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LIGOR066 

 

 
COLLADA DE TOROGÓ 

 
 
X= 319420,7 m.  Y= 4684675,3 m. 
Municipi(s): Tremp. 
 

L’accés al LIG des de Tremp es fa des de la C-
1311 fins a Pont de Montanyana, un cop en allà 
s’agafa la N-230 direcció Pont de Suert i després 
d’aproximadament 13 km, a mà dreta hi ha la 
cruïlla amb la pista asfaltada de la Torre de 
Tamúrcia. Un cop s’arriba en aquest poble, es 
continua per la pista direcció a Espluga de Serra 
i a 1,6km a mà dreta trobem el mirador. Es pot 
aparcar sense cap mena de dificultat i hi caben 
una cinquena de cotxes i un petit autocar. 
 

Valor intrínsec 3 

Potencialitat d’ús 3 

Potencial geoturístic 6 

Vulnerabilitat 1 
 

 
Vista parcial de la cinglera de la Serra de Sant Gervàs, composta per les calcàries de la 
Formació Santa Fe. Es pot observar la carstificació que presenta per un conjunt de coves i 
avencs on destaca a mà esquerre, en forma de llàgrima, la cova del Sanat. Les coves a peu 
de cinglera són generades també pel contacte entre les calcàries de Santa Fe i les margo 
calcàries de Miralles. J. Panisello. 
 

Interès geològic 
El LIG és un punt panoràmic on es pot observar el flanc nord del  sinclinal de la Serra de Sant 
Gervàs el qual presenta la sèrie estratigràfica del Cretaci Inferior invertida. L’estudi de la Serra 

de Sant Gervàs i la zona de Sopeira ha permès conèixer la geometria i evolució de les 

plataformes que es van desenvolupar a la conca pirinenca en resposta a la tectònica, les 
fluctuacions relatives al nivell de la mar i els canvis en l'espai d'acomodació, arribant a distingir 
les diferents seqüències deposicionals del Cretaci. 
 

Valor intrínsec  
Valor 

1 a 4 

Índex bibliomètric: grau de 

coneixement 
3 

Singularitat en el context 

geològic (raresa) 
3 

Representativitat: utilitat 

com a model de referència 
3 

Nivell de rellevància  3 

Estat de conservació 3 

Valor mitjà 3 
 

 
Gres invertit, es veu a la base sorres de gra-mig 
groller amb algun clast, a continuació laminació 
paral·lela i finalment laminació creuada de ripples 
de corrent deformats per escapament de fluids. 
J. Panisello. 
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COLLADA DE TOROGÓ 

 
 

Usos públics Potencialitat d’ús públic 

(educatiu / geoturístic) 

Valor 

1 a 4 

Facilitat de comprensió 1 

Valor estètic 4 

Espectacularitat i bellesa de 

l’entorn (paisatge) 
3 

Condicions d’observació 3 

Accessibilitat al punt òptim 

d’observació 
4 

Infraestructura i serveis 2 

Associació amb altres 

elements naturals o culturals 
4 

Relació amb altres elements de 

caràcter recreatiu 
3 

Valor mitjà 3 
 

La serra de Sant Gervàs ha estat objecte 
d’estudis per a determinar l’estructura del 

mantell de Bóixols però actualment, no es té 

constància que el mirador s’usi a cap nivell 
d’ensenyança. 
El mirador és un equipament habilitat per a 
observar la panoràmica frontal a la serra de 
Sant Gervàs. Hi ha un parell de plafons per a 
interpretar els trets geogràfics principals de la 
zona i les aus. La zona és visitada pel turista 
per a la observació dels voltors com a 
conseqüència del Casal dels Voltors i el 
Canyet de la Torre de Tamúrcia.  

  
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’àrea on se situa el punt panoràmic en 
general no presenta mal estat però fa temps 
que no es duu a terme cap manteniment. La 
taula i els bancs de pedra estan en bon estat 
i hi ha un parell de panells interpretatius força 
degradats pe la intempèrie. 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 pista, s’aparca just al costat de 
l’equipament. 
  

Necessitats de protecció 

 

S’hauria de procurar mantenir l’espai net i es 
podria arranjar el petit corriol que porta fins el 
tossal del Torogó. 
 
 
 
 

Mirador de la Collada de Torogó. J. Panisello. 

 

 

 

 

 


