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CAP DE SETMANA PIRINENC
AL PORT DEL COMTE (SOLSONÈS)
Dies: DISSABTE 20 I DIUMENGE 21 DE JUNY DE 2015
Sortida: DISSABTE 20, A 2/4 DE 12 DEL MIGDIA
Desplaçament: AMB COTXES PARTICULARS
Lloc de sortida: APARCAMENT DEL COMPLEX ESPORTIU PARC DEL GARRAF
(RONDA IBÈRICA, 60)
Coordinadors de la sortida: Concepció Pijuan (659008660) i Joan Raventós (696373454)

http://sostrescomarcals.blogspot.com.es/2014/05/solsones-pedro-dels-quatre-batlles-2386m.html

Horaris previstos dissabte:
11.15 h - Trobada a l’aparcament del Parc del Garraf
11.30 h - Sortida de Vilanova.
14.00 h - Parada per dinar a les fonts del Cardener (zona de pícnic).
16.00 h - Arribada a l’alberg El Mirador i instal·lació.
17.00 h - Circuit d’aventura.
19.00 h - Visita a Sant Llorenç de Morunys.
20.30 h - Sopar a l’alberg El Mirador.
Nit - Dormir a l’alberg El Mirador.

Horaris previstos diumenge:
08.30 h - Esmorzar.
09.30 h - Inici de les excursions.
14.30 h - Dinar a l’alberg El Mirador.
16.30 h - Tornada cap a Vilanova.

Fotografia del blog http://somdepicnic.blogspot.com.es
Autora: Marta Dachs

Des de Vilanova, prenem la C-15 en direcció a Vilafranca i la
seguim cap a Igualada, on continuem per la C-37 fins a prop de
Manresa. La C-37 acaba empalmant amb l’Eix Transversal (C-25)
que prendrem en direcció cap a Manresa i Girona. Aviat, però, la
deixarem per empalmar amb la C-55 que, seguint el riu Cardener,
ens durà a Cardona. Poc abans d’arribar a Solsona, passada la
urbanització del Pi de Sant Just, decantarem a mà dreta per la C26 i poc més endavant per la C-462 (carretera de la Llosa) que
segueix també el riu Cardener fins al pantà de la Llosa del Cavall.
La carretera travessarà per damunt la presa del pantà i després el
vorejarà fins que l’acabarà travessant per arribar a Sant Llorenç de
Morunys. Cal travessar la població i continuar per la mateixa
carretera fins al poble de la Coma (a 6 km de Sant Llorenç). Passat
la Coma, trobem un desviament que ens durà a la zona de pícnic
de les fonts del Cardener. Després de dinar, tornarem a Sant
Llorenç de Morunys i ens enfilarem per la LV-4241 que ens durà al
coll de Jou i el Port del Comte. L’alberg és a peu de pistes de
Àrea de pícnic de les fonts del Cardener (la Coma)
l’estació d’esquí.

Fotografia del blog http://somdepicnic.blogspot.com.es
Autora: Marta Dachs

Com arribar a l’alberg El Mirador Centre de Vacances:

Detalls del cap de setmana:
Dissabte 20 de juny
Sortirem de Vilanova a 2/4 de 12 del migdia i
ens aturarem a dinar a la zona de pícnic de
les fonts del Cardener (vegeu el blog de
Marta Dachs sobre les zones de pícnic)
situada sota les muntanyes del Port del
Comte, poc més amunt de la Coma, poblet
proper a Sant Llorenç de Morunys. Després
de dinar, retornarem a Sant Llorenç i
pujarem fins al coll de Jou i el Port del
Comte, on hi ha l’alberg El Mirador
(http://albergmirador.com), que veieu a la foto (a l’hivern), situat a peu de pistes de l’estació del Port del
Comte, a 1.730 m d’alçada.
Un cop instal·lats a l’alberg, a les 5 de la tarda es proposa fer una activitat
al Parc d’Aventura del Port del Comte, situat a prop de l’alberg. Qui ho
prefereixi, però, pot fer un bany a la piscina de l’alberg (vegeu-ne els
detalls més avall).
A les 7 ens trobarem per baixar a Sant Llorenç de Morunys per fer una
visita al seu interessant nucli antic i esperar l’hora de sopar.
A 2/4 de 9 del vespre hem d’estar asseguts a les taules de l’alberg El Mirador per sopar.
En acabat, jocs de taula i a dormir.

Vegeu, tot seguit, un breu comentari de com és l’alberg:
Les Habitacions
L'alberg disposa de 200 places. Les habitacions
tenen bany a l’interior, calefacció, roba de llit,
etc. No hi ha tovalloles: cal portar-les o llogarles.

