll a prop del Pla de les Tores

4:35h

N 42.1799311º

E 1.7602805º

2.240m

1

Pla de la Creu de Fumanya

5:15h

N 42.1673727º

E 1.7751288º

1.650m

Sistema de coordenades geogràfiques. Datum Europeu 1950

MÉS INFORMACIÓ
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 5:15h en total. 3:45h fins a la Gallina Pelada, 0:20h des del cim
al refugi i 1:10h des del refugi fins al Pla de la Creu de Fumanya per tancar la circular.
DESNIVELL ACUMULAT: 800m
DISTÀNCIA TOTAL: 13 km
DIFICULTAT TÈCNICA: Alta (F). La part més difícil de la ruta és el tram que va des del coll de l’Estret fins al
cim de la Roca Blanca. Aquest tram, anomenat les Llosanques, és de fort pendent, té una mica d’exposició
i requereix alguna grimpada fàcil.
ÈPOCA: Tot l’any.
MATERIAL: A l’hivern, segons les condicions de la neu, grampons i piolet.
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CARTOGRAFIA: Rasos de Peguera-Serra d’Ensija. 1:25.000. Editorial Alpina.
OBSERVACIONS: Durant el recorregut es troba poca aigua. Si la ruta es realitza a l’hivern, la neu ens
pot dificultar l’ascensió. Atenció a la baixada pel torrent cap al Pla de la Creu de Fumanya; és només
recomanable en cas de poca neu i sempre que el mantell nival estigui ben estabilitzat.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
Des de Berga pugem cap al N per la C-16 (Eix del Llobregat) amb vistes al pantà de la Baells. Deixem
enrere el poble de Cercs i just després de passar per la seva central tèrmica (uns 10 km després de
Berga), prenem a mà esquerra el desviament que va cap a Sant Corneli i Fígols, és la carretera BV-4025.
Al principi la carretera puja ràpidament deixant enrere el nucli de població de Sant Corneli i, una mica
més tard, el de Fígols. A partir d’aquí, la carretera ja puja més suaument, deixant enrere diverses masies.
Finalment arribem al coll de la Creu de Fumanya (encreuament de pistes); aquí deixem el cotxe en un
costat de la carretera. Trobem una senyalització que ens indica el poble de Peguera.

SABIES QUE...

NO ET PERDIS...

Un xeic àrab vol convertir el poble de
Peguera en un hotel de 5 estrelles amb
pàrquing subterrani, piscina, apartaments,
spa i varis restaurants? I que qui promou el
complex és l’empresa manresana Peguera
Building Development?

Si fa bon temps, refrescar-te a la font de Cal
Coix, a prop de l’inici de l’itinerari, i gaudir
d’un moment de tranquil·litat abans d’afrontar
la llarga ruta.

