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Pedró dels Quatre Batlles (2.386m)
Ascensió al sostre del massís del Port del Comte,
una talaia privilegiada del Prepirineu català
La Coma i la Pedra, Port del Comte, Solsonès, Lleida,
Catalunya, Espanya
Dificultat

Mitjana
4:00h

Temps total efectiu
Distància total

10,8 km

Desnivell acumulat

590m

Altitud mínima

1.933m

Altitud màxima

2.386m

Punt de sortida / arribada
Població més propera

Aparcament de l’Estivella

La Coma i la Pedra

Aquesta guia web i PDF gratuïta ha estat
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Turisme de la Diputació de Lleida i el Patronat
de Turisme del Solsonès
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PUNTS IMPORTANTS DE PAS (WAYPOINTS)
Punt de pas

Temps

Altura

Latitud

Longitud

L’Estivella - Clot de la Vall

0:00h

1.935m

42.177129º

1.540391º

Prat de l’Orri

0:45h

2.233m

42.188057º

1.532334º

Pedró dels Quatre Batlles

1:30h

2.386m

42.184769º

1.520845º

Tossa Pelada

1:45h

2.379m

42.190578º

1.522478º

Vulturó

2:15h

2.348m

42.179558º

1.522118º

Intersecció del “refugio de la Bòfia”

3:00h

2.048m

42.162185º

1.519952º

Forat de la Bòfia

3:30h

2.048m

42.164897º

1.533686º

L’Estivella - Clot de la Vall

4:00h

1.935m

42.177129º

1.540391º

Sistema de coordenades geogràfiques. Datum WGS84.

EL MILLOR D’AQUESTA RUTA
Gaudir de les vistes que tenim en totes direccions des del cim del Pedró dels
Quatre Batlles.
Observar i conèixer la flora i la fauna del massís del Port del Comte.
Descobrir un dels fenòmens càrstics més peculiars del massís del Port del Comte al
forat de la Bòfia.

INTRODUCCIÓ
Ruta circular de quasi 11 km de longitud que ens permet ascendir a un dels millors miradors del
Prepirineu, el Pedró dels Quatre Batlles (2.386m). Durant l’itinerari caminem per les pinedes i els
extensos prats del massís del Port del Comte i descobrim el fenomen càrstic del forat de la Bòfia.
És una ruta de dificultat mitjana, amb un desnivell moderat, que transcorre per un terreny d’alta
muntanya caracteritzat pels pendents suaus i pedregosos.
El Port del Comte és un massís calcari prepirinenc situat al NO del Solsonès, al seu límit amb la comarca
de l’Alt Urgell. La ruta comença a l’estació d’esquí alpí del Port del Comte i ascendeix fins al Pedró dels
Quatre Batlles (2.386m), sostre comarcal del Solsonès i cota més elevada del massís del Port del Comte.
El Pedró dels Quatre Batlles s’anomena així perquè és punt divisori històric entre quatre municipis: Odèn i
La Coma i la Pedra del Solsonès, i Fígols i Alinyà i La Vansa i Fórnols de l’Alt Urgell. Des del cim destaquen
les impressionants vistes que tenim dels Pirineus i de les serres prepirinenques.
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MÉS INFORMACIÓ
PICS: Pedró dels Quatre Batlles (2.386m), Tossa Pelada (2.379m) i Vulturó (2.348m).
DURACIÓ: Dia complet.
TEMPS TOTAL EFECTIU (SENSE PARADES): 4:00h en total: 1:30h des de l’aparcament de l’Estivella - Clot
de la Vall de l’estació d’esquí de Port del Comte fins al cim del Pedró dels Quatre Batlles i 2:30h per tornar a
l’Estivella passant pels prats de Bacies i el forat de la Bòfia.
DESNIVELL ACUMULAT: 590m
DIFICULTAT: Mitjana.
ÈPOCA: Tot l’any. A l’hivern és molt probable que hi trobem neu, en aquest cas cal portar raquetes de neu
i vigilar l’estat del mantell nival.
MATERIAL: A l’hivern, si hi ha neu, material per fer la ruta en condicions hivernals.
CARTOGRAFIA:
· Vall de Lord - Port del Comte. 1:25.000. Editorial Alpina.
· Base topogràfica de Catalunya 1:25.000. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