Les sales de jocs
Hi ha 2 sales de jocs per activitats recreatives i de lleure, sala d'estar per a professors i 4 sales tallers.
La piscina
Hi ha una petita piscina climatitzada d’ús
exclusiu i gratuït per als clients allotjats.
El Menjador
Menjador i cuina pròpia per a 200
persones.

PREUS (PC: sopar, dormir, esmorzar i dinar) amb IVA i taxa turística inclosos
de 1 a 2 anys: 16,49 €
de 3 a 12 anys: 29,10 €
13 anys o més: 37,83 €

Circuits d’aventura (modalitats i preus)
Verd (menors de 6 anys) - Blau (de 7 a 8 anys)
Vermell (+ de 8 anys) - Negre (+ de 16 anys i adults)
Preu: un circuit, 10 € (excepte el verd, que val 6 €); dos circuits, 12 €; tres circuits, 15 €
Si som més de 25 persones: 2 € menys
Diumenge 21 de juny:
A 2/4 de 9 esmorzarem a l’alberg El Mirador.
A 2/4 de 10 sortirà l’excursió de l’Opció General des de l’alberg (1.730 m), que pujarà cap als Orriets (2.146
m) on trobarà el magnífic mirador de Querol, i continuarà pel serrat de la Bòfia fins a la Bòfia (dolina) i el
coll de Tancalaporta, on es trobarà amb la resta del grup per pujar conjuntament fins al Pedró dels Quatre
Batlles (2.386 m).
A les 10 sortirà l’excursió de l’Opció Menuts. Amb els cotxes, es desplaçarà fins a l’aparcament del Sucre, a
prat de Botons (1.930 m). Ja a peu, passarà arran d’un estany artificial i pujarà per la recollida vall de la
Rasa de Prat Piquer fins al coll de Tancalaporta (2.100 m) per emprendre l’ascensió cap al Pedró dels
Quatre Batlles (2.386 m).
La baixada serà per l’Estivella i seguint la pista que ens retornarà al prat de Botons, on els qui hagin fet
l’Opció Menuts trobaran els vehicles. La resta, podrà baixar a peu per pistes de terra (que a l’hivern són
pistes d’esquí) o guanyar-se el cor d’algun conductor o conductora que el vulgui baixar.
A 2/4 de 3 cal ser a l’alberg per dinar. I, en acabat, tothom podrà anar marxant cap a Vilanova.

Material necessari (què cal portar):
Menjar: Dissabte dinarem a l’àrea de lleure de les Fonts del Cardener (la Coma). Cal que porteu el dinar.
Hi ha barbacoes. Podeu portar algun ganyip per a les estones d’activitat del diumenge. La resta dels àpats
(sopar del dissabte, i esmorzar i dinar del diumenge) els farem a l’alberg el Mirador (Port del Comte).

Begudes: A l’alberg hi ha aigua potable. A la zona del Port del Comte trobareu llocs on adquirir begudes.
Roba d’abric: L’alberg està situat a 1.730 metres i durant les excursions del diumenge superarem els
2.000 m d’alçada; per tant, tot i que faci bon temps, cal anar preparats per si hi fa fred, hi bufa el vent o hi
plou. Però també cal anar preparats per a l’exposició solar; per tant, cal portar gorra per al sol, ulleres de
sol i crema solar.

Documentació: Targeta federativa i document d’identitat, etc.
Diners: Mireu de portar els diners que haguem de pagar a l’alberg El Mirador en metàl·lic i justos.
Altres: A l’alberg ens deixaran llençols, coixineres i mantes. Si voleu tovalloles, heu de portar-les o bé
llogar-les a l’alberg.

Descripció de l’itinerari (opció general):
Extret de: http://senderisme.planasantich.org/Portdelcomte/ressenya.htm
http://muntanyesicamins.blogspot.com.es/2012/01/el-pedro-dels-quatre-batlles.html

