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MEMÒRIA 
 

 

1. PROMOTOR 
 

Ajuntament d’Abella de la Conca
Adreça: Carrer Espiguet, sn 
Localitat: Abella de la Conca 
Codi postal: 25651 
NIF: P2500100I 
Telèfon:  973-664198 
Correu electrònic: ajuntament@abellaconca.ddl.net 

 
2. ENCÀRREC I REDACCIÓ 
 

La redacció de la present memòria ha estat encarregada al Consell 
Comarcal del Pallars Jussà per part de l’Ajuntament d’Abella de la Conca en 
data 17 d’agost de 2021. La redacció ha anat a càrrec de Jordi Castilló 
Carretero, tècnic de protecció civil i serveis. 

 
3. ANTECEDENTS 
 
Al municipi d’Abella de la Conca hi ha dos cursos fluvials amb una gran 
afluència de visitants, especialment banyistes durant l’estiu: el Foradot 
d’Abella (riu d’Abella) i el Forat de Bóixols (riu de Pujals). 
 
Es tracta de dos trams fluvials amb engorjats, tolles i salts d’aigua amb un 
paisatge de mitja muntanya de relleu abrupte de gran bellesa, i alhora són 
frescals i compten amb aigua durant tot l’any. Abans de la pandèmia de la 
COVID-19 aquests espais ja estaven molt concorregudes per part de 
banyistes, però des de l’estiu de 2020, amb l’auge del turisme de 
proximitat, s’han massificat d’una forma excessiva. A la present memòria 
s’aborda la problemàtica del Foradot d’Abella. 
 
El Foradot d’Abella (UTM ETRS89 31N 342.668/4.669.510) està dins l’Espai 
d’Interès Natural i l’espai Natura 2000 “Serra de Carreu-Sant 
Corneli”, sota la localitat d’Abella de la Conca, a la comarca del Pallars 
Jussà (Lleida). La seva facilitat d’accés (un camí de terra de 1,3 km de 
longitud des del camí d’accés a Abella de la Conca), la proximitat a nuclis de 
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població com Isona, Tremp o la Pobla de Segur i el seu atractiu paisatgístic 
el converteixen en un indret ideal per refrescar-se en els calurosos estius de 
la Conca, fins al punt que actualment està massificat. 
 
La problemàtica de la massificació al Foradot d’Abella té moltes 
implicacions, que l’Ajuntament vol començar a resoldre mitjançant la 
present actuació: 
 

 El Foradot d’Abella, com molts altres barrancs d’aigües fresques de 
l’entorn de la Conca de Tremp, fins fa uns anys presentava una 
població de tritó pirinenc (Calotriton asper). La progressiva 
massificació de visitants i banyistes ha fet que el tritó actualment hi 
sigui molt rar. En aquest tram fluvial s’hi han observat encara 
nombroses espècies d’invertebrats i vertebrats aquàtics, que la 
sobrefreqüentació de visitants i banyistes amenaça de rarificar. 
 

 La massificació de banyistes està generant problemes d’erosió del 
terreny per l’obertura de camins per llocs de fort pendent, i danys en 
la vegetació de l’entorn de les tolles, trencant arbustos i branques 
d’arbres. 
 

 La pràctica habitual entre els banyistes i visitants del Foradot d’Abella 
és entrar amb vehicle pel camí de terra (1,3 km) per aproximar-se al 
màxim al barranc. Atès que el camí té només 3 metres d’amplada, no 
té sobreamples i acaba en una finca particular, els vehicles aparquen 
a la finca i a continuació van aparcant un darrere l’altre seguint el 
mateix camí d’accés. Això provoca un tap amb una aglomeració de 
fins a 50 vehicles, que en cas que calgués evacuar l’espai per la 
proximitat d’un incendi forestal, es generaria una situació de caos i 
d’impossibilitat de sortir els visitants i d’entrar els mitjans 
d’emergència. Sense haver d’arribar a una situació tan extrema, la 
simple evacuació d’una persona accidentada també seria molt 
complicada i costosa. 