RECORREGUT
Comencem l’itinerari a l’aparcament de
l’Estivella - Clot de la Vall (0:00h - 1.935m) de l’estació d’esquí
de Port del Comte. Sortim de l’aparcament en direcció NO per una pista de terra. Passem pel costat d’una
gran bassa artificial i continuem per la pista. Pocs metres més endavant, la pista se’n va cap a la dreta i
nosaltres continuem amunt pel fons del torrent i en paral·lel al telecadira del Clot de la Vall, tot fent drecera.
El fort pendent es podria evitar si pugéssim per la pista de terra, que ascendeix fent ziga-zagues, i amb la
que tornem a coincidir més amunt, després d’haver guanyat un centenar de metres de desnivell.
Després d’aquest primer esforç, enllacem i continuem per la pista, que ara transcorre encaixonada per la
rasa de la Costa del Tabac. Quan el pendent afluixa, arribem al
prat de l’Orri (0:45h - 2.233m), en un clot
on trobem diverses instal·lacions de l’estació d’esquí i una cafeteria. Deixem les pistes d’esquí a la nostra
dreta, fem un marcat gir de 90 graus cap a l’esquerra i continuem per una pista que marxa en direcció SO.
Pugem per aquesta pista i arribem al prat del Duc.
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Just al collet del prat del Duc, girem a la dreta (O) i encarem l’última pujada cap al Pedró dels Quatre Batlles.
Ascendim per un vessant força inclinat, flanquejant en diagonal, i assolim el cim del
Pedró dels Quatre
Batlles (1:30h - 2.386m). Atenció!: si fem aquesta ruta amb neu, hem de tenir en compte que en aquest
vessant hi són habituals les allaus de placa. Des del cim les vistes són extraordinàries. Uns panells d’orientació
ens ajuden a reconèixer les innumerables muntanyes i serres que es veuen des d’aquesta talaia privilegiada.
Podem veure les serres d’Aubenç, de Carreu, de Sant Joan, el massís de Cotiella, el Mont Perdut, el Posets,
l’Aneto, el Montsent de Pallars, el pic de l’Orri, el pic de Xemeneies, el Mauberme, el pic de Certascan, el
Salòria, la Pica d’Estats, el Comapedrosa, la serra del Cadí, el Pedraforca, les serres del Verd i d’Ensija, els
Rasos de Peguera i, fins i tot, Montserrat!
Després de gaudir de les extraordinàries vistes que ens ofereix aquest mirador, emprenem el camí cap a la
Tossa Pelada, el nostre proper punt de pas. Sortim del cim seguint l’ample camí en direcció N, davallem cap
a una petita collada i encarem la pujada vers al següent cim. Tot seguit, ascendim per un pedregar on trobem
alguna fita i rastres de sender i arribem al cim de la
Tossa Pelada (1:45h - 2.379m), on hi ha un vèrtex
geodèsic i des d’on tornem a gaudir de molt bones vistes.
A continuació desfem el camí fins al Pedró dels Quatre Batlles i prenem la pista que ressegueix l’ample llom
pedregós en direcció SO. Just al primer coll que ens trobem, deixem la carena i baixem cap al S. Davallem
pel suau pendent, travessem la clotada de la coma de la Comtessa i remuntem el vessant herbós per tal
d’assolir el cim del
Vulturó (2:15h - 2.348m), també anomenat Cap de les Pedrusques.
Des del cim del Vulturó, coronat per una fita i també amb molt bones vistes, girem en direcció SO i resseguim
l’ample llom. Força més enllà enllacem amb les traces d’unes roderes. Girem a l’esquerra i baixem en direcció
SE tot seguint les traces d’una antiga pista que ens condueix, primer per terreny obert i claps de bosc, i més
avall per una pineda de pi negre força esclarissada, fins al prat Piquer i l’enllaç amb una ampla pista de terra
a la
intersecció del “refugio de la Bòfia” (3:00h - 2.048m).

SABIES QUE...
Fa pocs anys es van retirar les restes del que havia de ser l’hotel de la Bòfia? Era una de les quatre
estructures inacabades que hi havia als prats de Bacies. L’edifici estava situat al costat mateix del refugi
o xalet de la Bòfia, actualment en un estat ruïnós lamentable. El senyor Pau Serra, conegut a la zona
com el Pauet, va projectar la construcció d’aquest hotel en els terrenys comunals de Canalda, però una
denúncia va paralitzar-ne la construcció i, finalment, les parets ja aixecades foren retirades.

