LIGOR064

PIOLET

X= 329700,3 m. Y= 4674694,7 m.
Municipi(s): Salàs de Pallars.
Valor intrínsec
Potencialitat d’ús
Potencial geoturístic
Vulnerabilitat

3,6
2,9
6,5
1

Aquest mirador se situa en el municipi de Salàs
del Pallars (Pallars Jussà), als 200 metres
d’haver agafat el trencall cap a la C-147Z des de
la C-13. En aquest punt a mà dreta hi ha una àrea
de descans que queda força amagada, direcció
al cartell que posa “Baixador F.C.”. A l’àrea de
descans es pot aparcar sense cap mena de
dificultat i hi caben mitja dotzena de cotxes.

Panoràmica des del mirador. J. Panisello.
Interès geològic
El LIG permet una panoràmica que facilita la comprensió de l’estructura del Mantell de Bóixols
a la vall del Noguera Pallaresa i especialment l’anticlinal de la serra del Sant Corneli i la seva
seqüència sintectònica. La seqüència superior que aflora a la serra del Sant Corneli són
margues, calcàries i calcarenites del Cenomània-Santonià inferior. Durant el Campanià
superior i el Maastrichtià inferior la seqüència estratigràfica marca el desenvolupament de
l’encavalcament del mantell de Bóixols i el creixement de l’anticlinal de Bóixols-Sant Corneli.
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
3
4
4
4
3
3,6

L’anticlinal del Sant Corneli amb la seva
estructura de volta pràcticament conservada. J.
Panisello.
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Usos públics
Es té constància que aquest punt és usat en
diferents fieldtrips en formacions d’empreses
petrolieres. També es té constància que
aquest punt panoràmic és utilitzat de tan en
quan en cursos com poden ser els de la
universitat d’estiu de la UdL o en les diferents
edicions del Geological Bootcamp de l’EAGE
i ICGC.
Aquest punt ha estat objecte de parada en
diferents cursos divulgatius que s’han realitzat
en el territori, però de manera intermitent. La
panoràmica és encara millor des del bar
Piolet, a la riba de l’embassament de Sant
Antoni on es porten a terme activitats
nàutiques però sense contingut geològic, de
moment.

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
2
4

Estat de conservació i vulnerabilitat
Visitar aquest punt no suposa cap perill per a
la integritat de l’usuari ja que per accedir-hi no
ha de creuar la carretera, sempre i quan es
límit a la panoràmica, és una àrea de descans
en part creada per observar aquesta
panoràmica. Aquesta però és truncada. pel
pont que creua la C-13 direcció a
l’embassament de Sant Antoni.

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
1
1

3
3
4
2
3
2
2,9

1
1

Necessitats de protecció
La zona habilitada, encara que és còmode,
segura i espaiosa, no és la que ens permet
tenir una millor panoràmica. Una solució seria
fer una plataforma elevada per tenir millor
panoràmica.
S’hauria de procurar mantenir net l’espai
d’aparcament i l’àrea de pícnic.
Zona d’esbarjo a la zona del punt panoràmic.
J. Panisello.
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