LIGOR079

COLL DE COMIOLS

X= 341899,1 m. Y= 4657672,5 m.
Municipi(s): Isona i Conca Dellà.
Valor intrínsec
Potencialitat d’ús
Potencial geoturístic
Vulnerabilitat

2,8
3,4
6.2
1,2

El Coll de Comiols es troba en el quilòmetre 19,5
de la carretera C-1412b en intersecció amb la
carretera L-911 la qual s’inicia en aquest punt.
S’hi pot accedir en cotxe per la carretera C-1412b
des de la comarca de la Noguera a través de
Ponts o Artesa de , per Tremp des de la mateixa
carretera, o per Sant Salvador de Toló per la
carretera L-911. Hi ha un aparcament on hi cap
alguns cotxes i un autocar petit, de tal manera
que l’usuari no ha de creuar la carretera.

El roc de Benavent, amb el poble sota els seu peus. La cinglera està composta de
conglomerats d’edat oligocena en la qual s’hi genera caiguda de blocs a conseqüència de la
individualització “d’agulles” en formes montserratines, formades per l’erosió entre les diàclasis
generades durant l’alçament dels Pirineus. J. Panisello.
Interès geològic
El Coll de Comiols ens ofereix una panoràmica de la geologia de bona part del Geoparc: la
conca de Tremp i de les serres del Pirineu i del Prepirineu. El LIG en sí se situa en el flanc sud
del sinclinal de Benavent associat a l’anticlinal d’Isona, en part recobert pels conglomerats de
l’Oligocè. A nivell estratigràfic ens situem en els gresos d’Areny, calcarenites bioclàstiques de
la base del Maastrichtià, de fàcies de plataforma marina sorrenca, que a sostre passen a
ambients de platja-delta.
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
2
3
3
3
3
2,8

En el Coll de Comiols afloren estrats inclinats
dels Gresos d’Areny (calcarenites). J. Panisello.
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Usos públics
És conegut com un espai clàssic per a la
introducció a la geologia dels Pirineus de
diferents cursos de formació, tant universitaris
com a nivell professional especialitzats així
com de congressos especialitzats.
Empreses dedicades al geoturisme com
Itineraris geològics o Eureka SGN utilitzen
aquest mirador per a vàries de les seves
activitats.
És un lloc de pas molt freqüentat i cal destacar
que el mirador de Comiols és considerat com
a porta d’entrada del Geoparc Orígens, a més
de ser l’inici d’una georuta.

Estat de conservació i vulnerabilitat
L’estat del mirador de Comiols no corre cap
risc en sí, ni a nivell urbanístic ni per tant
antròpic ni a nivell natural que amenaci la
seva integritat a mig o llarg termini.
Hi ha plafons de presentació del territori i de
la geologia del Geoparc que han estat objecte
de vandalisme.

COLL DE COMIOLS

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
4
4

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
3
1

3
4
4
2
3
3
3,4

1
1,2

Necessitats de protecció
Es recomana fer un manteniment regular dels
plafons i per controlar la neteja i el
desbrossament del LIG.

Aparcament al Coll de Comiols. J. Panisello.
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