RECORREGUT
Iniciem la ruta al 1 Pla de la Creu de Fumanya (0:00h - 1.650m), una cruïlla de pistes. Un senyal ens
indica que si prenem la pista que surt cap a l’esquerra (PR C-73) ens dirigirem al poble de Peguera, que
queda a 1,5 km. Agafem aquesta pista (en direcció S) que aviat comença a baixar. Aviat, des de l’esquerra,
en un revolt que fa la pista, conflueix el GR-107/El Camí dels Bons Homes (0:10h), que ve de Sant Jordi
de Cercs - Cercs - Berga. Nosaltres seguim per la pista principal que fa un gir pronunciat a la dreta i passa
per la font de Cal Coix (ara GR i PR avancen junts).
Després d’1,5 km arribem al 2 poble de Peguera (0:20h - 1.608m), que està orientat al sud i situat just
a sota del Roc de Peguera, que protegeix les cases pel nord. El poble abandonat, amb les cases mig
derruïdes, ens queda a mà dreta; a mà esquerra només veiem la petita ermita de Sant Miquel.
LA RESINA DE PEGUERA
El nom de “Peguera” prové de la indústria de la resina (“pega”), ja que aquesta s’extreia
dels boscos de pi roig que hi ha a la vall i s’utilitzava per unir les fustes dels vaixells als
segles XIII i XIV, època de gran esplendor comercial de Catalunya al Mediterrani.
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Deixem el poble enrere i seguim caminant per la pista, ara per una zona plana al mig de la vall de Peguera,
anomenada Els Planells. Després d’una petita pujada arribem a la Collada (0:35h); a mà esquerra hi
veiem un petit estany i a mà dreta la pista asfaltada que ve del Pla de la Creu de Fumanya. Aquesta pista
asfaltada és una alternativa a l’itinerari proposat des del Pla de la Creu de Fumanya, és una opció més
curta però que no permet passar pel poble abandonat de Peguera.
Seguim per la pista asfaltada i arribem al 3 Portell dels Terrers (0:40h - 1.658m). Deixem ara aquesta
pista asfaltada a mà esquerra (PR C-73) i seguim per la de la dreta, que és de terra i encara segueix el
GR 107. A partir d’aquí, el camí baixa fins que arriba a una altra intersecció de camins (0:55h). Deixem a
l’esquerra el GR-107.1 i prenem el camí de la dreta en direcció N (encara GR 107), endinsant-nos enmig del
bosc. Estem molt a prop d’una font d’aigua, l’anomenada font de la Bruixa. Seguint per la pista, quan el
bosc ens ho permet, veiem la impressionant cara SO de la Roca Gran de Ferrús. Anem cap allà, haurem
de passar-hi just per sota per assolir el coll de l’Estret.
Arribem a la masia abandonada, la 4 Casa Ferrús (1:10h - 1.640m), situada als peus de la Roca Gran
de Ferrús (2.125m). La masia està envoltada de prats, pins i ben protegida dels vents del nord gràcies
a la Roca Gran de Ferrús i a la Gallina Pelada. Just a darrere de la casa, agafem un sender que s’enfila
amunt i s’acosta a la base de les parets de la Roca Gran de Ferrús. Pugem per forts pendents per la Canal
Gran o Canal Fonda, des d’on podem admirar aquesta bonica paret. Anem veient algunes assegurances
d’escalada a la roca. En aquesta part de la ruta el camí no és molt bo, progressem en paral·lel a la Roca
Gran de Ferrús.
A la part superior de la canal, entrem, per un moment, al bosc altre cop. Aviat arribem al 5 coll de l’Estret
(2:15h - 1.950m). En aquest punt deixem el GR 107 que es dirigeix cap a Gósol. Nosaltres prenem el camí
en direcció NE i pugem per la zona coneguda com les Llosanques. Es tracta d’una zona amb fort pendent,
d’un terreny sovint una mica descompost, amb certa exposició i algun pas on cal utilitzar les mans. Si hi ha
neu i en funció de les condicions de la mateixa, es converteix en un lloc de pas una mica molest. Fins arribar
al cim de la Roca Blanca anem seguint algunes marques vermelles i grogues i algunes fites que anem
trobant al camí. Després de superar durs pendents i d’un tram final que tendeix cap a l’esquerra, arribem
a la carena O de la Roca Blanca. Veiem, així, recompensat el nostre esforç amb unes vistes esplèndides
del Pedraforca i la cara sud del Cadí (al N). Seguim per la mateixa cresta uns metres més, voregem la Roca
Blanca per la seva cara sud i encarem unes rampes que ens porten directament fins al cim.
Arribem al cim de la 6 Roca Blanca (03:25h - 2.289m). Aquest és el tercer cim més alt de la serra d’Ensija
després de la Gallina Pelada i la Creu de Ferro. Des de la Roca Blanca veiem, per primer cop, la cara nord
de la popular Gallina Pelada i tota l’aresta que hem de recórrer fins arribar al seu cim. La progressió per
l’aresta no comporta cap dificultat destacada, comença planejant i acaba pujant lleugerament. En poca
estona recorrem la distància que separa els dos pics.
Coronem l’ample cim de la 7 Gallina Pelada (3:45h - 2.317m). Hi trobem una creu amb una “senyera” i
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una bústia amb un llibre. Des del cim baixem en direcció E cap al refugi, anem trobant senyals de color
groc. A l’estiu el descens es realitza entre prats verds i el sender es reconeix fàcilment, en canvi, a l’hivern,
aquesta zona acostuma a estar ben nevada. Mentre baixem cap al refugi, ens fixem en el coll que es veu
entre la Creu de Ferro i el Pla de les Tores, a l’E. Després del pas pel refugi haurem de passar per aquest
coll per baixar cap el vessant del Pla de la Creu de Fumanya.
Arribem al 8 refugi Delgado Úbeda o refugi d’Ensija (04:05h - 2.156m) situat a la cara nord de la serra
d’Ensija. És un bon moment per descansar una mica i agafar forces pel que queda de camí. Des del refugi
ascendim en direcció SE, a la recerca del coll del que hem parlat anteriorment. Al principi compartim el
sender que puja des del vessant de Saldes i va fins al refugi, però aviat el deixem enrere a l’esquerra (en
direcció N). Nosaltres seguim en direcció SE. A la nostra dreta també deixem enrere una zona anomenada
els Amorriadors.
Aproximadament una mitja hora després de sortir del refugi, just a l’esquerre (NE) del Pla de les Tores,
arribem al 9 coll (4:35h - 2.240m). Des d’aquest punt, veiem una altra vegada el vessant de Fumanya.
Baixem directe pel mig del torrent, seguint-lo en tot moment. Inicialment el pendent és pronunciat i la
baixada de vegades es fa pesada i una mica incòmoda. Anem trobant restes d’arbres i d’allaus. En cas
de molta acumulació de neu i en funció del pronòstic de risc d’allaus, no és recomanable baixar per aquí.
Recomanem consultar sempre els butlletins que n’informen abans de realitzar la ruta.
A la part inferior del torrent, a uns 1.800m aprox., l’abandonem (4:55h) i prenem un sender que hi ha
marcat (S) a mà esquerra. Aquest sender ens evitarà haver de seguir passant pel fons del torrent. A partir
d’aquí, seguim les marques de color taronja fluorescent que anem trobant. Seguim baixant pel sender
enmig del bosc i arribem a una pista que hem de travessar (5:00h) per prendre el sender que hi ha just
davant nostre i que continua pel bosc. Una mica més avall, travessem una tanca de ferro (5:05h) pel
bestiar i arribem a una altra pista (5:10h) que hi ha a mà esquerra i que ens porta ja fins al 1 Pla de la
Creu de Fumanya (5:15h - 1.650m).

