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FONT BAGASSES

X= 324835,4 m. Y= 465582,9 m.
Municipi(s): Camarasa.
Valor intrínsec
Potencialitat d’ús
Potencial geoturístic
Vulnerabilitat

2.8
3.8
6.6
2

La Font de les Bagasses es troba en el punt
quilomètric 70 de la carretera C-13, que connecta
Balaguer i Tremp. Just a l’entrada del congost de
Terradets, hi ha un trencall que indica la Font.
L’espai consta d’una àmplia zona lúdica, amb
una zona per aparcar i una zona d’esbarjo. La
zona d’aparcament està pavimentada, i hi ha
unes 25 places d’aparcament per cotxes i per 2
autocars.

Aspecte del contacte entre les calcaries de Tarradets i les margues de la Font de les Bagasses.
S. Boya.
Interès geològic
El LIG està situat en els materials del Cretaci superior de la làmina encavalcant del Montsec.
Tota la secció permet identificar la successió estratigràfica des del Juràssic fins al finals del
Cretaci, la qual conté importants llacunes estratigràfiques. El Cretaci Inferior està poc
representat, mentre que el Cretaci superior, concretament des del Cenomanià fins al
Maastrichtià, presenta un registre complet.
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
2
2
3
2.8

Detall de la formació de les margues de la Font
de les Bagasses. S. Boya.
Memòria de síntesi
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Usos públics
Aquest LIG disposa de 3 panells informatius
sobre la zona (amb mapa inclòs i relació de
patrimoni cultural i faunístic/flora de la zona).
A nivell científic el seu interès és
principalment dins del camp de la geologia
regional-anàlisi de conques i paleontològic. És

freqüentat sovint per universitats d’arreu del
món, ja que permet entendre i identificar les
diferents unitats del Cretaci.
En algunes ocasions, algunes escoles i
instituts hi fan parada, ja que és un lloc
emblemàtic, on es pot observar el riu, el
congost i la flora i fauna que hi habita.
Molta gent de pas hi para per descansar o bé
per agafar aigua.

Estat de conservació i vulnerabilitat
L’espai d’esbarjo de la font de les Bagasses
és manté en bon estat i amb un grau alt de
preservació. La degradació del lloc es veu
afectada puntualment per pintades que es
realitzen a les senyals de trànsit i als panells
informatius. Pel que fa als afloraments, la
degradació que existeix es deguda al
creixement d’herbes i matolls que dificulten la
visió d’algunes parts dels afloraments.

FONT BAGASSES

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
4

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
3
2

4
4
3
4
3
3.8

2
2

Necessitats de protecció
No es considera necessari prendre mesures
restrictives en quan al accés i visita dels
afloraments. Cal també mantenir més nets els
vorals que la carretera, ja que s’hi pot
observar deixalla.

Pintades presents a la part posterior dels
cartells de la zona d’aparcament. S. Boya.
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