
Tossal d’Estivella 2338m. Tossa Pelada 2378 m. Pedró 
dels Quatre Batlles 2386,5 m. El Vulturó 2348 m. Puig 
de les Morreres 2212 m. (Solsonès) 
 
Cim: Tossal d’Estivella 2338m. Tossa Pelada 2378 m. Pedró dels Quatre 
Batlles 2386,5 m. El Vulturó 2348 m. Puig de les Morreres 2212 m. 
Data: Dimarts 25 de setembre de 2018. 
Participants (3): Joan Mª Boada, Joan Gassol i Pere López. 
Inici: Pàrquing d’Estivella a les pistes d’esquí de Port del Comte. 
Final: Pàrquing d’Estivella a les pistes d’esquí de Port del Comte. 
Circular: Si. 
Temps real: 05:14 hores. 
Temps total: 07:17 hores. 
Desnivell: 438 metres. 
Desnivell acumulat: 867 metres. 
Distància: 19,1 quilòmetres. 
Dificultat: Moderada. 
 
Quan són les 09:40 hores del dimarts vint-i-cinc de setembre de 2018, ens 
trobem al Prat de Botons, a l’últim pàrquing de l’estació d’esquí de Port de 
Comte, al pàrquing d’Estivella, i comencem a caminar en direcció nord per una 
pista marcada com a circuit de raquetes. 
 

 
      Pàrquing d'Estivella a les Pistes      Passant pel Clot de la Vall. 
      d’esquí de Port de Comte. 
 
De seguida passem al costat d’una gran bassa d’aigua que es troba al Clot de 
la Vall, i anem pujant amb força inclinació per una pista que segueix la línia del 
telecadira Clot de la Vall, que puja per la Rasa Pauet, i que arriba fins les 
instal·lacions que es troben al Prat de l’Orri. 
 
Sobre les 10:24 hores som al Pla de l’Orri, hem fet un parell de quilòmetres i 
hem pujat força desnivell, al pla nostre camí gira la dreta, passem les 
instal·lacions que allí es troben i continuem recte un centenar de metres, allí 
girem a l’esquerra fins a pujar al llom que puja al primer cim del dia. 
 



 
Pla de l’Orri.    Pujant al Tossal d'Estivella. 

 
Al arribar al llom girem a la dreta pujant, passem a tocar d’una caseta amb una 
antena possiblement de radioaficionats, i de seguida, quan són les 10:45 hores, 
arribem al Tossal d’Estivella de 2.338 metres. 
 
Avui el temps està una mica boirós, dalt del cim anem tenint vistes, però molt 
limitades pels núvols que ens envolten. 
 

 
Tossal d'Estivella 2.338 metres. 

 
A les 10:52 sortim del cim baixant per on hem vingut, a l’alçada de la caseta 
amb la antena trobem una pista la qual fem servir per baixar i que ens porta, 
amb vuit minuts, fins una bifurcació de pistes en la que un pal ens senyala el 
camí de la Tossa Pelada i del Pedró dels Quatre Batlles cap a la dreta, també 
senyala que és un circuit de raquetes. 
 



 
  Pal indicador de circuit de raquetes.   Coll entre cims al fons.  
 
Un centenar de metres més endavant trobem una altra bifurcació, l’agafem a 
l’esquerra i ens porta en uns trenta minuts fins un coll, on tenim el Pedró dels 
Quatre Batlles a l’esquerra i la Tossa Pelada a la dreta, tots dos molt a prop. 
 
Girem a la dreta i pugem a la Tossa Pelada de 2.348 metres, a la qual hi 
arribem quan són les 11:30 hores. No veiem res, hi ha boira per tot arreu, ens 
fem les fotos del moment i tornem per on hem pujat fins el coll. 
 

 
Tossa Pelada 2.378 metres. 

 
 



 
           Arribant al coll entre cims.      Pedró dels Quatre Batlles al fons. 
 
