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LIGOR070 

 

 
MIRADOR DEL CRETACI  

 
 
X= 354839 m.  Y= 4670062 m. 
Municipi(s): Coll de Nargó. 
 

Aquest LIG es troba sobre el kilòmetre 4 de 
la carretera/pista a Sallent, aquesta 
s’accedeix des del kilòmetre 38 de la 
carretera C-363 que comunica Isona amb 
Coll de Nargó. El mirador del Cretaci inclou 

una zona de pàrquing per uns 4 vehicles. El 
LIG conté dos punts més d’interès: (1) la 

zona de “badlands” on es descriu la Secció 
Pinyes que inclou una zona de pàrquing 
sobre la carretera i que s’accedeix des 
d’aquest caminant durant uns 5 minuts i; (2) 
el mirador a la Roca del Tossal de la Feixa.   
 

Valor intrínsec 3.6 

Potencialitat d’ús 3.6 

Potencial geoturístic 7.2 

Vulnerabilitat 2.8 
 

 
Xaragalls desenvolupats en els materials tous de la Secció Pinyes. X. Mir. 
 

Interès geològic 
L’aflorament del mirador del Cretaci  i la secció Pinyes, on s’ha identificat la zona de nidificació 
de diferents especies de sauròpodes (el jaciment de niuades de dinosaure més important de 
tota Europa) es situa estructuralment en el Sinclinal de Coll de Nargó, una estructura 

d’orientació E-O, situada al límit oriental del mantell del Montsec. Des del Mirador del Cretaci 

podem observar l’encavalcament de Bóixols. 
 

Valor intrínsec  
Valor 

1 a 4 

Índex bibliomètric: grau de 
coneixement 

4 

Singularitat en el context 
geològic (raresa) 

4 

Representativitat: utilitat com 
a model de referència 

4 

Nivell de rellevància  4 

Estat de conservació 2 

Valor mitjà 3.6 
 

 
Pilars coronats en sediments quaternaris 
situats 100 m al nord del Mirador del Cretaci. 
X. Mir 
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LIGOR070 

 

 
MIRADOR DEL CRETACI  

 
 

Usos públics Potencialitat d’ús públic 
(educatiu / geoturístic) 

Valor 

1 a 4 

Facilitat de comprensió 2 

Valor estètic 4 

Espectacularitat i bellesa de 
l’entorn (paisatge) 

4 

Condicions d’observació 4 

Accessibilitat al punt òptim 
d’observació 

4 

Infraestructura i serveis 4 

Associació amb altres elements 
naturals o culturals 

4 

Relació amb altres elements de 
caràcter recreatiu 

3 

Valor mitjà 3.6 
 

A nivell d’ensenyament superior, el Mirador 
del Cretaci es visitat anualment per diferents 
grups d’estudiants dels graus de Geologia i 
Biologia, tant de la Universitat Autònoma de 
Barcelona com de la Universitat de Barcelona. 
Esporàdicament, la zona també és visitada 
per estudiants d’altres Universitats. L’espai 
s’utilitza per l’ensenyament sobre el terreny 
de diferents temàtiques com la Paleontologia, 
l’Estratigrafia, la Geologia Estructural 
(Aixecament dels Pirineus). Per altra banda, 
tant les escoles d’ensenyança secundaria 
com les d’educació primària de la zona 
realitzen visites anuals per introduir els 
estudiants a temes de Ciències Naturals. Pel 
que fa referència al geoturisme, el Museu 
Dinosfera tanca la temporada d’estiu 2019 
amb la visita d’unes 2.500 persones. 

  
Estat de conservació i vulnerabilitat 

Vulnerabilitat i risc de 
degradació 

Valor 

1 a 4 

Vulnerabilitat intrínseca 3 

Amenaces de l’ús públic 3 

Amenaces actuals o potencials 
(infraestructures, 
construccions) 

1 

Risc d’espoli 4 

Valor mitjà 2.8 
 

Tot i l’acte vandàlic de l’any 2015, els punts 
on trobem els afloraments d’interès i els 
miradors per observació a gran escala es 
troben en general en un estat de conservació 
acceptable, altrament els cartells explicatius 
es troben en un estat força deteriorat. Tot i 
així, està previst que el reemplaçament 
d’aquests cartells es dugui a terme durant els 
pròxims mesos. La infraestructura instal·lada 
per l’observació del jaciment es troba en bon 
estat de conservació i no comporta un risc per 
les persones. 
  

Necessitats de protecció 

 

Per tal d’evitar nous actes de vandalisme a la 
zona, aquest ajuntament estudia la possibilitat 
de col·locar càmeres de videovigilància a la 
zona. 
 
 
 
 

Estat de l’aflorament de niuades de dinosaure 
abans (esquerra) i després (dreta) de l’acte 
vandàlic del 2015.  Font: El País. Data: 11-3-
2015. 

 

 

 

 

 

 


