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LIGOR053 

 

 
ERMITA DEL REMEI 

 
 
X= 321005,8 m.  Y= 4651085,5 m. 
Municipi(s): Camarasa. 
 

L’Ermita del Remei esta ubicada en un corriol  
que transcorre  per el marge est de la Penya de 
la Mare de Deu, paral·lel a las vies de tren de la 
línia Lleida-Pobla al seu pas per el pantà de 
Camarasa. L’accés al camí es duu a terme des 
de la carretera C-12, entre Balaguer i Tremp, en 
el kilòmetre 206,4. Aquest punt és just davant del 
trencall que porta al poble de l’Ametlla del 
Montsec, on just al voral sud surt una pista a la 
qual s’hi pot accedir amb un vehicle 4x4 fins 
arribar a una torre d’electricitat al cap d’uns 
400m. Hi ha espai per estacionar uns quatre 
vehicles. L’accés amb autocar no és possible. 
 

Valor intrínsec 2 

Potencialitat d’ús 2.5 

Potencial geoturístic 4.5 

Vulnerabilitat 2 
 

 
Aflorament a l’est de l’Ermita del Remei on es pot observar la sèrie cretàcica superior, 
paleocena i eocena inferior. S. Boya. 
 

Interès geològic 
Els afloraments del LIG de de l’ermita del Remei permeten l’observació detallada de les 
calcàries amb alveolines en les seves fàcies mareals, i també permeten visualitzar la 
panoràmica de la successió estratigràfica des del Cretaci Superior fins a l’Eocè inferior del 
sinclinal d’Àger. D’especial rellevància és tot el conjunt de fàcies Garumnianes, que en aquest 
sector presenten restes d’ossos de dinosaures, transportats pels canals fluvial de la formació 
Rètils (Masstrichtià), i la seva transició a les calcàries lacustres de Vallcebre, ja pertanyents al 
Paleocè. 
 

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 2 

Valor mitjà 3 
  

Detall de les estratificacions sigmoidals mareals 
a les calcàries amb alveolines. S.Boya. 
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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) 

3 

Condicions d’observació 4 

Accessibilitat al punt òptim 

d’observació 

2 

Infraestructura i serveis 1 

Associació amb altres 

elements naturals o culturals 

3 

Relació amb altres elements de 

caràcter recreatiu 

2 

Valor mitjà 2,5 
 

Pel que fa a l’ús educatiu, el seu ús a un nivell 
divulgatiu bàsic és pràcticament inexistent 
degut a que es requereix un nivell de 
coneixements previs en el camp de geologia 
per a la seva comprensió baix, actualment.  
En canvi, pel que fa al seu ús per 
ensenyament superior, si be es un 
emplaçament molt útil en el àmbit didàctic en 
sedimentologia mareal i micropaleontologia, 
la seva freqüentació es baixa.  
En l’àmbit del geoturisme, el seu ús és baix. 
Tot i això, consta la realització de aplecs 
anuals a l’ermita del Remei. 

  
Estat de conservació i vulnerabilitat Vulnerabilitat i risc de 

degradació 

Valor 

1 a 4 

Vulnerabilitat intrínseca 2 

Amenaces de l’ús públic 2 

Amenaces actuals o potencials 

(infraestructures, 

construccions) 

1 

Risc d’espoli 3 

Valor mitjà 2 
 

Els afloraments presenten un bon estat de 
conservació, però existeix cert risc de 
despreniments al tractar-se d’una balma. 
Si bé l’entorn d’Ermita presenta un bon grau 
de conservació degut a als aplecs anuals que 
s’hi fan al Maig. Al costat de l’ermita, el castell 
d’Oroners, sembla presentar un elevat grau 
d’abandó tot i comptar amb restes de grafit 
medievals del segle XIV en les seves parets. 

  
Necessitats de protecció 

 

No es considera necessari prendre mesures 
restrictives en quan al accés i visita a aquests 
afloraments.  
Sí que seria convenient prendre mesures de 
protecció per tal de preservar les poques 
restes tant del Castell d’Oroners i els grafits 
medievals que es troben en el seu interior 
parcialment derruïts. 
 
 
 
 Grafits Medievals del Castell d’Oroners que 

estan en risc de ser espoliats o degradats. S. 
Boya. 

 

 

 

 

 


