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Els Geoparcs Mundials de la 
UNESCO són considerats 

destinacions de turisme sostenible 
innovadores ja que basen aquesta 
activitat en el seu ric patrimoni 
geològic que és d’importància 
internacional.

Són territoris que basen la seva 
estratègia de funcionament en la 
conservació d’aquest patrimoni, 
en la promoció de la recerca i 
l’educació a la societat, i en el des-
envolupament sostenible a través, 
principalment, del geoturisme. El 
seu objectiu fonamental és el de 
beneficiar les poblacions locals, 
generant ocupació i prevenint el 
despoblament d’aquestes zones 
rurals, considerant-se, d’aquesta 
manera, una eina de futur.
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Cartelleria del projecte Geoparc a la Font de la Figuereta (congost de Collegats),
tram de la georuta que transcorre per La Noguera Pallaresa
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Conca de Tremp - Montsec és 
un territori ubicat a la part nord 
occidental de Catalunya que es 
troba en procés d’esdevenir Ge-
oparc Mundial de la UNESCO i 
que, per tant, es caracteritza per 
tenir un patrimoni geològic únic. 
En les seves roques i paisatges 
s’hi troba escrita la història dels 

últims 550 milions d’anys, des del 
Cambrià fins al present. Se’n pot 
destacar la ben preservada suc-
cessió Mesozoica que permet la 
reconstrucció de les conques que 
existien abans de la formació dels 
Pirineus i on es troben restes dels 
últims dinosaures que van viure a 
Europa abans de la seva extinció.
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Mapa de situació del projecte Geoparc
Conca de Tremp - Montsec format per 19 municipis

prOjECtE GEOparC CONCa DE trEmp - mONtsEC

Projecte Geoparc
Conca de Tremp - Montsec

www.projectegeoparctrempmontsec.com 

info@projectegeoparctrempmontsec.com

facebook.com/GeoTrempMontsec

twitter.com/GeoTrempMontsec
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A banda d’aquestes singulari-
tats geològiques, aquest indret 
situat entre la Plana de Lleida 
i els Pirineus mostra una gran 
diversitat biològica amb fauna 
d’especial interès com els quatre 
voltors europeus, la llúdriga o els 
cérvols que cada any ofereixen 
un espectacle sonor durant el seu 
aparellament a la tardor. Mo-
saics de paisatges amb camps de 
conreus, embassaments, coves, 
castells de frontera, viles romanes, 
reflecteixen l’activitat humana 
present i passada, amb un cel fosc 
amb certificació Starlight com a 
testimoni d’aquesta evolució. Un 
Geoparc és, per suposat, les per-
sones que hi habiten amb les seves 
tradicions i la seva cultura, els 
seus productes locals i artesanies. 

Per tal de donar informació deta-
llada de tots aquests patrimonis, 
el projecte Geoparc Conca de 
Tremp - Montsec disposa d’una 
xarxa d’equipaments ben dis-
tribuïda per tot el seu territori. 

Mosaic paisatgístic amb el Castell de Sant Gervàs en primer pla i la Serra del Montsec al fons

Sortida divulgativa als jaciments de petjades de dinosaures 
d’Orcau durant la celebració del Geolodía 2017

CarlEs aGuilar
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Alhora, set georutes i diferents ac-
tivitats geoturístiques promogudes 
per empreses locals s’ofereixen als 
visitants per a que puguin gau-
dir-lo de primera mà. Un territori 
per viure’l i sentir-lo en totes les 
seves expressions.


