LIGOR046

AMETLLA

X= 320938,4 m. Y= 4652488,4 m.
Municipi(s): Camarasa.
Valor intrínsec
Potencialitat d’ús
Potencial geoturístic
Vulnerabilitat

2.8
2.5
5.3
1.3

L’accés al punt panoràmic de l’Ametlla es realitza
a través de la carretera comarcal C-12. En
aquesta carretera, al punt quilomètric 206.5, surt
un trencall en direcció el poble de l’Ametlla del
Montsec. Seguint aquesta petita carretera
(LV9311), al cap d’uns 100 metres, hi ha una
zona plana on es poden aparcar els cotxes, amb
un espai per a 4 o 5 vehicles. L’aparcament amb
autocar no és viable, tot i que aquest hi pot
accedir i girar més endavant, al mateix poble de
l’Ametlla.

Panoràmica del sinclinal de la Passarel·la des del LIG de l’Ametlla. S. Boya.
Interès geològic
El punt panoràmic de l’Ametlla es troba assentat en roques sedimentaries terrígenes
dipositades durant l’Eocè inferior. L’ambient en el qual es van sedimentar era netament marí,
de tipus deltaic, i formen part del rebliment de la conca sedimentària d’Àger. Els materials del
LIG formen part del sistema deltaic de la l’Ametlla, que juntament amb el sistema deltaic de la
Baronia, ha permès entendre el desenvolupament de barres de desembocadura en un context
tectònic actiu. Des d’aquest punt panoràmic es poden observar els dos flancs del sinclinal de
la conca d’Àger (un d’ells fortament asimètric), i el front encavalcant del Montsec.
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
2.8

Aspecte de les barres deltaiques corresponents
al sistema deltaic de l’Ametlla. S. Boya.
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Usos públics
A nivell científic el seu interès és
principalment dins del camp de la
sedimentologia i estratigrafia, anàlisi de
conques i tectònica. Ja que és un punt
panoràmic, no s’hi produeix cap activitat del
tipus recollida de mostres. L’afluència o
freqüentació de persones amb motivació
científica és baixa.
No es té constància de visites escolars (la
geologia de la zona és complexa).
La zona és freqüentada per persones que
realitzen activitats esportives i de lleure
relacionades amb el medi natural.

Estat de conservació i vulnerabilitat
No presenta riscos pel patrimoni ni per les
persones, ja que es troba en una zona de fàcil
accés, i és un punt panoràmic.
Localment, hi ha diversos matolls que
compliquen una mica la visibilitat de la
panoràmica.

AMETLLA

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
2
2
3

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
2

4
4
3
1
1
2.5

1
1.3

Necessitats de protecció
No es considera necessari prendre mesures
restrictives en quan al accés i visita a aquests
afloraments.
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