LIGOR005

ESPLUGA DE CUBERES – SOLDUGA

X= 339373 m. Y= 4683508 m.
Municipi(s): Baix Pallars.
Valor intrínsec
Potencialitat d’ús
Potencial geoturístic
Vulnerabilitat

2.4
3.2
5.6
1.5

Per accedir al punt òptim d’observació cal
desplaçar-se per la carretera N-260 en
direcció nord, fins passat el Km 295, on s’ha
d’agafar la carretera que condueix al poble de
Baen. Un cop creuat el riu Noguera Pallaresa,
cal agafar una pista forestal (requereix 4x4)
que condueix a la Reserva Nacional de Caça
de Boumort, i continuar per la pista uns 4,5
km, fins a trobar un petit aparcament, en un
revolt tancat. A uns 100 m del cartell s’inicia el
camí al Salt de la Núvia – Espluga de
Cuberes, de dificultat mitjana (1 hora a peu).
Aparcament al despoblat de Solduga.

Conglomerats de l’Eocè disposats en forma de discordança angular sobre materials calcaris
del Cretaci Inferior, de color gris. Font: Usuari Miriam Coll (https://es.wikiloc.com/).
Interès geològic
El LIG mostra conglomerats massius i bretxes (Eocè) disposats en forma de discordança
progressiva/angular sobre calcàries (Cretaci). Les calcàries del Cretaci inferior es troben
fortament inclinades. Els materials terciaris i cretacis presents en el LIG pertanyen a la unitat
tectònica de Bóixols. La preservació del paleorelleu associat a aquests conglomerats, en parts
relativament internes d’una serralada, és un fet espectacular.L’existència d’una gruixuda i
compacta superposició de materials fou la causa de què la Noguera Pallaresa es veié obligada
a creuar, engorjant-se per donar lloc al Congost de Collegats.
Valor intrínsec
Índex bibliomètric: grau de
coneixement
Singularitat en el context
geològic (raresa)
Representativitat: utilitat
com a model de referència
Nivell de rellevància
Estat de conservació
Valor mitjà

Valor
1a4
3
3
2
2
2
2.4
Vista de l’Espluga de Cuberes. B. Aubarell.
Memòria de síntesi
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Usos públics
Té potencial per l’ensenyament superior
perquè permet mostrar el procés de formació
del Pirineu, i també el resultats del
despoblament rural.
Ús pel geoturisme baix, el LIG és visitat
puntualment per senderistes, i durant l’aplec
de la Mare de Déu d’Esplà. A més a més, hi
ha diversos valors històrico-culturals, com és
el despoblat troglodític de l’Espluga de
Cuberes.

Estat de conservació i vulnerabilitat
L’estat de conservació actual dels accessos i
aparcaments del LIG és moderat. Existeix un
risc elevat de despreniments de roques a la
pista forestal que porta al camí del Salt de la
Núvia – Cuberes.

Potencialitat d’ús públic
(educatiu / geoturístic)
Facilitat de comprensió
Valor estètic
Espectacularitat i bellesa de
l’entorn (paisatge)
Condicions d’observació
Accessibilitat al punt òptim
d’observació
Infraestructura i serveis
Associació amb altres elements
naturals o
culturals
Relació amb altres elements de
caràcter
recreatiu
Valor mitjà
Vulnerabilitat i risc de
degradació
Vulnerabilitat intrínseca
Amenaces de l’ús públic
Amenaces actuals o potencials
(infraestructures,
construccions)
Risc d’espoli
Valor mitjà

Valor
1a4
3
3
4
3
3
3
4

3

3.2
Valor
1a4
1
3
1

1
1.5

Necessitats de protecció
L’adequació de l’aparcament i accés al punt
de referència es considera important, degut a
la seva proximitat (i conseqüent risc) a la
carretera N-260. També l’adequació i millor
senyalització de l’accés al punt òptim
d’observació al camí del Salt de la Núvia –
Espluga de Cuberes.

Capella-santuari de la Mare de Déu d’Esplà.
Font: Usuari Catalunya-Palau Robert
(https://es.wikiloc.com/).
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