Des d’aquesta cruïlla, si seguíssim per la pista en direcció S, accediríem als xalets i al refugi de la Bòfia,
actualment en ruïnes. L’itinerari aquí descrit, però, travessa la pista i continua per uns prats en direcció SE
fins a una altra cruïlla amb un pal indicador. Girem a l’esquerra i seguim rastres de camí pel mig del prat,
mentre gaudim de la vista cap a l’extensa zona de pastura del prat de Bacies.
Remuntem un petit collet per una pista i continuem en direcció E amb la característica antena del puig de
les Morreres al davant. Arribem a un altre pal indicador, deixem el camí del puig de les Morreres i fem un gir
de 90 graus dirigint-nos cap al N. Voregem per la dreta uns clots del terreny i arribem a un coll. Baixem cap
a les pistes d’esquí i, just des del punt on enllacem amb les pistes, ens desviem uns 50 metres en direcció
NE fins al
Forat de la Bòfia (3:30h - 2.048m). El forat de la Bòfia és un avenc d’entre 30 i 40m de profunditat,
amb una gran boca, que antigament s’utilitzava com a pou de glaç. Actualment és el niu d’una colònia de
gralles de bec groc (Pyrrhocorax graculus), una espècie de la família dels còrvids.
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Desfem els 50 metres i continuem per la pista de l’esquerra que marxa en direcció N, força planera, deixant
a mà dreta la traça de la pista d’esquí que davalla per la rasa de la Bòfia. Fem uns metres per la pista i arribem
a una nova bifurcació. Prenem la pista de la dreta i la seguim avall, gaudint de vistes cap a la serra del Cadí
i la serra del Verd, caminant entre bosquines de ginebró i, més avall, endinsant-nos a la pineda de pi negre.
A la següent bifurcació prenem la pista de la dreta que, després de fer una ziga-zaga, baixa pel mig de la
pineda i ens condueix fins a l’aparcament de
l’Estivella - Clot de la Vall (4:00h - 1.935m), punt d’inici i
final d’aquesta preciosa ruta circular pel massís del Port del Comte.

NO ET PERDIS...
Visitar les fonts del Cardener, un dels principals atractius de la vall de Lord, sobretot en èpoques de
fortes pluges o desglaç quan l’aigua brolla abundant d’entre les roques. Es troben a prop de la Coma i
es consideren el naixement del riu Cardener.

COM ARRIBAR-HI EN COTXE
Arribem a l’estació d’esquí de Port del Comte per la carretera LV-4241 des de Solsona. A coll de Jou
prenem el trencall cap a Port del Comte. Arribem a la urbanització del Port del Comte i continuem
recte fins que trobem el trencall cap a l’estació d’esquí a la dreta. Seguim la carretera amunt, passem
diversos aparcaments de l’estació d’esquí i seguim les indicacions cap a l’Estivella. Finalment arribem a
l’aparcament de l’Estivella, també anomenat Clot de la Vall, punt d’inici de la ruta.

QUÈ MÉS PODEM VISITAR?
Nucli antic de Sant Llorenç de Morunys
El terme municipal de Sant Llorenç de Morunys és el més petit dels 14
municipis que configuren la comarca del Solsonès. El seu nucli antic és dels
que convida a passejar, ja que conserva els antics accessos al clos murallat,
com el Portal de la Canal o el de la Capella.
Coordenades GPS: 42.137206º 1.591191º

Font de Coll de Jou
Es tracta d’una font de pedra ubicada al coll de Jou, al creuament de les
carreteres L-401 i LV-4241B. L’aigua que hi brolla és molt apreciada pels
habitants de la zona que acostumen a omplir-ne garrafes per ús propi.
Coordenades GPS: 42.1386634º 1.5387109º
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Església de Sant Julià de Canalda
Església d’estil romànic dedicada a Sant Julià i ubicada al centre del petit
nucli urbà de Canalda. Els absis quadrats són del segle IX-X. El campanar, la
nau central i la portalada són del segle XII, mentre que la sagristia i el creuer
són barrocs (segle XVIII).
Coordenades GPS: 42.1229172º 1.5191603º

Santuari de Lord
El Santuari de la Mare de Déu de Lord és una església declarada bé cultural
d’interès nacional de Sant Llorenç de Morunys. L’Església del Santuari
està oberta al públic durant tot el dia. A més, disposa des de fa poc d’una
hostatgeria religiosa, on qui s’hi allotja és convidat a endinsar-se en el silenci.
Coordenades GPS: 42.115556º 1.582055º

Estació d’esquí de Port del Comte
A la Vall de Lord hi ha les pistes d’esquí de Port del Comte, les més properes
a Barcelona i de les poques privades (a banda de Masella i Baqueira). Té 37
pistes, 256 canons i transporten més de 16.000 persones/hora en els seus
16 remuntadors. Més info a www.portdelcomte.net.
Coordenades GPS: 42.172731º 1.562629º

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. La senyalització (marques,
panells, balises) que podem trobar al llarg de la ruta també pot variar amb el temps. 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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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
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