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LIGOR039 

 

 
PUIG DE MILLÀ 

 
 
X= 307725,1 m.  Y= 4651221,2 m. 
Municipi(s): Àger. 
 

Es pot accedir al LIG des de la carretera C-12, de 
Balaguer a Àger. Poc abans d’arribar a Àger 
prenem la cruïlla a l’esquerra direcció Agulló i 
Corçà seguint les indicacions que porten a la vila 
d’Agulló. En el cas dels autocars sols podran 
arribar fins al poble d’Agulló on podran estacionar 
per deixar els passatgers, tot i que no hi ha espai 
per estacionar. A la plaça de l’església hi ha espai 

per uns 5 vehicles. Té unes condicions d’accés 

complicades ja que solament s’hi pot arribar a 
peu durant mes d’una hora de trajecte. 
 

Valor intrínsec 3.4 

Potencialitat d’ús 2.8 

Potencial geoturístic 6.2 

Vulnerabilitat 1.2 
 

 
Panoràmica de l’anticlinal de les Conclues (làmina encavalcant de les Serres Marginals). S. 
Boya. 
 

Interès geològic 
Aquest LIG es troba al cim de Puig de Millà, el qual ofereix unes vistes excepcionals de 
l’anticlinal de les Conclues. El LIG es troba en la primera serra cretàcica corresponent a làmina 
encavalcant de les Serres Marginals. Aquesta làmina involucra tota a successió sedimentària 
des del Triàsic superior fins a l’Eocè. Destaquen els fenòmens càrstics que generen cavitats 
a la Serra de Millà. 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. 
 

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 
 

 
Detall de les parets amb cristalls de calcita de la 
Cova del Biot. S. Boya. 
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LIGOR039 

 

 
PUIG DE MILLÀ 

 
 

Usos públics Potencialitat d’ús públic 

(educatiu / geoturístic) 

Valor 

1 a 4 

Facilitat de comprensió 2 

Valor estètic 3 

Espectacularitat i bellesa de 

l’entorn (paisatge) 

4 

Condicions d’observació 4 

Accessibilitat al punt òptim 

d’observació 

1 

Infraestructura i serveis 1 

Associació amb altres 

elements naturals o culturals 

4 

Relació amb altres elements de 

caràcter recreatiu 

3 

Valor mitjà 2.8 
 

Aquest Espai d’Interès Geològic  no disposa 
de cap tipus de panell informatiu. 
En relació a l’ús educatiu, el bàsic és gairebé 
nul. No existeix cap ruta establerta per al us 
divulgatiu d’aquest EIG. El mateix succeeix 
per al seu ús en ensenyament superior. 
En l’àmbit del geoturisme, el seu ús 
actualment també és pràcticament nul.  

  
Estat de conservació i vulnerabilitat Vulnerabilitat i risc de 

degradació 

Valor 

1 a 4 

Vulnerabilitat intrínseca 1 

Amenaces de l’ús públic 1 

Amenaces actuals o potencials 

(infraestructures, 

construccions) 

1 

Risc d’espoli 3 

Valor mitjà 1.2 
 

Aquest LIG es manté en molt bon estat. La 
baixa freqüentació turística i l’abandó de les 
activitats agràries que es van donar en el 
passat, fa que aquest espai no pateixi pressió 
antròpica.  
No obstant, el fet de l’aparició de restes 
arqueològiques fa que s’estimi oportú una 
campanya de recerca  duta a terme per 
experts en la matèria per tal de valorar el 
potencial de zona com a potencial jaciment 
arqueològic.  
Pel que fa als riscos per a les persones, 
existeix  el risc de caiguda en el cas d’atansar-
se  massa a la vora de precipici que fa de 
mirador. 
  

Necessitats de protecció 

 

No s’estima necessari cap mesura de 
protecció amb la excepció que s’estimés que 
la zona presentes potencial arqueològic. El fet 
de la baixa afluència turística fa que tampoc 
s’estimi oportú l presa de mesures de 
manteniment addicionals a les que aporta el 
fet de esta inclòs en el PEIN i la Xarxa Natura 
2000. 

Restes d’eines primitives trobades al pla de 
Puig de Millà. S. Boya. 

 

 

 


