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Pedró dels Quatre Batlles 

No jugueu amb foc, pot acabar amb tot el que veieu. 

No llenceu deixalles. Emporteu-vos-les i dipositeu-les als 

contenidors adequats del poble. 

L’acampada lliure no està permesa. A la comarca hi troba-

reu molts càmpings. 

Caminar és la millor manera per conèixer el ric patrimoni 

natural i cultural de la comarca. 

Respecteu el patrimoni cultural i històric. Cal preservar-lo 

per  a les generacions futures. 

Pautes de comportament: 

Respecteu la vida que us envolta: no arrenqueu ni danyeu 

cap ésser viu. 

Telèfon d’emergències. 



Inici: 

Arribada: 

Dificultat: 

Distància: 

Durada: 

Desnivell (+) acumulat: 

pàrquing de Clot de la Vall 
pàrquing de Clot de la Vall 
Moderada 
9 km 
2 h 30 min 
484 m 

Fitxa tècnica 

Perfil altimètric 

La Ruta 

Llocs d’interès 

Pedró dels 4 Batlles:  el cim més 

elevat del Solsonès, amb 2.383 m 

d’altitud, des del qual destaca la impres-

sionant panoràmica dels Pirineus cap al 

nord i de la Depressió catalana cap al 

sud-est . S’anomena així perquè és 

terme divisori de 4 municipis: Odèn i La 

Coma i la Pedra del Solsonès, i Fígols-

Alinyà i  La Vansa-Fórnols de l’Alt Ur-

gell. 

 

Prats de Bacies: Gran pla de munta-

nya amb prats i boscos de pi negre al 

mig de la Serra del Port del Comte. S’hi 

poden observar moltes dolines, basses 

seques molt típiques dels terrenys con-

glomerats com  aquest. 

 

Forat de la Bòfia:  El Forat de la 

Bòfia és un avenc de 30-40 m de pro-

funditat que fou utilitzat des de temps 

immemorials com a pou de gel. Actual-

ment s'hi refugien gralles de bec groc 

(Pyrrhocorax graculus). 

La Ruta 

Iniciem l’itinerari al pàrquing de Clot de la Vall o Estivella de 

l’Estació d’esquí de Port del Comte. A la part esquerra trobarem un 

plafó amb informació i un pal indicador de la ruta groga, la que hem de 

seguir de pujada. 

Prat de Botons. Inici del telecadira i gran bassa d’aigua. Continuem 

el camí pujant per la dreta i resseguint la Costa del Tabaco. 

Clot de l’Orri.La pista acaba a Prat de l’Orri. (2.040 m), on trobem 

més instal·lacions de l’estació d’esquí, i el bar restaurant d’Estivella a la 

dreta, dalt d’un turonet. Els pals indicadors ens menen direcció noroest, 

per on hem de guanyar alçada per sobre de la canal del Duc, per on 

puja una pista. 

Un cop som dalt hem de carenar direcció oest cap al nostre cim.  

S’arriba al Pedró dels Quatre Batlles (2.383 m), cim culminant de 

l’extensa serra del Port del Comte. 

Baixada: 

Baixem del cim en direcció sud buscant la coma de la Comtessa, 

una ampla esplanada a la vessant sud, Anirem seguint sempre que es 

pugui les roderes de vehicles i els pals indicadors de la ruta. 

Travessem la coma de la Comtessa i pugem suaument cap al Vultu-

ró (2.349 m). Continuem la baixada per la nostra ruta. Més endavant 

passem pel petit clot de les Pedrisques i seguint les roderes continua-

rem baixant, primer per terreny força pedregós i després entrant al 

bosc de pi negre  fins a Prat Piquer.  

Prat Piquer. Travessem el prat fins a la pista. Davant nostre s’obre 

l’extens Pla de Bacies.  

Seguint la pista a la dreta arribem al refugi de la Bòfia, totalment 

enrunat. Aquesta pista continua cap a Mont Nou i Coll de Jou. 

Per tornar agafem la pista cap a l’esquerra. Passem el Coll de Tan-

calaporta. La pista gira a la dreta. 

Cruïlla de camins. A la dreta surt una pista que ens condueix al 

forat de la Bòfia. 

Continuant la pista a l’esquerra anem baixant la Ginebrosa i arriba-

rem a l’inici de la nostra ruta, al pàrquing de Clot de la Vall. 

Ruta (GPS) disponible 

La ruta es pot fer en els dos sentits de pujada i baixada. 

Al Refugi de la Bòfia o bé al Forat de la Bòfia es pot 

enllaçar amb la ruta del Mirador de Querol per Prat de 

Bacies. 

Observacions 
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El Pedró dels Quatre Batlles 

l’Estivella 

refugi de la Bòfia 

coll de Tancalaporta 

forat de la Bòfia 