 
4. OBJECTE DE LA MEMÒRIA 
 

La present memòria es redacta per descriure i valorar les actuacions per 
regular l’accés al Foradot d’Abella per evitar la seva massificació i els 
efectes negatius en l’ecosistema aquàtic, i millorar la seguretat dels 
visitants. 
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5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
 

L’Ajuntament d’Abella de la Conca té previst aprovar una Ordenança 
municipal que reguli l’accés al Foradot d’Abella, prohibint l’accés 
permanent en vehicle excepte els autoritzats (propietaris de finques i 
operatius d’emergències), i prohibint temporalment l’accés peatonal quan es 
decreti els nivells 2 i 3 del Pla ALFA (per minimitzar el perill d’atrapament 
de persones en cas d’incendi forestal, atès que és un engorjat i un foc 
propagaria molt ràpidament pels vessants del seu entorn). 
 
Amb l’Ordenança es busca reduir l’impacte ambiental de la massificació del 
Foradot, i alhora millorar la seguretat dels visitants i banyistes. Es preveu 
que l’afluència de visitants disminueixi, ja que ara caldrà que aparquin als 
vorals del camí d’accés a Abella, i caminar 1,3 km fins al Foradot. Això 
dissuadirà a molta gent i la reduïda capacitat del voral de la carretera serà 
la que limitarà l’aforament de visitants i banyistes. L'actuació ordenarà 
l’ús públic d’aquest espai, donarà resposta a un greu conflicte entre 
visitants i conservació del medi natural, en facilitarà la visita, el 
coneixement de l’espai i la interpretació dels seus valors naturals. 
 
Reduint l’afluència de visitants al Foradot d’Abella es pretèn incidir 
positivament en un hàbitat tan sensible com la llera d’un barranc, i 
evitar la desaparició en aquest tram fluvial d’una espècie endèmica i 
amenaçada com el tritó pirinenc, així com d’altres espècies presents 
encara a al barranc i incloses al Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial Real Decreto 139/2011, de 4 de 
febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazada, com: 
 
 Nom català Nom científic 
Odonats 
Donzell mercurial Coenagrion mercuriale  
Amfibis 
Tòtil Alytes obstetricans 
Gripau corredor Epidalea calamita 
Rèptils 
Vidriol Anguis fragilis 
Serp d’aigua Natrix maura 
Serp de collar Natrix natrix 
Escurçó Vipera latastei 
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Les disposicions de l’Ordenança es faran complir mitjançant les actuacions 
sobre el terreny que es proposen en la present memòria, i per a les que es 
demana la subvenció: 
 
5.1. Instal·lació d’una barrera 
 
Instal·lació de barrera metàl·lica per a tancament de circulació motoritzada 
en camí de 4,5 metres d'amplada a la cruïlla del camí que porta al Foradot 
amb el camí d’Abella de la Conca (coordenades UTM ETRS89 31N 
341.619/4.669.078). Inclou excavació de pous per a fonamentació dels 
pilars de 100x80x80 cm, i formigonat dels mateixos amb formigó. Inclou 10 
unitats de claus del mecanisme de tancament de la barrera. 
 
5.2 Instal·lació d’un senyal de circulació prohibida 
 
Al costat de la barrera, es preveu instal·lar un senyal de circulació prohibida 
de vehicles de 60 cm de diàmetre, d'acer galvanitzat, reflectant nivell 1-EG, 
fixada sobre suport d'acer galvanitzat de 80x40 mm, de 3 m de longitud. 
Inclou abraçadores d'acer galvanitzat i cargoleria. Inclou excavació de pou 
per a fonamentació de 50x50x50 cm i dau de formigó. 
 

  Senyal de circulació prohibida que es preveu instal·lar 
 
5.3 Instal·lació d’un senyal de circulació peatonal prohibida 
 
Al costat de la barrera, es preveu instal·lar un senyal de 90x60 cm amb 
frontisses per fer-la oculta, d'acer galvanitzat, reflectant nivell 1-EG, fixada 
sobre suport d'acer galvanitzat de 80x40 mm, de 3 m de longitud. Inclou 
abraçadores d'acer galvanitzat i cargoleria. Inclou excavació de pou per a 
fonamentació de 50x50x50 cm i dau de formigó. 
 

