
FORAT DE BÓIXOLS
Pallars Jussà / Alt Urgells

Les aigües del forat de Bóixols desemboquen al fàcil però atractiu riu Rialb. El barranc o 
forat de Bóixols forma part de la conca alta del Rialb. Aigües amunt del poble de  
Bóixols trobem el barranc de l’Obaga Negra i després el riu de Pujals, que travessa la  
serra de Carrànima i forma el forat de Bóixols. Es tracta d’un descens interessant per a  
iniciar-se, amb ràpels no massa llargs, salts i desgrimpades. Si es disposa de temps i de  
2 vehicles, es pot anar més avall per enllaçar aquest descens amb el fàcil riu Rialb.

Recorregut: 700 m
Desnivell: 60 m
Dificultat: baixa-mitjana. L’única dificultat és un ràpel de 15 m amb passamà.
Horari: 1:30 h
Equipament: una mica envellit, però segur.
Material: 2 cordes de 15 m o 1 de 30 m, neoprè i baga d’ancoratge.
Època aconsellable: és un barranc aquàtic durant tot l’any a excepció de l’estiu. 
Interessa baixar-lo amb cabal fort per gaudir-lo al màxim.
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Accés: per la ctra. C-14 que va a la Seu d’Urgell arribem a Coll de Nargó i prenem la 
ctra. L-511 en direcció a Isona. Passat el coll de Bóixols, creuem el riu de Pujals i 
arribem al poble de Bóixols, on aparquem el vehicle. Des de la plaça del poble i en forta 
baixada arribem a la vora del riu, passem per uns prats i anem cap a l’estret on hi ha el 
primer ressalt (10 min).

Descripció de l’engorjat: iniciem el descens amb un ressalt saltable de 5 m, seguim 
amb 3 ràpels de 3 a 6 m que també es poden saltar i arribem a una zona oberta després 
de la qual se’ns afegeix per la dreta un afluent. Comencem una zona estreta amb un 
ràpel a la dreta de 6 m no saltable i a continuació el ràpel més llarg del descens (15 m) 
amb un passamà a l’esquerra. Seguim fins a un pont (saltable) i sortim a una platgeta a 
l’esquerra del pont, que és el final del descens.

Retorn: des del pont seguim amunt per un sender ben marcat fins a la carretera de Coll 
de Nargó. D’allí a la dreta fins al poble de Bóixols, on tenim el cotxe aparcat (30 min).



Desprès de fer l'Aubaga Negra ens quedem amb ganes de més i decidim entrar al Forat 
de Bòixols per el seu afluent dret. Per realitzar aquest barranc seguim la carretera que 
ve de Coll de Nargó direcció Isona i un cop hem travessat el poble de Bòixols fem una 
petita raconada per la carretera i aparquem en una mena de collet on la carretera 
comença a baixar.(uns 2 km des del poble).

Des del collet comencem a caminar per anar a buscar el torrent que baixa davant del 
poble que ens queda a davant.(uns 5 minuts).

Entrem doncs al llit del riu i al cap de poca estona ja trobem els primers ressalts, 
trobem un ressalt de 3mts equipat amb un spit que segons alguna ressenya és un salt 
però és molt justet i preferim rapelar, llavors ja arribem al primer ràpel de 15 mts, es 
tracta d'un salt d'aigua molt bonic anomenat El Salt de la Leo, alguns ressalts més i 
arribem al ràpel de 10 que ens deixa al riu principal(aquest últim ràpel s'anomena el Salt 
de l'Andreu).Arribem doncs al llit principal del Forat de Bòixols i ens trobem de seguida 
un ràpel que està separat amb dues parts d'uns 3 mts cada una, un ressalt més i un petit 
salt i arribem al ràpel estrella del descens. Aquí trobem un passamà per l'esquerra per si 
es vol fer per fora de l'aigua però el cabal d'avui permet el descens per dintre i fem 
servir l'instal.lació de la dreta que va pel mig del canyó. Ara ja només queda alguna 
petita desgrimpada que cal vigilar ja que hi ha moltes pedres al fons i ens podem fer 
algun cop i arribem al pont que passem per sota i realitzem el salt de 6 mts que ens 
deixa a la badina-platja del final del barranc. Hem de dir que en arribar aquí comença a 
ploure amb força i emprenem el camí de retorn que passa per sobre el pont i que en uns 
20 minuts ens deixa al punt on tenim el cotxe.

 




