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VÍDEO La rutina de càrrega de
materials al refugi de la Serra
d'Ensija
El guarda de l'indret, Xevi Generó, explica a una xarxa social com s'ho fan per
pujar-hi queviures i els recursos necessaris per mantenir-lo
[VIDEO] Avui hem pujat més de 35kg? @xevigenero ( https://twitter.com/xevigenero)
@FEEC_cat (https://twitter.com/FEEC_cat) pic.twitter.com/UuXV1a5dAm
(https://t.co/UuXV1a5dAm)
? Refugi serra Ensija (@RefugiEnsija) 7 de juliol de 2017
(https://twitter.com/RefugiEnsija/status/883269557149986816)
Aquest matí, Xevi Generó, guarda del refugi Serra d'Ensijahttps://www.feec.cat/refugi/refugi(
serra-densija/) (Berguedà), de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, ha explicat en
un fil d'una xarxa social, una de les rutines per mantenir el lloc en condicions òptimes: la càrrega de
materials.
Aquí el primer tuit:
[FIL] Avui explicarem una de les rutines del refugi d'#Ensija
(https://twitter.com/hashtag/Ensija?src=hash) , les càrregues des de Font Freda (1.680m) al refugi
(2.156m), 2'5km de camí:
? Refugi serra Ensija (@RefugiEnsija) 7 de juliol de 2017
(https://twitter.com/RefugiEnsija/status/883266991582314496)
Com que és un refugi petit i amb poques pernoctes anuals ?només hi caben 31 persones? no
poden contractar un helicòpter, com sí que es fa en altres refugis, i pugen tot el material a coll,
havent de fer dos quilòmetres i mig de camí amb un desnivell de 486 metres des de Font Freda
fins al refugi. Hi transporten tot tipus de material: pèl·let, llenya, butà, refrescs, carn, verdures,
fruita?
Un esforç titànic perquè tothom qui ho vulgui pugui gaudir, també a l'estiu,d'una magnífica raconada
envoltada de prats, ben a prop de la màxima elevació de la serra d'Ensija, el Cap de la Gallina
Pelada (2.321 m), en un equipament ideal tant per passar-hi la nit com per aturar-s'hi a fer un
mos. Els camins d'accés pel barranc de Llobateres i per la Font Freda són una delícia.
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Al selfi, en Xevi Generó, la Lídia Molano i el gos Lur davant del refugi. Foto: @RefugiEnsija
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