
Tossa Pelada amb raquetes de neu (2.379m) (Solsonès) 

Data: dissabte 24 de febrer de 2018 

Hores totals: 5,30 Km: 10 Desnivell: 517m 

Participants: Meli Carrilero, Lluís Díaz 

La serra del Port del Comte, a cavall de les comarques del Solsonès i l’Alt Urgell, té 

dos cims culminants, el Pedró dels Quatre Batlles (2.386m) i la Tossa Pelada 

(2.379m). Aquest segon cim és bastant assequible des del vessant nord. El poble de 

Tuixent (Alt Urgell) és un lloc ideal per fer nit en una casa rural i visitar també el 

Museu de les Trementinaries, dones que des de mitjans del segle XIX fins a mitjans 

del XX collien herbes medicinals de les valls de Tuixent i la Vansa i  elaboraven 

remeis casolans que després venien pels pobles de tot Catalunya en llargs viatges a  
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peu pels camins tradicionals. El coll de Port (1.668m) és el límit natural entre l’Alt 

Urgell i el Solsonès. D’aquí surt la carretera d’accés a la tranquil·la estació d’esquí 

nòrdic de Tuixent - la Vansa, a 1.920 metres d’alçada. Un forfait de 4€ permet 

transitar per uns circuits ben arranjats i degudament marcats. Nosaltres prenem el 

núm. 2 que s’enfila entre bosc en direcció sud per un pendent moderat que les 

giragonses del camí faciliten. Travessem un parell de pistes d’esquí de fons i el replà 

conegut com Clots de Rebost. Entrem de nou al bosc i fem una altra pujada fins el 

Prat Llong, àmplia zona sense vegetació on hi ha la Barraca de Pastors. La forma 
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arrodonida del nostre objectiu és clarament visible al davant, només cal seguir una 

traça ampla entre bosc per salvar el darrer desnivell per assolir el cim de la Tossa 

Pelada, de 2.379 metres i segon cim del Solsonès. Tot i el dia esplèndid, el ventet 
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glaçat del cim ens convida a romandre poca estona, mentre admirem la panoràmica 

que ens envolta: destaquen al nord-est la llarga serra del Cadí i a la seva dreta el 

Pedraforca. Al darrere s’estén tota la zona axial pirinenca ben carregada de neu. 

Cap el sud hi ha l’ample replà ondulat amb el Pedró dels Quatre Batlles al final, a 1 

km, 8 metres més alt i voltat de gent. Fem quatre fotos i iniciem la baixada, les pistes 

d’esquí alpí de l’estació del Port del Comte queden a la dreta, agafem una traça que 

de nou s’endinsa al bosc i fem cap una altra vegada a la Barraca de Pastors. 
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Arrecerats del vent, ens aturem a fer un mos, sentim les veus i veiem el pas tranquil 

d’alguns esquiadors de fons que travessen el replà, el silenci domina arreu. Passada 

una estona prenem el circuit 5 en direcció oest que ressegueix el Prat Llong en lent i 

agradable descens fins les Foques, on comença una forta baixada molt ben traçada 

que ens porta, sempre entre bosc, a la Barraca de Sangonelles, a 1.950m. Com que 

no tenim cap pressa, descansem i prenem el sol durant uns minuts tot guaitant la 

fonda vall de la Vansa fins ara desconeguda per nosaltres, una zona prepirinenca 

tradicional, interessant i bonica, fora de les rutes principals més transitades. 
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El tram final de tornada consisteix en seguir una pista planera amb alguns sifons que 

ens deixarà de nou a la base de l’estació cinc hores i mitja després de la sortida. Ha 

estat una jornada curta i assequible, molt agradable i perfecta per descobrir una 

zona  i uns paisatges que encara no havíem trepitjat mai. La meteorologia ha 

acompanyat, els -6ºC del matí a Tuixent ha estat suportables per la presència de sol. 
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