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Serra d’Ensija- Cap de Llitzet (2.317 m) 
20 d’octubre de 2019 

 
 

 
 
Aquest mes d’octubre ens aproparem a la serra 
d’Ensija, carena isolada i veïna del Pedraforca que 
ens ofereix interessants recorreguts sense dificultat 
tècnica, però que requereix certa preparació 
esportiva a fi de poder superar els 600 metres de 
desnivell entre la base de la serra i el punt més alt, 
el cap de Llitzet o La Gallina Pelada de 2.317 
metres d’alçada.  Si els temps en acompanya 
podrem gaudir d’uns magnífiques panoràmiques 
del Cadí, del Pedraforca, del Montseny i de 
Montserrat. 
 
És una sortida de nivell mig amb desnivell i sense 
cap dificultat tècnica. 
 
Iniciarem la caminada a l’aparcament de la Pleta de la Vila o des de la carretera de Vallcebre, 
depenent del nombre de cotxes. A fi de fer més portadora la pujada, ascendirem a la carena pel 
barranc de les Llobateres, allargant els kilòmetres a recórrer fins el cim, però reduint la inclinació del 
camí.  A 1 hora i ¾ arribarem al refugi d’Ensija, ja situat a 2.156 metres.  
 

Havent aturar-nos una estona al refugi, ens restarà el 
kilòmetre final que ens situarà al cap de Llitzer, punt 
culminat de la serra amb 2.317 metres d’alçada i 
que el situa molt a prop dels  2.497 del Pedraforca. 
La previsió és d’arribar en 2.30 hores. 
En aquest punt decidirem el millor lloc on dinar i 
només ens restarà iniciar la baixada pel camí de la 
font Freda fins l’aparcament. 
 
Si voleu més d’esforç, el següent dissabte dia 26 
pujarem al refugi de Sant Jordi a la inauguració de 
la remodelació de l’edifici. Accedirem pels 
Empedrats amb unes 2 hores de pujada en 5 km i 
850 metres de desnivell. Sortida d’Abrera a les 5 
hores. 

 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

FITXA TÈCNICA I NOTES 

TIPUS circular ESMORZAR  A Cal Rosal(bar Estació) 
DIFICULTAT mitjana DINAR  entrepà 
RECORREGUT  APROX. 9,8 km totals   
  LLOC DE SORTIDA ABRERA (centre aquàtic) 
TEMPS APROXIMAT 5.00 hores HORA Concentració:  7.00 h 
DESNIVELL 650 m  aprox.   
   
            
             Per a consultes i detalls finals, utilitzem el grup de whatsApp específic per a la sortida 
 
Cal portar calçat adient, aigua suficient per tota la sortida, roba  apropiada al temps de tardor i 
a l’alçada de 2.300 metres.  
Cal portar una llicència federativa per gaudir d’assistència sanitària en cas d’accident. En cas de 
no posseir-la, l’entitat ha de tramitar una llicència temporal que cobreixi l’activitat al preu de 5 €.  
Cal demanar-la amb una setmana d’antelació. 


