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PEDRÓ DELS QUATRE BATLLES DES 

DEL REFUGI DE L’ARP 
 
Introducció a l’itinerari: El Pedró dels Quatre Batlles no acostuma a ser un cim massa 

acondiciat dins dels àmbits muntanyencs del país. Potser per que forma part d’un Pre-
pirineu que “sembla” més allunyat de les grans ciutats, potser per les seves formes molt 

suaus i ondulades o per l’existència de les pròpies pistes d’esquí que ocupen bona part 
de la muntanya. 
 

Val a dir que l’ascensió des del Refugi de l’Arp es una excursió curta i molt agradable. 
La primera sorpresa serà la vetllada anterior a l’ascensió, si fem nit al propi re fugi, ja 

que segurament gaudirem d’una 
espectacular posta de Sol, tot un espectacle 
que es el pa de cada dia d’a quest nou 

refugi. 
 

A la part alta ens sorprendrà el color gris 
clar de les llastres que omplen el terra. Son 
tan blanquinoses que, fins i tot, de vegades 

es confonen amb neu a l’estiu quan mirem 
la muntanya de lluny. 
 

Punts de referència: * Refugi de l’Arp* Pistes d’esquí de Tuixén Lavansa * Coll de la 
Font d’Arderic * Tosa Pelada *Pedró dels Quatre Batlles  

 
Punt de partida: Refugi de l’Arp. 1.930 metres d’alçada. Situat a les mateixes pistes 
d’esquí de fons de Tuixent – Lavansa. De recent inauguració. Guardat i amb tots els 

serveis: Bar, restaurant, dutxes, sala d’estar, te cabuda per 15 persones distribuïdes en 6 
habitacions. Guarda: Horacio. Telèfon: 973 090 458 – 616 607 378. Web: 

www.refugidelarp.cat 
 
Com arribar-hi: Per carretera des de Sant Llorenç de Morunys fins a Coll de Port, del 

mateix Coll de Port neix el brancal d’accés a les pistes d’equí nòrdic de Tuixent – 
Lavansa. L’aparcament asfaltat resta a 300 metres del refugi, al qual podem accedir per 

una còmoda pista de terra. 
 
Horari: 1 hora 50 minuts. 

 
Desnivell: 448 metres de pujada. 

 
Dificultat: Baixa - mitja 
 

Punts d’aigua: Al mateix refugi del punt de 
partida i a la Collada de la Font d’Arderic.  

 
Descripció itinerari: 0,00 h. Refugi de l’Arp.  
1.930 metres. Cal seguir les marques rodones de 

colors grog i blau que travessen la pista, 
encaminen les nostres primeres passes vers a la 

http://www.refugidelarp.cat/
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dreta i al cop fa un gir vers a l’esquerra per pujar pel mig del bosc en diagonal 

ascendent. Val a dir que aquest tram segueix la senyalització d’un dels circuits de 
raquetes de neu que condiciona l’estació d’esquí de 

fons de Tuixén - Lavansa, i que a l’estiu encara no hi 
ha camí marcat o fins i tot trobem alguna soca o tronc 
caigut que a l’hivern no molesta en la marxa per 

quedar-se colgat sota la neu. No obstant les marques 
son molt abundants i el bosc es prou obert com per 

tenir sempre una bona perspectiva, fet pel qual, malgrat 
la manca de camí, el traçat sempre resulta molt evident.  

 

0,10 h. Entre a la gran rasa que les pistes d’esquí de Tuixén Lavansa han obert en mig 
del bosc. Seguir pel marge de la rasa, molt còmoda (ferm de herba), pujant vers al sud. 

Marques blaves al marge esquerra de la rasa. Terreny molt evident. Travessem una zona 
de prats i tot seguit tornem a endinsar-nos pel bosc. Taques grogues i blaves., Tornem a 
coincidir amb el traçat de les pistes de raquetes que es condicionen a l’hivern.  

 
0,45 h. Final de la línia de bosc, cal davallar vers al sud a la recerca d’un coll proper.  

 
0,50 h. Coll de la Font d’Arderic. A la nostra esquena resta una cabana de pastors. Al 
altre costat de la collada ens tornem a endinsar pel bosc. Taques grogues i blaves. Es 

possible que no trobem l’entrada correcta al bosc després de travessar la collada que 
presenta prats sense marques. Aquest fet tampoc ens ha de preocupar massa, ja que en 

general el bosc està bastant obert i pugem per on pugem, anirem a parar als rasos del 
vessant nord de la Tosa Pelada. Pujada per ample llom descobert i evident. Fites. La 
mateixa pujada ens farà anar vers al nord i després vers al N.O. Justament al final de la 

pujada, a pocs metres del cim, hi retrobem les marques de pintura blava.  
 

1,30 h. Cim de la Tosa Pelada. 2.379 m. 
Vèrtex geodèsic. Seguim vers al sud, travessant 
un ample coll i encarant la suavíssima pujada al 

cim més alt del Port del Comte. 
 

1,50 h. Pedró dels Quatre Batlles . 2.388 
metres. Gran vista panoràmica.  
 