EL CARACREMADA
Aquesta zona del Berguedà amaga moltes curiositats històriques. Una d’elles és la
de l’últim maqui català, en Ramon Vila Capdevila (1908-1963), nascut a Peguera i
conegut com el Caracremada o Peus Llargs, que durant el franquisme, fugint de la
Guardia Civil, es va haver de refugiar al Mas la Plana, situat a un centenar de metres
torrent avall de la paret de la Roca Gran de Ferrús. S’explica que una vegada, en
Caracremada, per despistar i desorientar els seus perseguidors, es va arrencar
enginyosament les soles de les sabates i després se les va tornar a enganxar del
revés; així els que el perseguien van creure que anava en direcció contrària.

Totes les rutes han estat realitzades sobre el terreny per RUTES PIRINEUS. Les rutes poden variar molt
en funció de l’època de l’any, de la neu i de les condicions meteorològiques. RUTES PIRINEUS no es
responsabilitza de qualsevol mal ús de les seves guies i recomana que cadascú sigui responsable i
prudent a la muntanya. Així mateix, us convidem a documentar-vos amb llibres i guies especialitzades per
complementar la informació aquí descrita. Tots els temps són efectius i prenen un caràcter orientatiu, no
s’han tingut en compte les parades per petites que siguin. Per qualsevol suggeriment, RUTES PIRINEUS
us convida a enviar un correu a info@rutespirineus.cat.
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