LIGOR042

SANT ALÍS

X= 315142,3 m. Y= 4656607,5 m.
Municipi(s): Àger, Sant Esteve de la
Sarga.
Valor intrínsec

3.4

Potencialitat d’ús

3.4

Potencial geoturístic

6.8

Vulnerabilitat

1.3

L’accés a Sant Alís es pot realitzar amb cotxe fins
al mateix pic. La ruta comença just a l’entrada de
la vila d’Àger, al qual s’hi accedeix des de la
carretera C-12, que uneix Balaguer i Tremp.
Davant del parc de Bombers, situat a l’entrada
del poble, s’agafa un trencall que va direcció
nord, que permet prendre un camí asfaltat que
porta fins al coll d’Ares. Al arribar al capdamunt
del coll d’Ares, es deixa la carretera asfaltada, i
s’agafa una pista que va cap a l’est, a la zona
principal d’envol d’Àger. Seguint aquest camí,
s’arriba al punt geodèsic de Sant Alís. Si
s’accedeix amb autocar, aquest s’ha de deixar a
l’aparcament de la zona d’envol (coll d’Ares).

En primer terme s’observa la Vall d’Àger reblerta de materials eocens. Al fons, la sèrie
paleocena i cretàcica que forma el Port d’Àger S. Boya.
Interès geològic
El principal interès rau en la magnífica panoràmica que s’observa des del punt més elevat del
Montsec d’Ares. Els materials sobre els quals s’emplaça aquest LIG corresponen a les
calcàries bioclàstiques del Campanià-Maastrichtià, que formen les cingleres més potents de
la Serra del Montsec. Els relleus que es divisen al sud, corresponen a la unitat de les Serres
Marginals, la qual limita amb la zona de la depressió de l’Ebre. La panoràmica cap al nord
encara permet gaudir de més elements geològics: el rebliment de la Conca de Tremp (Paleocè,
Eocè i Oligocè), la Vall d’Àger (Eocè), la làmina encavalcant de Bóixols i la grans serralada de
la Zona Axial (principalment, roques paleozoiques).
Valor intrínsec
Índex bibliomètric: grau de
coneixement
Singularitat en el context
geològic (raresa)
Representativitat: utilitat
com a model de referència
Nivell de rellevància
Estat de conservació
Valor mitjà

Valor
1a4
4
3
3
3
4
3.4

Accés al petit avenc que hi ha a Sant Alis. S.
Boya.
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SANT ALÍS

Usos públics
Aquest LIG disposa d’una panell informatiu de
les rutes de senderisme, i d’una reduïda zona
d’aparcament. No obstant, no hi ha cap tipus
d’equipament relacionat amb la geologia.
De forma molt esporàdica, ha estat visitat per
universitaris i professionals de la geologia per
les característiques sedimentològiques del
Cretaci Superior.
Pel que fa a l’ús educatiu, hi ha una certa
afluència de visites escolars, ja que la
panoràmica permet distingir les diferents
parts de l’orogen Pirinenc.
És un punt de parada per a molts turistes
degut a la seva espectacularitat, i el fet
d’esdevenir un punt d’entrada a la Serra del
Montsec.

Potencialitat d’ús públic
(educatiu / geoturístic)
Facilitat de comprensió
Valor estètic
Espectacularitat i bellesa de
l’entorn (paisatge)
Condicions d’observació
Accessibilitat al punt òptim
d’observació
Infraestructura i serveis
Associació amb altres
elements naturals o culturals
Relació amb altres elements de
caràcter recreatiu
Valor mitjà

Valor
1a4
4
4
3

Estat de conservació i vulnerabilitat
El LIG presenta un grau de preservació molt
bo amb afectacions de degradació de caràcter
natural i puntualment, antròpic. Sovint
apareixen pintades en les senyals que es
troben en els voltants. S’observen evidències
d’activitats
invasives,
com
ara
les
perforacions
usades
per
l’anàlisi
paleomagnètic. No existeixen riscos per les
persones de caràcter significatiu, llevat la
proximitat de les cingleres.

Vulnerabilitat i risc de
degradació
Vulnerabilitat intrínseca
Amenaces de l’ús públic
Amenaces actuals o potencials
(infraestructures,
construccions)
Risc d’espoli
Valor mitjà

Valor
1a4
1
1
1

4
4
2
3
3
3.4

2
1.3

Necessitats de protecció
La zona es troba molt freqüentada i s’hauria
de realitzar un manteniment més extens en
les instal·lacions de l’aparcament, així com
mantenir els voltants nets i lliures de pintades.

Cartell indicatiu de les rutes existents al
Montsec d’Ares. S. Boya.
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