L’ESPLUGA DE FIGUEROLA

LIGOR074

X= 334778 m. Y= 4666249 m.
Municipi(s): Isona i Conca Dellà.
Valor intrínsec
Potencialitat d’ús

2.4
3

Potencial geoturístic

5.4

Vulnerabilitat

2.0

Es pot accedir per una pista de terra que
circula paral·lela a les piscines municipals en
direcció als camps de conreu situats al nord
de Figuerola d’Orcau. Es recomana deixar el
vehicle al pàrquing de les piscines municipals
situat a 80 m d’aquest punt. El pàrquing de les
piscines compta amb una zona d’aparcament
amplia per aproximadament cinc vehicles i un
autocar.

Vista de l’Espluga de Figuerola des de la base. S’observen en la part baixa exemples d’incisió
hídrica per barrancs i reguers. X. Mir.
Interès geològic
L’espluga de Figuerola consisteix en una zona de xaragalls que es desenvolupa en una
vessant en direcció nord-oest del Mont de Conques situada a l’est de la població de Figuerola
d’Orcau. La roca del bolet es l’element mes significatiu d’aquesta zona, aquest consisteix en
un pilar coronat que forma part d’un complex de tal·lus flatirons o paleo-pendents que es situen
a la part més deprimida del LIG. La vessant del Mont de Conques on es situen els xaragalls
està constituïda de materials argilosos tous del Maastrichtià que a la seva part superior passen
a sediments lacustres superposats per tova calcària del Plistocè. La tova calcària en aquest
indret presenta reprecipitació de carbonat càlcic, que la converteix en un material calcari
especialment dur.
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
2
3
3
2
2
2.4
Detall de la Roca del Bolet. S’observa que el
pilar coronat es manté en un equilibri força
precari. X. Mir.
Memòria de síntesi
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Usos públics
A nivell d’ensenyament superior, no està
documentada la visita d’aquest espai per cap
grup d’estudiants. Tampoc s’ha trobat
referències de l’ús educatiu en els nivells
d’ensenyança primària o secundaria. Pel
que fa referència al geoturisme, els veïns de
la zona constaten que l’espai es visita
esporàdicament per visitants a la població i
que el nombre de visitants ha anat
lleugerament en augment durant els últims
anys. L’empresa de geoturisme EUREKA
SGN ha utilitzat aquest espai com a punt de
visita per complementar les visites als
Estanys de Basturs. El Museu d’Isona i
Conca Dellà, entitat que gestiona sortides
geològiques per la zona de la Conca Dellà,
no organitza cap sortida a aquest EIG. Les
pendents que proporciona aquest espai fa
que aquest sigui freqüentat per grups de
BTT.
Estat de conservació i vulnerabilitat
Les zones de xaragalls i morfologies
associades són per definició elements
dinàmics del paisatge. L’atractiu estètic i
l’equilibri precari en el que es manté el pilar
coronat (Roca del Bolet), fa que aquest sigui
susceptible a l’activitat humana i que alhora
esdevingui un risc per les persones.
Les zones degradades més evidents les
trobem a les zones de carena que es formen
entre barrancs, aquests espais son visitats
amb certa assiduïtat per grups de BTT
causant una erosió incipient sobre les
carenes per on circulen.

Valor

Potencialitat d’ús públic
(educatiu / geoturístic)

1a4

Facilitat de comprensió

4

Valor estètic
Espectacularitat i bellesa de
l’entorn (paisatge)

3

Condicions d’observació
Accessibilitat al punt òptim
d’observació

3

Infraestructura i serveis
Associació amb altres elements
naturals o culturals
Relació amb altres elements de
caràcter recreatiu
Valor mitjà

2

3

3

Vulnerabilitat i risc de degradació

3
3

3

Valor
1a4

Vulnerabilitat intrínseca

4

Amenaces de l’ús públic

2

Amenaces actuals o potencials
(infraestructures, construccions)

1

Risc d’espoli

1
Valor mitjà

2.0

Necessitats de protecció
Es recomana la instal·lació de cartells
indicant als visitants sobre el risc que
comporta apropar-se i fer-se fotos a la base
de la Roca del Bolet.

Exemple de marques de rutes de bicicleta BTT
sobre la carena de la zona de xaragalls. X. Mir.
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