La serra de Port del Comte conforma un massís la carena del qual fa de partió entre les comarques del Solsonès i de
l’Alt Urgell. Aquesta carena, d'uns 4 quilòmetres de longitud i amb una altitud que supera quasi de manera
permanent els 2.300 metres, presenta una orografia de formes arrodonides i suaus en la major part de la seva
extensió amb cims com el Cap de la Gespeguera (2.333 m) a la banda més oriental, el Pedró dels Quatre Batlles
(2.382 m) i la Tossa Pelada (2.379 m) a la part central i el Tossal d'Estivella (2.338 m) a l'extrem occidental. Un
cinquè cim, el Vulturó, de 2.349 metres d'altitud, s'aixeca al sud del Pedró i queda un xic allunyat d'aquesta línia
carenal. La vegetació de la part alta és redueix únicament a l'herba dels prats alpins.
Comencem a caminar en suau pendent direcció al
Refugi Bages (indicat) que deixem a l’esquerra.
Més endavant deixem també a l’esquerra
l’heliport, uns magatzems i unes basses d’aigua
per al servei de l’estació. Ens enfilem sense camí
vers migdia, en direcció al Cap d’Urdiets. Podem
fer-ho per entremig del bosc que no és gaire
espès, evitant el tram pelat de les pistes, deixantlo a la dreta. Fort pendent.
Abastem un pla amb instal·lacions i edificacions
diverses, proper a la cinglera de migdia i girem quasi 90º seguint vers el sud-oest pel fil de la carena fins al Cap
d’Urdiets. Albirem el puig de les Morreres, que es distingeix per un gran plafó metàl·lic (repetidor telefònic passiu) i,
seguint amb el mateix rumb pel fil de la fàcil carena, ens hi adrecem per camí planer. A mà esquerra ens queden les
cingleres sobre la Vall de Lord. Deixem a ma dreta la terminal dels
remuntadors del Querol. Davallem lleugerament i deixem a mà
esquerra la planera coma Sentinella per enfilar-nos, en moderat
pendent, al puig de les Morreres. (2.212 m., 1h 40’), vèrtex geodèsic i
punt culminant de la serra de Querol.
Des del cim, al nord-est sobresurten el Cadí i els pollegons del
Pedraforca. Després, la serra d’Ensija. Bona vista, si el dia ho permet,
de la Vall de Lord. A ponent, la balmada roca de Canalda sota el puig
Sobirà. I més enllà la serra Seca i el cogulló de la Serra del Turp. Al
nord la llarga serra del Port del Comte amb turons tan arrodonits que
costa distingir l’un de l’altre.

Si albirem vers el nord-oest veurem unes edificacions desprès d’una explanada: és el malmès refugi de la Bòfia. I
també més amunt una pista que s’enfila cap a la serra del Port de Compte. Aquest és el camí que ens menarà al
nostre proper destí: el Pedró dels Quatre Batlles.
Per abastar-lo des del puig de les Morreres, seguim una pista anomenada al mapa com a camí de la Bòfia al Port del
Comte que, en suau baixada, segueix per sobre d’un llom primer vers el nord-oest, després al nord i altre cop a nordoest, deixant a l’esquerra la fondalada de la Bòfia. Podem continuar per la pista fins al refugi i des d’allí prendre la
que s’enfila vers el nord cap al portell del Llop. O fer drecera per allà on ens sembli –el terreny és fàcil i la direcció
evident- i un cop travessat prat Piquer i la riera de Canalda (llit sec) abastarem la pista on trobarem estaques
senyalitzadores, poc abans del portell.
Seguim la pista en moderada pujada vers el nord i l’abandonem quan gira a ponent per prendre’n una altra a mà
dreta, menys evident i fressada, conservant la mateixa direcció nord. La senyera del Pedró ens serveix d’orientació.
Abastem un collet i girem a nord-est fins al cim que ja ens queda molt proper (2.382 m., 3h 30’)
El Pedró dels Quatre Batlles és un cim planer. És
coronat per una gran fita i una senyera. Te limitada
la visibilitat vers el nord-est i llevant per la serra del
Verd, la d’Ensija i el Cadí sobre els que hi tenim un
bon domini visual. En aquesta mateixa direcció, els
més propers son la Tossa Pelada i el Tossal
d’Estivella, de semblant alçària al Pedró. També
albirem, però més llunyà, el Pedraforca. Vers
migdia la vista ens queda limitada per la serra de
Querol. Per ponent les condicions son semblants a
les que gaudíem des de les Morreres.
Però, per la seva alçària i separació d’altres
muntanyes, fa que cap al nord i al nord oest,
albirem bona part del Prepirineu i dels Pirineus
Occidentals. Llàstima que hàgim ensopegat un dia amb boirina que ens fa difícil destriar un cim de l’altre, malgrat tot
podem distingir per la seva alçària els massissos del Mont Perdut i de la Maladeta.
Del Pedró baixarem, sense camí, marxant vers llevant fins abastar una pista que ens deixa en poca estona al prat de
l’Orri on hi ha unes instal·lacions de remuntatge a ponent del Tossal d’Estivella. Aquí trobem una pista molt més
definida que baixa per la rasa de la Costa del Tabac fins a una gran bassa i segueix fins a l’aparcament de l’estació
d’esquí de la zona d’Estivella.

NOTES:
Aquesta activitat de muntanya està organitzada pel Grup de Muntanya en Família (GMeF) de l’Agrupació Excursionista Talaia i s’adreça als membres de l’entitat adscrits al GMeF. D’acord amb allò que marca la legislació per a les activitats
esportives1, tots els participants a les activitats del GMeF hauran de disposar de la llicència federativa de l’any en curs. Els infants i joves que participen en aquesta activitat de muntanya hauran d’anar acompanyats dels seus pares o altres familiars
que se’n faran responsables.
1

Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.

