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LIGOR056 

 

 
SANT SALVADOR DE CAMARASA 

 
 
X=  325584,3 m.  Y= 4639375 m. 
Municipi(s): Camarasa. 
 

La manera més fàcil d’accedir-hi és des de 
Balaguer on s’agafa la carretera C-13 direcció 
Tremp  que passa per el poble Camarasa. Un cop 
a Camarasa, s’ha de creuar el poble fins al seu 
extrem de llevant on es pot prendre una pista 
valida per vehicles 4x4 que porta fins al cap 
damunt del turó on es troba ubicada  l’ermita de 
Sant Jordi. Aquesta pista no es valida per 
autobusos i en cas de no disposar de vehicles 
4x4 s’hauria de realitzar el recorregut de 4 km a 
peu durant 1h i 30 minuts. LA Ermita de Sant 
Jordi  es troba en una esplanada amb espai per 
estacionar una desena de vehicles. 
 

Valor intrínsec 3.4 

Potencialitat d’ús 3 

Potencial geoturístic 6.4 

Vulnerabilitat 1.8 
 

 
Panoràmica de la serra de Mont-roig (dreta) i el turó de Sant Salvador (esquerra) feta des de 
l’ermita de Sant Jordi. S. Boya. 
 

Interès geològic 
El LIG de Sant Salvador de Camarasa es troba ubicat en el front encavalcant de les Serres 
Marginals sobre els materials Paleògens de la conca de l’Ebre. Des de la vista panoràmica 
que ofereix aquest EIG es pot observar una de les series mes complertes i de millor qualitat 
d’aflorament del Juràssic. Un punt de rellevància és la discordança entre el Juràssic (Dogger) 
i el Cretaci (Santonià). Aquesta discordança  es la representació física en aquest punt de l’inici 
de l’etapa compressiva en els Pirineus. També te certa rellevància la mineralogia per la 
presencia de afloraments de bauxites, especialment en el Coll de Porta. 
 

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 4 

Valor mitjà 3.4 
 

 
Bufador de Sant Jordi  les proximitats de l’Ermita 
de Sant de Jordi, en el punt òptim d’observació 
d’aquest LIG. S. Boya. 
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LIGOR056 

 

 
SANT SALVADOR DE CAMARASA 

 
 

Usos públics Potencialitat d’ús públic 

(educatiu / geoturístic) 

Valor 

1 a 4 

Facilitat de comprensió 1 

Valor estètic 3 

Espectacularitat i bellesa de 

l’entorn (paisatge) 

3 

Condicions d’observació 4 

Accessibilitat al punt òptim 

d’observació 

4 

Infraestructura i serveis 4 

Associació amb altres 

elements naturals o culturals 

3 

Relació amb altres elements de 

caràcter recreatiu 

2 

Valor mitjà 3 
 

algunes escoles i instituts realitzen sortides a 
l’entorn del parc de Sant Llorenç de Montgai 
tant com a reserva natural, com a zona 
d’espai arqueològic didàctic aprofitant l’Espai 
Orígens i els jaciments de la Roca dels Bous. 
En el cas de l’ensenyament  superior, el Turó 
de Sant Salvador forma part de sortides de 
camp on s’estudia la estructura tectònica dels 
Pirineus,  tant a nivell de Grau de Geologia 
com de màsters de Geologia.  
La freqüentació turística, en canvi, és mes alta 
en la vesant arqueològica aprofitant les restes 
Paleolítiques descobertes en la cova del 
Tabac i la cova dels Bous. Una altra vesant 
turística a tenir en comptes per aquest EIG 
son les rutes excursionistes que existeixen al 
congost de Mu i al parc natural de Sant 
Llorenç de Montgai. 
 
  

Estat de conservació i vulnerabilitat Vulnerabilitat i risc de 

degradació 

Valor 

1 a 4 

Vulnerabilitat intrínseca 1 

Amenaces de l’ús públic 3 

Amenaces actuals o potencials 

(infraestructures, 

construccions) 

2 

Risc d’espoli 1 

Valor mitjà 1.8 
 

Tot i l’alta freqüentació de persones que rep 
aquest LIG, aquest es manté en bon estat La 
degradació del lloc es veu afectada 
puntualment per pintades que es realitzen a 
les roques i als panells informatius.  
Pel que fa als afloraments, la degradació que 
existeix es deguda al creixement d’herbes i 
matolls que dificulten algunes parts dels 
afloraments. 

  
Necessitats de protecció 

 

No es considera necessari prendre mesures 
restrictives en quan al accés i visita a aquests 
afloraments.  
Seria aconsellable una restauració dels 
panells existents tant a la ermita com al 
bufadors de Sant Jordi, ja que contenen 
informació sobre el patrimoni cultural i natural 
interesant però que presenten un estat de 
degradació elevat. 
 
 
 
 

Ermita de Sant de Jordi, en el punt òptim 
d’observació d’aquest LIG. S. Boya. 

 

 

 

 


