LIGOR077

MIRADOR DE LLIMIANA

X= 327626 m. Y= 4660374 m.
Municipi(s): Llimiana.
Valor intrínsec

3.4

Potencialitat d’ús

3.5

Potencial geoturístic

6.9

Vulnerabilitat

1.8

El Mirador de Llimiana, ubicat a la plaça
d’aquesta població, gaudeix d’una vista
panoràmica privilegiada des d’una altitud de 782
m s.n.m. La vila s’accedeix per una carretera de
8 km que supera un desnivell de 400 m des de la
cruïlla situada a l’alçada de l’embassament de
Cellers, concretament al quilòmetre 75 de la
Carretera C-13. Al punt d’observació es pot
accedir en vehicle i compta amb una zona
d’aparcament a la mateixa plaça, amb espai
suficient per uns 4-5 vehicles i un autocar.

Vista de l’Embassament de Cellers amb els deltes del Riu Noguera Pallaresa i de Cellers com
agents del rebliment de l’embassament. X. Mir.
Interès geològic
La població de Llimiana es posiciona sobre un bloc aïllat de grans dimensions, composat de
calcàries amb alveolines amb nivells de margues, desenganxat per un moviment translacional
de la Serra de Tanya situada a l’est. El moviment en direcció a la vall del Noguera Pallaresa
d’aquesta massa rocosa es dona sobre un nivell de margues. Des del mirador de Llimiana
podem observar diversos indrets d’interès, com ara l’esquena de la Serralada del Montsec
seccionada pel congost de Terradets o l'embassament de Cellers (interessant pel seu
rebliment sedimentari).

Valor intrínsec
Índex bibliomètric: grau de
coneixement
Singularitat en el context
geològic (raresa)
Representativitat: utilitat
com a model de referència

Valor
1a4
4
3
4

Nivell de rellevància

3

Estat de conservació

3

Valor mitjà

3.4

Panoràmica del bloc de calcari on s’assenta la
població de Llimiana (esquerra) i el penya-segat
de la Serra de la Vall (dreta). La depressió a la
part central ens indica el desplaçament del bloc
de Llimiana durant un moviment translacional. X.
Mir.
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Usos públics
A nivell d’ensenyament superior, el mirador
de Llimiana es visitat anualment per
diferents grups d’estudiants dels graus de
Geologia, Biologia i Ciències Ambientals,
tant de la Universitat Autònoma de
Barcelona com de la Universitat de
Barcelona. Esporàdicament, la zona també
és visitada per estudiants de Màster de la
Universitat de Lleida i universitats de fora de
Catalunya (e.g. Unizar). L’espai s’utilitza per
l’ensenyament sobre el terreny de diferents
temàtiques
com,
per
exemple,
la
Geomorfologia (Moviments de Vessant,
processos d’erosió i sedimentació).
Pel que fa referència al geoturisme, els
veïns de la zona constaten que l’espai es
visita freqüentment i que el nombre de
visitants ha anat en augment durant els
últims anys.
Estat de conservació i vulnerabilitat
El mirador de Llimiana, punt d’observació
principal de l’EIG, es troba en general en
bon estat de conservació i no presenta
riscos evidents pel patrimoni o les persones.
Els panells estan en bon estat de
conservació, tot i que el panell metàl·lic en
format gravat presenta algunes parts del
gravat lleument deteriorades.

Valor

Potencialitat d’ús públic
(educatiu / geoturístic)

1a4

Facilitat de comprensió

3

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

4

Vulnerabilitat i risc de degradació

4
4
4
3
3
3

3.5

Valor
1a4

Vulnerabilitat intrínseca

3

Amenaces de l’ús públic

1

Amenaces actuals o potencials
(infraestructures, construccions)

2

Risc d’espoli

1
Valor mitjà

1.8

Necessitats de protecció
No s’han detectat zones particularment
degradades en l’entorn del mirador que
requereixin d’una protecció especial.

Cartells informatius al Mirador de Llimiana en
un moderat estat de conservació que ens
presenten
la
Toponimia,
Geologia
i
Paleontologia de la zona que s’observa, així
com un visor fix per observar la panoràmica en
més detall. X. Mir.
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