PEDRÓ DELS QUATRE BATLLES, TOSSA PELADA I L'ESTIVELLA
per l’estació d’esquí del Port del Comte
Distància
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16 de març de 2009
Ed. Alpina: Vall de Lord-Port del Comte (1:25000)
http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=411283

El Port del Comte te una orografia
de formes arrodonides i suaus en la
major part de la seva extensió amb
cims que ronden els 2.300 metres,
llevat de migdia on acaba amb les
abruptes cingleres de la Serra del
Querol. El massís el conformen tres
parts ben diferenciades: a migdia la
ja esmentada Serra del Querol amb
el Puig de les Morreres i el Cap
d’Urdiets. Al centre, la depressió de
la Bòfia que tributa aigües a llevant
i ponent. I al nord la Serra del Port
del Comte amb els cims de la
Gespeguera, la Tossa Pelada, el
Tossal d’Estivella i el més alt de tots, el Pedró dels Quatre Batlles (2.387 m.).
El Pedró és el cim comarcal del Solsonès i amb el seu homònim de la Tosa d’Alp, els
uneix la circumstància de tenir estacions d’esquí a la seves faldes i –d’aquí els hi ve
el nom- de termenejar amb quatre municipis. El del Port del Comte ho fa amb
Figuls i Alinyà i Josa i Tuixén de l’Alt Urgell i La Coma i la Pedra i Odèn, al Solsonès.
Ruta circular molt fàcil i ideal per a iniciar-se amb les raquetes de neu, en la que
assolim tres dels cims de que parlàvem (Pedró dels Quatre Batlles, Tossa Pelada i
Tossal de l'Estivella) des de l'estació d'esquí del Port de Comte. Ens aquesta ocasió
ens hi acompanyà en Jordi González.
L’itinerari no és senyalitzat però resulta molt evident, transcorre per pendents i
pales suaus i turons arrodonits, tal com podem veure a la imatge. Tan solament cal
tenir cura al començament, entre la Costa del Tabac i el Prat de l’Orri, on l’IGC hi te
enregistrades diverses allaus. També a la cornisa que sol formar-se a la carena de
l'Estivella, fàcilment evitable d’altra banda i, a la tornada, al pas per la Canal de
l’Embut.
Itinerari
L'itinerari comença al Clot de la Vall, a l'aparcament de l'Estivella (1.936 m) de
l’Estació d’Esquí del Port de Comte. Ens enfilem vers mestral (N.O.) per la Costa del
Tabac (seguint el telecadira d'Estivella) i posteriorment per una pista de servei de
l'estació. Abans al final del telecadira, abandonem la pista (2.200m 40’) fent un fir
de 90º i marxem vers ponent per entremig dels Prats del Duc i de l'Orri fins al turó
del Pedró dels Quatre Batlles (2.387 m, 1h 15’) que no queda ben evident fins que
hi som ben a prop. És el punt més alt del recorregut. Atenció a l’estat de la neu a la
primera part del recorregut dons a l’IGC hi ha enregistrades diverses allaus.
Des del Pedró, la Tossa queda a prop i evident vers gregal (N.E.). Lleuger descens i
remuntada per pendents suaus fins a la Tossa Pelada (2.379 m, 1h 35’).

Des de la Tossa, el Tossal d’Estivella s’alça a sol ixent, lleugerament a gregal
(N.E.). Cal davallar i tornar-nos a enfilar, sempre per pendents suaus fins abastar
una pista de servei de l’estació i el cim (2.335 m. 2h).
Tots son cims poc prominents: turons arrodonits que emergeixen del gran peneplà
somital que conforma el nord del massís del Port del Comte. Però gaudeixen d’una
magnífica perspectiva sobre els Pirineus. Malgrat la seva modesta alçària, el fet
d’estar separats d’altres sistemes muntanyosos i enclavats al pre-Pirineu, els
converteix en un bon balcó. Més propers podem albirar de sol ixent a ponent, els
Rasos de Peguera, les serres d’Ensija i del Verd, el Pedraforca, el Cadí, el Montsec
de Tost, el Boumort i l’Aubenç. A migdia podem albirar fins a Montserrat, però el
relleus més propers (Busa, etc.) ens queda amagat darrera el Puig de les Morreres i
el Cap d’Urdiets.
Per retornar anirem a buscar una pista que provinent del Clot de la Vall, ressegueix
de llevant a nord la falda del Tossal d’Estivella, fins al Prat d’Arderic, ja dins els
dominis de l’estació d’esquí nòrdic de Tuixent-La Vansa, a l’Alt Urgell (El Pedró és
partió dels termes de Fígols i Alinyà i Josa i Tuixén de l’Alt Urgell i La Coma i la
Pedra i Odèn, al Solsonès). A la cartografia ve ressenyat com a camí de la Font
d’Arderic i és fàcilment localitzable des del cim del Tossal.
Seguim en baixada la carena de l’Estivella vers gregal, decantant-nos a la banda de
Tuixén, evitant així la cornisa que habitualment s’hi forma. I ens en separem quan
es torna més abrupte, segons el nostre millor criteri, sense camí definit, davallant
(fort pendent) per entremig de la pineda fins abastar la pista, que prenem a la
dreta. Seguint-la ens mena vers migdia amb algunes llaçades, que podem
estalviar-nos per dreceres (amb ma(la neu, atenció al flanqueig de la Costa Dreta,
a l’alçada de la Canal de l’Embut) fins a l’aparcament de l’Estivella (3h 25’).

