
RAQUETADA AL PEDRÓ DELS QUATRE BATLLES 
(2.383 m), CIM MÉS ALT DEL SOLSONÈS. 
 
Data: Diumenge 22 de febrer de 2009. 
 
Participants (24): Joan Gassol, Encarna Hidalgo, Alicia Domínguez, Alba 
López, Antonio López, Lluís Balsells, Montserrat Jordà, Joan Marqués, Pablo 
Marqués, Maria Alias, Amèlia Salvat, Dani Ros, Susana Álvarez, Marcel 
Fortuny, Tatiana Stupina i Pere López. Invitats: Pilar Fargas, José Luis 
Ordovás, Joan Vaqué i Montserrat Salsench. 
 
Itinerari: Pistes d’esquí de Port del Comte, pàrquing de Clot de la Vall, font del 
Duc, Prat de l’Orri, Pedró dels Quatre Batlles i la tornada pel mateix lloc. 
Hores totals: 3,40. Desnivell: 443 m. 
 
El dia 22 de febrer, sortim de Reus, Tarragona i Mora d’Ebre una colla d’amics 
amb la intenció de pujar el cim més alt del Solsonès amb raquetes, aprofitant la 
neu caiguda aquest any i l’avinentesa de les pistes d’esquí de Port del Comte. 
Després de dues hores i mitja de cotxe, ens trobem tots al pàrquing de Clot de 
la Vall, a 1.940m., com que ja portem varies hores traginant pel món, decidim 
esmorzar abans de sortir. 
 
A les deu en punt, després de posar-nos tot el material al damunt, fem la 
sortida en direcció Oest per una pista que, en un parell de minuts passa a tocar 
del telecadira Prat de Butons, però nosaltres continuem per la pista que anem.  
 

 

 

 
La pista puja fent giragonses. Sobre els dos mil metres gira a la dreta i segueix 
per sota del telecadira Clot de la Vall, segueix pel barranc Clot Fondo fins que a 
l’alçada de la Font del Duc (que no la varem veure segurament perquè estaria 
colgada per la neu), a uns dos mil dos-cents metres, entre el Prat del Duc i els 
Prats d’Estivella. Girem a l’esquerra per encarar una petita pujada, un flanqueig 
una mica complicat amb raquetes, i a la fi el cim.  



 
 

 
A les dotze del mig dia érem dalt del Pedró dels Quatre Batlles, a 2.383m, érem 
al sostre de la comarca del Solsonès. Aquest cim té una de les vistes més 
boniques del País. Està envoltat de cims i serralades tan importants com el 
Pedraforca, la serra del Cadí, Montserrat, la Mola de Sant Lorenç del Munt, etc. 
La tornada la fem pel mateix lloc de pujada per evitar complicacions, ja que hi 
havia un grupet decidit a baixar per un altra barrancada. A les 13,40 h. érem de 
nou als cotxes contents i feliços. 
 

 
Pedró dels Quatre Batlles, 2.383 m. Solsonès. 


