FORAT DE L’OR

LIGOR049

X= 324915,7 m. Y= 4656305,7 m.
Municipi(s): Camarasa.
Valor intrínsec
Potencialitat d’ús
Potencial geoturístic
Vulnerabilitat

2.2
3.6
5.8
1.8

En sentit de Balaguer a Tremp (C-13), en el
quilòmetre 70.8, i desprès de passar la Font de
les Bagasses (LIGOR048), el Forat de l’Or es
troba just al marge dret de la primera corba forta
cap a la dreta, punt on la carretera transcorre pel
pas més estret del congost de Terradets. El Forat
de l’Or es veu des de la carretera, ja que es troba
en el marge mateix d’aquesta. La zona més fàcil
per aparcar és la citada Font de les Bagasses.

Entrada a la cavitat del Forat de l’Or. Salvador Boya.
Interès geològic
El LIG està situat en els materials del Cretaci Superior de la làmina encavalcant del Montsec.
Els materials del Cretaci Superior consisteixen majoritàriament en calcàries i margocalcàries
molt riques en fauna marina, de la qual destaquen el foraminífers i els rudistes per la gran
quantitat d’informació que aporten sobre els ambients sedimentaris originals. La cova
anomenada el Forat de l’Or forma part del sistema càrstic de l’aqüífer d’Areny-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
1
3
1
2
4
2.2

El Forat de l’Or en el moment de descàrrega
màxima, on es pot identificar clarament el punt de
surgència. J. Borrazás.
Memòria de síntesi
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Usos públics
A nivell científic el seu interès és
principalment dins del camp de la
geomorfologia/ hidrogeologia. L’afluència o
freqüentació de persones amb motivació
científica és baixa. En algunes ocasions,
algunes escoles i instituts hi fan parada, ja
que és un lloc emblemàtic, on a part de la
cavitat en si, es pot observar el riu, el congost.
Pel que fa al seu ús per ensenyament
superior, no és freqüentat per universitats.
El LIG és molt visitat per persones que
practiquen espeleologia i /o espeleobusseig.

Estat de conservació i vulnerabilitat
El LIG 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 vorals.
La cova es manté en bon estat. Convé
destacar la perillositat que representa creuar
a la carretera, per observar de més a prop la
cavitat. En aquest punt no hi ha gairebé
marge de carretera, i es troba en una
pronunciada corba. Pel que fa als riscos per
les persones, cal destacar que freqüentment
hi ha despreniment de roques.

FORAT DE L’OR

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
3
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
3.6

1
1.8

Necessitats de protecció
Les característiques del lloc i el voral estret de
la carretera fan que no sigui aconsellable
atansar-s’hi amb grups de mes de 5 persones.
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