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ABELLA DE LA CONCA - EL SAFAREIG 

 
 
X= 342534 m.  Y= 4669511 m. 
Municipi(s): Abella de la Conca. 
 

El punt òptim d’observació està situat a 100 m 
de la plaça del poble sobre una pista sense 
asfaltar anomenada camí de Mas Palou. La 
població d’Abella s’accedeix per carretera 
asfaltada des del trencall situat sobre el 
kilòmetre 3 de la carretera C363. Hi ha una 
zona d’aparcament habilitada per uns 7 o 8 
turismes, situada a uns 350 metres del 
safareig on es troba el punt de referència. 
 

Valor intrínsec 3.6 

Potencialitat d’ús 3.1 

Potencial geoturístic 6.7 

Vulnerabilitat 1.8 
 

 
Vista panoràmica de la zona d’encavalcament a ambdós marges del Riu Abella des del camí 
de Mas Palou. X. Mir. 
 

Interès geològic 
El safareig a Abella de la Conca ofereix un aflorament excel·lent del pla d’encavalcament del 
mantell de Bóixols sobre el mantell del Montsec. Aquesta zona presenta una enorme quantitat 
de dades geològiques que expliquen l'evolució final d'un front d’encavalcament en un espai 
relativament reduït.  Es poden observar afloraments en superfície que ens mostren el registre 
estratigràfic pre i post-mise en place de la lamina encavalcant, així com les estructures 
tectòniques desenvolupades en aquest mateix front. 
 

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  4 

Estat de conservació 3 

Valor mitjà 3,6 
 

 
Congost del Foradot d’Abella. Congost excavat 
pel Riu Abella en les calcàries del Conicià-
Santonià que formen el front d’encavalcament. 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) 
4 

Condicions d’observació 3 

Accessibilitat al punt òptim 

d’observació 
4 

Infraestructura i serveis 2 

Associació amb altres 

elements naturals o culturals 
3 

Relació amb altres elements de 

caràcter recreatiu 
3 

Valor mitjà 3.1 
 

El bon 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. 
Des del punt de vista científic, ha contribuït a 
la construcció de models 3D de detall per 
aquest tipus d’estructures utilitzats per la 
modelització de jaciments petrolífers. 
A nivell d’educació secundaria, l’Entorn 
d'aprenentatge de Tremp ofereix l’Itinerari 
geoambiental i paleontològic per la Conca 
Dellà que inclou una visita a la població 
d’Abella. 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 més 
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 
presenten accessos amb un estat de 
conservació variable. El punt òptim 
d’observació es troba en una zona amb 
perillositat alta per despreniments. Altres 
punts situats en les immediacions de la 
població gaudeixen d’un accés adequat però 
es situen sobre zones amb perillositat mitjana 
o alta de 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. 

Zona d’aparcament situada a l’entrada de la 
població d’Abella de la Conca. X. Mir. 

 

 

 

 

 

 

 


