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LIGOR071 

 

 
COLL DE NARGÓ 

 
 
X= 360595 m.  Y= 4670402 m. 
Municipi(s): Coll de Nargó. 
 

Dos dels afloraments més significatius es donen 
en talussos excavats per la construcció de la 
carretera C14 a la Seu d’Urgell situats a 700 m 
i 350 m al nord del trencall amb la carretera 
d’Isona. Ambdós punts d’observació inclouen 
una zona d’aparcament per uns 2-3 turismes el 
primer i per 5-6 el segon. 
 
 
 
 
 

Valor intrínsec 2.8 

Potencialitat d’ús 2.8 

Potencial geoturístic 5.6 

Vulnerabilitat 1.8 
 

 
Panoràmica des del mirador de Coll de Nargó. Podem observar l’Anticlinal de Bóixols al fons i 
dipòsits lacustres de la Holocè en un meandre del Riu Segre a la cua del Pantà d’Oliana. X. 
Mir. 
 

Interès geològic 
El LIG de Coll de Nargó ens permet observar en vista panoràmica i a peu d’aflorament 
l’estructura geològica que ens dona l’encavalcament del mantell de Bóixols sobre el del 

Montsec. Ens permet observar els materials que conformen l’encavalcament de Bóixols, on  

nivells de Calcàries amb prealveolines del Cretaci Superior i margocalcàries del Cretaci Inferior 
es situen sobre conglomerats del Paleocè i gresos del Maastrichtià. La geometria d’aquest 
encavalcament consisteix d’una sèrie de plegaments amb l’eix orientat est-oest. 
 

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 

3 

Nivell de rellevància  2 

Estat de conservació 2 

Valor mitjà 2.8 
 

 
Contacte entre el Mantell del Montsec 
(esquerra) i el Mantell de Bóixols (dreta), en un 
aflorament a la Carretera C14, Coll de Nargó. X. 
Mir. 
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Usos públics Potencialitat d’ús públic 
(educatiu / geoturístic) 

Valor 

1 a 4 

Facilitat de comprensió 2 

Valor estètic 3 

Espectacularitat i bellesa de 
l’entorn (paisatge) 

3 

Condicions d’observació 2 

Accessibilitat al punt òptim 
d’observació 

2 

Infraestructura i serveis 3 

Associació amb altres elements 
naturals o culturals 

4 

Relació amb altres elements de 
caràcter recreatiu 

3 

Valor mitjà 2.8 
 

A nivell d’ensenyament superior, 
l’encavalcament de Bóixols a la zona de Coll 
de Nargó es freqüentat per diferents grups 
d’estudiants del grau de Geologia, tant de la 
Universitat Autònoma de Barcelona com de 
la Universitat de Barcelona. Esporàdicament, 
la zona també és visitada per estudiants 
d’altres Universitats. L’espai s’utilitza per 
l’ensenyament sobre el terreny de la 
Geologia Estructural (Aixecament dels 
Pirineus). Per altra banda, no es coneix de 
sortides guiades per estudiants d’educació 
primària o secundaria a aquesta zona. 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 1 

Amenaces actuals o potencials 
(infraestructures, 
construccions) 

3 

Risc d’espoli 1 

Valor mitjà 1.8 
 

El punt d’observació es troba en un marge de 
carretera sense asfaltar i una mica estret i, 
per tant, presenta cert risc per les persones 
degut a que els vehicles que circulen per la 
C14 passen per aquest punt a velocitats 
elevades. L’accés al mirador situat al Pujol, al 
marge esquerra del Riu Segre, està en molt 
mal estat i tant sols es pot accedir a peu o 
amb un vehicle tot terreny. Els miradors des 
d’on s’observen l’anticlinal d’Alinyà i el Riu 
Segre estan dins la població de Coll de Nargó 
i es troben en un bon estat de conservació. 

  
Necessitats de protecció 

 

Es recomana el manteniment periòdic dels 
accessos dels miradors que es troben fora 
del poble. 
 
 
 
 

Cartell indicador de punts d’interès paisatgístic 
a la llera dreta del Riu Segre.  X. Mir. 

 

 


