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LA PERTUSA  

 
X= 307668,6 m.  Y= 4657013,35 m. 
Municipi(s): Àger. 
 

L’accés es pot fer per la carretera C-13, entre 
Àger i Balaguer. En direcció a Àger des de 
Balaguer, quan s’acaba de baixar el port 
d’Àger, hi ha un trencall on s’indiquen els 
pobles d’Agulló i de Corçà. En aquest trencall 
es segueixen les indicacions per anar a 
Corçà, per una carretera estreta asfaltada. Un 
cop s’arriba al poble de Corçà, l’estreta 
carretera continua, i just al deixar el poble de 
Corçà surt un trencall, on ben indicat, es 
senyalitza la direcció cap a la Pertusa (està 
també indicat com a àrea de pàrquing). 
 

Valor intrínsec 3.4 

Potencialitat d’ús 3.6 

Potencial geoturístic 7 

Vulnerabilitat 2 
 

 
Panoràmica que mostra tora la sèrie mesozoica observable des del EIG de la Pertusa. S. Boya.  
 

Interès geològic 
Pel que fa a l’àmbit de la geologia regional, l’estudi del Cretaci del Montsec ha estat clau per 
entendre l’evolució dels Pirineus, sobretot per comprendre el pas del context tectònic distensiu 
que caracteritzava el Cretaci inferior a l’evolució a un estadi compressiu, en que la majoria de 
conques cretàciques es van invertir per passar a formar part de la construcció dels Pirineus. 
El Mesozoic representat en aquesta part dels Pirineus, és també d’especial interès, ja que 
permet reconstruir les àrees font que existien en aquell període, així com la seva evolució. 
 

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  3 

Estat de conservació 4 

Valor mitjà 3.4 
 

 
Cartell informatius sobre les rutes (esquerra) i 
sobre les prohibicions i normes a seguir a la zona 
de la Pertusa-Montrebei. S. Boya. 
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Usos públics Potencialitat d’ús públic 

(educatiu / geoturístic) 

Valor 

1 a 4 

Facilitat de comprensió 3 

Valor estètic 4 

Espectacularitat i bellesa de 

l’entorn (paisatge) 

4 

Condicions d’observació 4 

Accessibilitat al punt òptim 

d’observació 

4 

Infraestructura i serveis 2 

Associació amb altres 

elements naturals o culturals 

4 

Relació amb altres elements de 

caràcter recreatiu 

4 

Valor mitjà 3.6 
 

A nivell científic el seu interès és 
principalment dins del camp de la geologia 
regional i tectònica. Les principals activitats 
científiques consisteixen en la recollida de 
dades i la recollida de mostres. L’afluència o 
freqüentació de persones amb motivació 
científica és baixa (universitats). 
En algunes ocasions, algunes escoles i 
instituts fan l’excursió al congost de 
Montrebei, ja que és un lloc emblemàtic, on es 
pot observar el riu i el congost. 
La freqüentació turística, en canvi, és molt 
alta. Això és degut a que per aquest LIG s’ha 
de passar per anar al congost de Montrebei 
per l’entrada sud. 

  
Estat de conservació i vulnerabilitat Vulnerabilitat i risc de 

degradació 

Valor 

1 a 4 

Vulnerabilitat intrínseca 1 

Amenaces de l’ús públic 3 

Amenaces actuals o potencials 

(infraestructures, 

construccions) 

2 

Risc d’espoli 2 

Valor mitjà 2 
 

Tot i l’alta freqüentació de persones que rep 
aquest LIG, aquest es manté en bon estat. La 
degradació del lloc es veu afectada 
puntualment per pintades que es realitzen a 
les roques i als panells informatius.  
Pel que fa als afloraments, la degradació que 
existeix es deguda al creixement d’herbes i 
matolls que dificulten algunes parts dels 
afloraments. S’hi poden trobar perforacions 
per anàlisi paleomagnètic en els afloraments. 
 
  

Necessitats de protecció 

 

s’hauria de procurar que l’accés a aquest EIG 
sigui de forma ordenada, i s’evitin les 
acumulacions de gent. 
 
 
 
 

Panell informatiu en mal estat sobre l’historia 
de l’ermita de la Pertusa i punts d’interès en el 
congost de Montrebei. S. Boya. 

 

 

 

 

 

 


