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ABELLA DE LA CONCA - CAMÍ DEL BOSC 

 
 
X= 342838 m.  Y= 4669461 m. 
Municipi(s): Abella de la Conca. 
 

A la població d’Abella s’accedeix per carretera 
des del trencall situat sobre el kilòmetre 3 de 
la carretera C363. Es recomana d’estacionar 
el vehicle en una zona d’aparcament 
habilitada per uns 7 o 8 turismes, situada a 
uns 350 metres de la plaça del poble on es 
situa el punt d’observació. El camí del bosc 
s’accedeix per una pista asfaltada sense 
senyalitzar que parteix de la carretera d’Abella 
de la Conca a l’alçada del Barranc de 
Fonguera. 
 

Valor intrínsec 3,4 

Potencialitat d’ús 2.5 

Potencial geoturístic 5.9 

Vulnerabilitat 1.8 
 

 
Panoràmica de l’encavalcament des del punt d’observació òptima a la plaça d’Abella de la 
Conca. X. Mir. 
 

Interès geològic 
L'erosió del petit i actiu riu Abella ha deixat al descobert un magnífic aflorament que ens relata 
l’emplaçament de la part frontal de l’encavalcament de Bóixols. Aquest LIG presenta una 
enorme quantitat de dades geològiques que expliquen l'evolució final d'un front 
d’encavalcament en un espai relativament reduït. El camí del bosc d’Abella ofereix un 
aflorament del pla d’encavalcament del mantell de Bóixols sobre el mantell del Montsec. 
 

Valor intrínsec 
Valor 

1 a 4 

Índex bibliomètric: grau de 

coneixement 
4 

Singularitat en el context 

geològic (raresa) 
3 

Representativitat: utilitat 

com a model de referència 
4 

Nivell de rellevància  3 

Estat de conservació 3 

Valor mitjà 3,4 
  

Detall del pla de l’encavalcament compost de 
calcàries del Coniacià a sobre, i una bretxa de 
falla derivada de les mateixes calcàries 
replegades i amb recristal·litzacions a sota. X. 
Mir. 
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Usos públics Potencialitat d’ús públic 

(educatiu / geoturístic) 

Valor 

1 a 4 

Facilitat de comprensió 2 

Valor estètic 4 

Espectacularitat i bellesa de 

l’entorn (paisatge) 
3 

Condicions d’observació 2 

Accessibilitat al punt òptim 

d’observació 
3 

Infraestructura i serveis 1 

Associació amb altres 

elements naturals o culturals 
3 

Relació amb altres elements de 

caràcter recreatiu 
2 

Valor mitjà 2.5 
 

El fàcil  accés a la població d’Abella i la 
singularitat del l’encavalcament permet que 
aquest espai s’utilitzi freqüentment tant a 
nivell científic com educatiu. A nivell científic, 
l’espai ha estat estudiat per nombrosos 
autors. 
A nivell d’ensenyament superior, la zona es 
visitada anualment per grups de geòlegs del 
petroli i també universitaris. 
Pel que fa referència al geoturisme, la 
dificultat de comprensió d’un espai d’aquestes 
característiques, unit a la manca d’informació 
a nivell divulgatiu fa que l’ús d’aquest espai a 
nivell geoturístic sigui molt limitat. 

  
Estat de conservació i vulnerabilitat Vulnerabilitat i risc de 

degradació 

Valor 

1 a 4 

Vulnerabilitat intrínseca 2 

Amenaces de l’ús públic 2 

Amenaces actuals o potencials 

(infraestructures, 

construccions) 

2 

Risc d’espoli 1 

Valor mitjà 1.8 
 

Els punts on trobem els afloraments d’interès 
i els miradors per observació a gran escala es 
troben en general en bon estat de 
conservació. No obstant, el Camí del Bosc és 
un camí de grava estret que circula sobre un 
penya-segat sense protecció per la caiguda 
de vehicles o vianants. Hi ha perillositat alta 
per despreniments. 

  
Necessitats de protecció 

 

Abella de la Conca està proveït dels 
equipaments i serveis necessaris per evitar 
l’acumulació de residus i els serveis de neteja 
el mantenen de forma regular. No s’han 
detectat zones particularment degradades en 
aquest entorn. La zona de l’aflorament situada 
sobre el Camí del Bosc que circula sobre un 
penya-segat no presenta cap tipus de 
senyalització o protecció per vehicles o 
vianants. 
 
 
 
 

Cartell que indica el camí on es troba 
l’aflorament del camí del Bosc. X. Mir. 

 

 

 

 

 


