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LIGOR057 

 

 
SENTÍS 

 
 
X= 324613,5 m.  Y= 4695350 m. 
Municipi(s): Sarroca de Bellera. 
 

El punt de referència del LIG es troba en un petit 
replà al costat de la pista asfaltada de Sentís, en 
el km 0,5 des de la cruïlla amb la pista de 
Manyanet. Aquest replà és el punt més òptim per 
aparcar i es troba a mà esquerra venint direcció 
est. 
 

Valor intrínsec 2,6 

Potencialitat d’ús 2,1 

Potencial geoturístic 4.7 

Vulnerabilitat 1 
 

 
Contacte en discordança angular entre els conglomerats de la base del Buntsandstein 
(Mesozoic i materials lutítics-arenosos del Permià (Paelozoic). J. Panisello.  
 

Interès geològic 
El LIG és representatiu del contacte en discordança angular entre els red beds del Permià i 
els del Triàsic, on es marca el límit entre dues eres, la fi del Paleozoic i l’inici del Mesozoic. 
 

Valor intrínsec  
Valor 

1 a 4 

Índex bibliomètric: grau de 

coneixement 
2 

Singularitat en el context 

geològic (raresa) 
3 

Representativitat: utilitat 

com a model de referència 
3 

Nivell de rellevància  2 

Estat de conservació 3 

Valor mitjà 2,6 
 

 
Detall de gres de gra fí-mig del Buntsandstein 
com destaca la presència i abundància de mica, 
tret diferencial amb els materials permians. 
J.Panisello.   
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SENTÍS 

 
 

Usos públics Potencialitat d’ús públic 

(educatiu / geoturístic) 

Valor 

1 a 4 

Facilitat de comprensió 1 

Valor estètic 2 

Espectacularitat i bellesa de 

l’entorn (paisatge) 
2 

Condicions d’observació 3 

Accessibilitat al punt òptim 

d’observació 
3 

Infraestructura i serveis 2 

Associació amb altres 

elements naturals o culturals 
2 

Relació amb altres elements de 

caràcter recreatiu 
2 

Valor mitjà 2,1 
 

En el poble de Sentís hi ha els apartaments 
rurals l’Abadia. 
No es té constància que aquest espai sigui 
usat a cap nivell educatiu. No es té constància 
que en la zona s’organitzin activitats 
turístiques que visitin aquest punt. 

  
Estat de conservació i vulnerabilitat Vulnerabilitat i risc de 

degradació 

Valor 

1 a 4 

Vulnerabilitat intrínseca 1 

Amenaces de l’ús públic 1 

Amenaces actuals o potencials 

(infraestructures, 

construccions) 

1 

Risc d’espoli 1 

Valor mitjà 1 
 

L’estat del LIG en general és correcte. 
L’aflorament està tallat en perpendicular al 
sentit de cabussament el que suposa que resti 
més protegit i no estigui tan afectat per 
l’erosió, però s’ha de tenir cura amb la 
caiguda de blocs en el camí d’accés.  

  
Necessitats de protecció 

 

No es creu que s’hagi de dur a terme cap 
acció de protecció del LIG, donat el seu estat 
actual. 
 
 
 

Pista asfaltada per on discorre el LIG, on hi ha 
caiguda pedres. J. Panisello. 

 

 

 

 

 

 


