
També conegut com a Cap Llitzet, és el 
cim més destacat d'una serralada 
ondulada i verda: la Serra d'Ensija.
Clau d'acer inoxidable amb la cabota 
formada per un tronc de piràmide de 4 
centímetres de diàmetre superior i 3 
centímetres de diàmetre inferior, fixat 
sobre unes pedres, a 2.72 metres al nord-
est del pal amb la bústia. El punt més alt 
es troba a 4.13 metres a l'oest del clau, 
al costat de la creu.

Des de Saldes i en direcció a Gósol es gira a l’esquerra al Coll de la Trapa en direcció a la Pleta de la Vila i Vallcebre. A uns 5 
kilòmetres es gira a la dreta per una pista que va en direcció Oest (es necessita una clau per obrir una barrera), després d’uns 6 
kilòmetres s’arriba al coll de Portet on es deixa el cotxe. Es comença a caminar en direcció nord-est cap al Portet sense seguir el GR 
que passa pel coll i, seguint el cingle, es passa per Roques Blanques i s’arriba en 1 hora al Cap de la Gallina Pelada.

CIMS EMBLEMÀTICS DE CATALUNYA

Informació general Punt més alt (cim) Senyal geodèsic (clau)

Nom del cim: Cap de la Gallina 

Pelada

Codi del cim: 279087006

Municipi: Saldes

Comarca: Berguedà

Cota ortomètrica del cim:

2320.99

Data de mesura: 30/7/2009

Desnivell Cim-Clau: 0.36

Codi senyal: 279087005

X (UTM): 395802.37

Cota el·lipsoïdal: 2372.42

Ondulació geoide: 51.78

Y (UTM): 4671577.32

Cota ortomètrica: 2320.63
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Vista general Vista de detall del cim Vista de detall del clau

Itinerari d'accés al cim

Mapa de situació Croquis de detallDescripció del cim i del clau

Sist. ref.: ETRS89/00-EGM08D595

Cap de la Gallina Pelada

Llegenda de símbols: Indica el punt més alt del cim Indica la posició del clau

X (UTM): 395798.30 m

Y (UTM): 4671577.67 m


