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EL COGULLÓ

X= 337451,1 m. Y= 4651355,9 m.
Municipi(s): Vilanova de Meià.
Valor intrínsec
Potencialitat d’ús
Potencial geoturístic
Vulnerabilitat

2.8
3
5.8
1.3

S’hi pot accedir des de la carretera C-74, entre
Balaguer i Isona. Un cop es creua la població
d’Artesa de Segre, s’agafa una carretera
secundària LP-9132, que porta a Vilanova de
Meià. Un cop s’arriba a Vilanova de Meià, es surt
del poble per la carretera L-913, que porta al pas
de l’Hostal Roig. En el punt quilomètric 4,6, surt
un trencall que indica la font Blanca i el Cogulló.
A partir d’aquest punt el camí deixa de ser
asfaltat, i s’aconsella aparcar en aquest punt i
caminar. L’accés amb autobús només és factible
fins aquest trencall. La caminada des d’aquest
punt és fàcil, i s’hi tarda una hora
aproximadament a arribar. La zona d’aparcament
situada en aquest trencall té una capacitat per uns
5 cotxes.

Panoràmica del Montsec de Rúbies des del cim del Cogulló. S. Boya.
Interès geològic
El LIG està situat en la part frontal de la làmina encavalcant del Montsec, molt a prop del seu
contacte amb els materials sintectònics de la conca d’Àger. Just en la panoràmica des del LIG,
es pot observar tota a successió sedimentària que involucra aquesta làmina encavalcant. La
secció permet identificar la successió estratigràfica des del Triàsic fins al final del Cretaci, la
qual conté importants llacunes estratigràfiques, i diverses discordances. Aquests materials
representen diferents tipus d’ambients sedimentaris i tectònics, des d’ambients continentals en
un context distensiu del Triàsic, fins a les fàcies marines dipositades en els primers estadis de
convergència alpina, en el que el Montsec es trobava en el marge sud de la gran conca que
s’obria cap a l’oceà Atlàntic.
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
2
3
2
4
2.8

Panoràmica de la Conca d’Àger a l’est de Sant
Mamet. S.Boya.
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Usos públics
No hi ha cap tipus d’equipament relacionat
amb la geologia.
De forma molt esporàdica ha estat visitat per
estudiants universitaris per les seves
característiques
sedimentològiques
(la
plataforma juràssica), i també pels abundants
fòssils (ammonits, braquiòpodes,...).
És molt poc freqüentat per escoles perquè
són necessaris coneixents previs de geologia.
És un paratge turístic, i degut a la seva
espectacularitat, el patrimoni arqueològic (els
dòlmens o les coves de Macià), i la seva
relació amb esports, com el senderisme,
l’escalada o el ciclisme, fa que rebi una
elevada freqüentació de turistes.

Estat de conservació i vulnerabilitat
Presenta un grau de preservació alt amb
afectacions de degradació principalment de
caràcter natural. Hi ha evidències d’activitats
invasives, com ara la recollida de mostres i
perforacions per paleomagnetisme però no
són freqüents.
Hi ha una torre de comunicacions, que es
troba vallada. En algunes de les parets de la
tanca es poden observar pintades.

EL COGULLÓ

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

Valor
1a4
2
3
3

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
1
1
2

4
3
2
4
3
3

1
1.3

Necessitats de protecció
Seria aconsellable arreglar la pista que porta
al cim del Cogulló, i així ser accessible amb
cotxe fins al mateix mirador.

Panell informatiu sobre el cim del Cogulló, on
s’explica la història de la vall de Meià. S.
Boya.
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