
El Cap Llitzet (2.327 m) serra d’Ensija (Berguedà)  
 
Data: diumenge 11 de març de 2012  
 
Participants (8): Joan Gassol, Montse León, Jordi Mariné, Sabina Díaz, Josep 
Mariné, Maria Cinta Prats, Pili Inostroza i Toni Coll.  
 
Ascensions : Cap Llitzet o de la Gallina Pelada (2.327m.) 
                     Creu de Ferro (2.286m.) 
 
Itinerari: Sortim de Reus i Tarragona aproximadament a les 6 del matí, anem 
cap a Berga, Cercs, Fígols i Fumanya. Durant el viatge la temperatura ambient 
no supera els zero graus. Arribem  amb els vehicles fins la  cruïlla de Peguera 
vora el Coll de la Creu de Fumanya, aparquem els cotxes i poc desprès de les 
nou del matí iniciem  l’excursió. 
 
Prenem el camí de la font de la Bruixa, entrem al bosc i poc després continuem 
per un sender a mà dreta assenyalat amb monjoies a l'inici i tot seguit per 
estaques, que s’enfila per la fondalada i barranc de Les Pedregoses. 
 

  
 

 
La neu ja ha desaparegut per complert i només portem a la motxilla els 
grampons i el piolet per si de cas ens trobéssim amb alguna clapa de glaç. 
Seguim ascendint per la terrosa i pedregosa canal que fa honor al seu nom, 
superem els darrers trams i arribem als Plans de les Torres i als Rasos 
d’Ensija. El vent bufa fortet i accentua la sensació de fredor tot i que el sol ens 
continua escalfant. 
 
Des d’aquests alts i plans se’ns obre una magnífica vista sobre Saldes, el 
Pedraforca, les Serres del Cadí, Moixeró, Tosa d’Alp i Puigllançada. Continuem 
l’ascensió avançant pels Rasos d’Ensija i fem cap al vell Refugi de la FEEC, 
inaugurat l’any 1964 i situat a 2.060 metres d’alçada. 
 
 



  
 
Mengem quatre ganyips i continuem pel sender que ens condueix fins el cim 
del Cap Llitzet, punt culminant de la Serra d’Ensija. La claredat del dia ens 
permet albirar des les muntanyes de Montserrat fins les del Pirineu: Perafita, 
Tossa Plana de Lles, Puigpedrós i Puigmal. 
 
A quarts de dues estem novament vora el Refugi i aprofitant el seu recer, dinem 
còmodament estirats sobre l’herba seca. Tot seguit retornem pels Rasos  i ens 
atansem fins el cim de la Creu de Ferro, desprès retornem cap a la canal i fem 
el descens pel mateix itinerari per on hem pujat. 
  

  
 
Arribem als cotxes a les quatre de la tarda, iniciem el retorn i ens deturem a 
veure les petjades que els dinosaures van deixar prop de Vallcebre, la veritat 
és que per interpretar-les fa falta un xic d’imaginació. Després d’un refresc al 
bar de la estació de servei, retornem cap a casa. 
 


