Balç de les Forques
Copons
Comparteix:
Facebook
Twitter

Ubicació
Comarca:
Lloc/Adreça:
Emplaçament:
Boixeda
Alçada:

Anoia
Serra del Balç de les Forques, 08289
A l'extrem sud-oest del nucli urbà de Copons, prop del torrent de la
507m

Coordenades:
Latitud:
Longitud:
UTM Est (X):
UTM Nord (Y):

41.63461
1.51511
376322
4610274

Classificació
Número de fitxa:
Àmbit:
Tipologia:
Estat de conservació:
Protecció:
Accés:
Ús actual:
Titularitat:
Titular:
Autor de la fitxa:
Data de registre de la fitxa:

08071-192
Patrimoni natural
Zona d'interès
Bo
Inexistent
Fàcil
Sense ús
Privada
Ref. Cad.: 08070A00400081
Adriana Geladó Prat
dc., 25/06/2014 - 02:00

Descripció
Es tracta d'una muntanya de relleu suau que presenta una alçada màxima de 507 m.s.n.m, i
està situada a l'extrem sud-oest del nucli urbà de Copons, formant part de la serra del
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mateix nom. Presenta una forma lleugerament piramidal, amb la vessant de llevant,
encarada al poble, lleugerament carejada. La zona es caracteritza per una abundant
vegetació arbustiva que la cobreix combinada amb alguns especímens d'alzina i pi blanc.
Pels seus voltants hi ha diverses construccions bastides amb la tècnica de la pedra en sec.
En els darrers temps, en el punt més alt, hi ha plantada una senyera i una estelada. S'hi
accedeix pel mateix camí que porta a Montpaó i a la Serra de Coma-Rúbia. La zona ofereix
unes vistes impressionats del nucli urbà i el seu entorn més immediat.

Història
A finals del segle XVII, els condemnats a mort eren penjats a les forques que estaven situades
en aquest indret.
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