Aquest senyal prohibirà l’accés peatonal quan es decreti el nivell 2 i 3 del 
Pla ALFA, moment en que es desplegarà per part del Cos d’Agents Rurals o 
del personal municipal. 
 

 Senyal de circulació peatonal prohibida que es preveu instal·lar 
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5.4 Instal·lació de dos senyals de prohibició d’aparcament i 
estacionament 
 
A la cruïlla amb el camí de cal Borrell, que continua cap a la serra de Carreu 
(coordenades UTM ETRS89 31N 341.988/4.669.244), es preveu instal·lar 
dues senyals de prohibició d’aparcament i estacionament de vehicles de 60 
cm de diàmetre, d'acer galvanitzat, reflectant nivell 1-EG, fixades sobre 
suport d'acer galvanitzat de 80x40 mm, de 3 m de longitud. Inclou 
abraçadores d'acer galvanitzat i cargoleria. Inclou excavació de pou per a 
fonamentació de 50x50x50 cm i dau de formigó. 
 
Amb aquestes senyals es pretèn evitar que els visitants i banyistes del 
Foradot aparquin en aquest sobreample del camí, el que impediria que es 
pugués accedir cap a cal Borrell i la serra de Carreu. 
 

  Senyal de prohibició d’aparcament i estacionament que es vol instal·lar 
 
 
5.5 Instal·lació d’una cartellera interpretativa 
 
A les proximitats del Foradot d’Abella es preveu instal·lar una cartellera 
metàl·lica de 900x900 mm informant dels valors naturals d’aquest barranc, 
per sensibilitzar els visitants i banyistes de l'interès de la conservació 
d'aquest espai d’interès natural. 
 
Inclou la generació de contingut, el disseny (seguint els criteris del Geoparc 
Orígens), el subministrament i la instal·lació de de la cartellera, impresa 
sobre dibond. També inclou els suports d'acer i la cargoleria, així com 
excavació de pous de 75x75x75 cm per a fonamentació amb formigó. 
 
 
5.6 Restauració d’un xaragall fortament erosionat al camí d’accés al 
Foradot 
 
Partida alçada a justificar per l'empedrat del xaragall existent en un dels 
accessos al Foradot d'Abella per a la seva restauració, per evitar que 
continuï la seva erosió per part de l'aigua de pluja. Estabilització del terreny 
de fort pendent amb l'ús d'elements metàl·lics, de fusta i de pedra. 
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6. PRESSUPOST 
 
El pressupost total IVA inclòs de les actuacions previstes s’eleva a set mil 
sis-cents vuitanta-dos euros amb seixanta cèntims d’euro (7.682,60€). 
 
 
 
El tècnic redactor,  
 
 
Jordi Castilló Carretero 
Enginyer de Forests. Col. 3051 
Tècnic de protecció civil i serveis 
Consell Comarcal del Pallars Jussà 
 
Document signat electrònicament 
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ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
 

FOTOGRAFIES DE L’ESTAT ACTUAL 
 

 
  

 Diferents vistes del Foradot d’Abella 
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Diferents tolles del Foradot d’Abella 

  

 
Imatge que exemplifica la massificació que viu actualment el Foradot d’Abella, amb desenes de cotxes 
aparcats al llarg del seu camí d’accés, col·lapsant-lo totalment, i quan aquest està ple, al voral de la 

carretera d’Abella,   
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Actuacions previstes: 
  

 

Cruïlla del camí del Foradot amb el camí d’Abella, 
on es vol instal·lar la barrera per regular l’accés 

Exemple de barrera de regulació d’un camí 
d’accés a la serra de Boumort, similar a la que 

es proposa instal·lar al Foradot d’Abella 
  

 
Xaragall molt erosionat que hi ha a tocar del Foradot, provocat per l’accés incontrolat de visitants i 

banyistes. Es preveu restaurar-lo mirjançant el seu empedrat, concentrant el flux de persones per un 
camí de menor pendent. 
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