A les 11:42 hores tornem a ser al coll, enfilem recte amunt i quan són les 11:55 
son al Pedró dels Quatre Batlles de 2.386 metres, primer cim del dia dels 100 
Cims. 
 

 
Pedró dels Quatre Batlles 2.386,5 metres. 

 
Tornem a fer les fotos que pertoquen i sobre les dotze del migdia sortim en 
direcció sud-oest, seguint la carena que ens porta cap el Cap de la 
Gespeguera, tot això ja amb boires que no ens permeten orientar-nos, però 
seguint els tracs que portem anem fent. 
 
Poc abans d’arribar al Cap de la Gespeguera de 2.333 metres, decidim baixar 
cap a l’esquerra, baixem fins la Coma Comtessa, traspassem el Planell de 
Coma Comtessa i enfilem amunt cap el cim del Vulturó de 2.349 metres. 
 



 
        Cap de la Gespeguera al fons.            Baixant del Vulturó. 
 
Sobrepassat el Vulturó davallem cap a la dreta, en direcció al refugi de la Bòfia, 
però no hi arribem, quan són les 14:00 hores trobem una pista, amb un pal 
indicador, a la dreta i ben a prop està el refugi, però nosaltres el que fem es 
creuar la pista i continuar recte, ens trobem al Prat Piquer. 
 

 
        Creuem la pista al Prat Piquer.    Sempre caminat amb la boira. 
 
Sempre amb la boira com a companya seguim per un camí que té al costat 
esquerre una tanca electrificada la qual seguim fins que arriba un moment que 
la tanca dóna un gir de 90º a la dreta, aquí trobem una porta que es pot obrir i 
passar a l’altre costat, ho fem i continuem el nostre camí recte. 
 

 
 Porta per la que creuem la tanca       Passem pels Prats de Bacies. 
      electrificada. 
 
Passem pels Prats de Bacies, que tenen uns forats, com uns embuts per on es 
deu colar l’aigua, i pugem per la Serra de Querol fins el segon 100 cim del dia, 



el Puig de les Morreres de 2.212 metres, al qual hi arribem quan són les 15:18 
hores. 
 

 
Puig de les Morreres 2.212 metres. 

 
Aquest últim cim ens ha costat una mica més d’arribar degut a que pel camí 
hem anat trobant bolets, i el fet de mirar i collir comporta un retard. 
 
Dalt del cim es troba un gran panell, en desús i que molt probablement servia 
com a repetidor d’ones. 
 
Ens fem les fotos de rigor i aprofitem per menjar una mica asseguts a terra i a 
resguard del vent. 
 
A les 15:48 hores tornem per on hem arribat, baixem uns quaranta metres de 
desnivell i agafem un camí a la dreta, en direcció nord, que ens porta fins un 
coll, som al Portell de l’Ós i continuem creuant el Serrat de la Bòfia. 
 

 
               Menjant dalt del cim.  Creuant el Serrat de la Bòfia. 
 
La Bòfia, també dit Forat de la Bòfia, és un pou natural produït per 
l'ensorrament de la part superior d'una cova d'origen càrstic que es troba a 

2.060 m. d'altitud al nord del Serrat de la Bòfia.  

https://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0rstic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Metres_sobre_el_nivell_del_mar
https://ca.wikipedia.org/wiki/Serrat_de_la_B%C3%B2fia


 
Anem davallant i arribem fins a una pista quan són les 16:29 hores, just en 
aquest punt tenim ben a prop el Forat de la Bòfia a la nostra dreta, però al no 
saber-ho passem de llarg i a la pista girem a l’esquerra. 
 

 
                Baixant per pistes.             Última pista a l'esquerra. 
 
Sobre les 16:33 fem cap a una altra pista la qual agafem avall i a la dreta, deu 
minuts més tard la deixem, tot i que si la seguíssim també ens portaria fins el 
punt de sortida, però agafem una antiga pista a l’esquerra que ens porta fins el 
cotxe, al qual hi arribem quan són les 16:58 hores. 
 

 
Mapa de la zona, recorregut en color grog. 


