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Geologia de les terres Gironines 

 

Situació geogràfica 

La província de Girona es troba situada a la part més nord-occidental de 
Catalunya. Engloba un total de 221 municipis, que pertanyen a les vuit 
comarques següents: l’Alt Empordà (AE), el Baix Empordà (BE), el Gironès 
(GI), el Pla de l’Estany (PE), la Garrotxa (GA), la Selva (S), el Ripollès (R) i la 
Cerdanya (C). 

 

Unitats de relleu de les terres Gironines 

Les unitats de relleu es defineixen per les seves cotes altimètriques, per les 
diferents formes que presenten i per les relacions amb els relleus 
circumdants.  

 

Figura 1: Bloc diagrama de la província de Girona. Original de L. Pallí (1992), 
reproduït en Pallí, L. & Maestro, E. (1992). Unitats de Relleu. En: El medi natural de 

les terres gironines (L. Pallí & D. Brusi, ed.). Girona, Universitat de Girona, 15-20. 
Pirineu axial (lila fosc), Subpirineu (taronja), Prepirineu (verd), Serralada 

Transversal Catalana (lila clar), serralada litoral (vermell), serralada prelitoral 
(marró), depressions (grog). 

 

A continuació es descriuen totes les unitats de relleu seguint un criteri 
litològic i estructural. 
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Pirineu axial: Constituït pels terrenys antics i resistents de l’era primària, 
restes de la vella i desgastada serralada herciniana, afectats més tard per 
l’orogènia alpina. Corresponen a gneissos i masses granítiques, esquistos i 
pissarres, marbres, calcàries i gresos (la majoria, afectats per 
metamorfisme). 

Depressió de la Cerdanya: Aquesta llarga incisió al Pirineu axial conforma 
una plana d’uns 40 Km de longitud per 10 Km d’amplitud. Està reomplerta 
de materials del Neogen que l'erosió fluvial ha excavat i escalonat. 

Prepirineu: Format per una sèrie de serres estretes i discontínues, 
paral·leles a l’eix de la serralada pirenaica. Estan formades per materials 
sedimentats durant el Mesozoic i primers estadis del Terciari. Es tracta d’un 
paquet de calcàries grises i de gresos i conglomerats vermells. Es troben 
plegats i amb vergència cap al sud (n’hi ha molt poca presència a la 
província). 

Subpirineu: Correspon a les orografies en contacte amb el Prepirineu i 
orientades en direcció oest-est, que s’interposen septentrionalment entre la 
plana de Vic i el marge esquerre dels rius Fluvià i Figueres, al Ripollès, l'Alta 
Garrotxa i l'Alt Empordà. Hi trobem materials eocènics, gresos més o menys 
margosos, margues i bancs de calcàries que es troben adossats als petits i 
estrets afloraments de terrenys mesozoics prepirinencs. 

Sistema Transversal Català: És la zona compresa entre el marge dret del 
curs alt i mitjà del riu Fluvià i les muntanyes de les Guilleries i Gavarres. Està 
format per margues, gresos i paquets prims de calcàries i conglomerats. 

Fosa d’Olot: És una de les grans foses situada al vèrtex nord-occidental del 
Sistema Transversal Català. Hi trobem una barreja de productes volcànics i 
dipòsits fluviolacustres. Són basalts i basanites alternades amb argiles 
negroses, llims, turbes i graves. 

Depressió de l’Empordà: És una fosa tectònica, d’uns 50 Km de longitud, 
situada entre el Pirineu, el Subpirineu, el sistema transversal, el sistema 
mediterrani i el mar. A l’Alt Empordà hi predominen les lutites, els gresos i 
els conglomerats del Neogen. Al Baix Empordà, les margues i gresos i, amb 
menys percentatge, els conglomerats i les calcàries del Paleogen. 

Depressió central catalana: A la província de Girona només queda 
representada per un petit tros del Cenozoic de la Plana de Vic que es 
recolza sobre el sector del Montseny. Està constituït per materials lutítics, 
gresosos i conglomerats vermells. 
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Sistema mediterrani: És un conjunt muntanyós disposat paral·lel a l’actual 
línia de costa. A les comarques gironines està representat per dues 
serralades perfectament definides, orientades de nord-est a sud-est, 
separades per una depressió intermitjana.  

Serralada prelitoral: A les terres gironines comprèn el massís del 
Montseny i el de les Guilleries. Els materials que la constitueixen es 
distribueixen conformant un cos central de granitoides, uns d'antics i amb 
profunditat i uns altres més moderns i superficials, rodejats de sediments 
metamòrfics de tipus pelític, gresosos i carbonatats d’edat paleozoica. El 
comportament d’aquests materials i les nombroses falles de la distensió 
post-alpina han diferenciat tres grans blocs individualitzats pels rius que les 
travessen (bloc del Montseny, bloc de les Guilleries occidentals i bloc de les 
Guilleries orientals). 

Serralada litoral: Discorre des del riu Tordera fins a la depressió de 
l’Empordà, formant la serra de la Selva Marítima i els massissos de les 
Gavarres i de Begur. És molt semblant a la prelitoral. Està formada per 
granitoides i materials metamorfitzats. 

Depressió prelitoral: És una fossa tectònica entre les serralades litoral i 
prelitoral, s’estén des del Camp de Tarragona fins a les terres gironines. A 
vegades hi aflora el sòcol i d’altres, els materials argilosos o gresosos 
d’origen continental que la rebleixen.  

 

Marc estructural de les terres Gironines 

Les principals orogènesis han afectat els materials i els han configurat.  

 

Tectònica herciniana: 

Repercuteix exclusivament en els materials paleozoics corresponents al 
Cambrià, Ordovicià, Silurià, Devonià i Carbonífer inferior i mitjà. Els efectes 
més importants són: un plegament polifàsic, una fractura que serà 
reactivada parcialment durant l'orogènesi alpina i un metamorfisme 
regional. 

 

Tectònica alpina: 

Es va iniciar a finals del Mesozoic i va durar pràcticament tot el Terciari. 
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Al Pirineu es van originar estructures tectòniques complexes 
(encavalcaments, anticlinals…) i les roques del Paleozoic que ja havien patit 
els efectes de l’herciniana van adquirir les característiques de sòcol davant 
la coberta meso-terciària. 
 

El sistema mediterrani va patir una fractura generalitzada, amb direccions 
principals NE-SO a ENE-OSO i NO-SE, i va donar lloc a grabens i foses. 

 

Història geològica  i característiques litològiques 

A continuació s’explica breument la història geològica de les terres 
gironines, per unitats cronostratigràfiques, citant les comarques on es 
troben aquests afloraments. 

Cambrià: Els escassos afloraments corresponen a sediments 
predominantment terrígens de plataforma marina somera amb 
intercalacions de trossos d’esculls constituïts per algues i arqueòcits (AE). 

Cambroordovicià: Es dipositen materials carbonatats i detrítics de gra molt 
fi en una àmplia conca oceànica. Aquesta conca, present a totes les 
comarques, devia tenir, per substrat, granitoides o sediments precambrians 
actualment transformats en gneis (R i AE). Esporàdicament s’hi intercalen 
nivells de conglomerats i roques volcàniques. 

Ordovicià superior: El dipòsit de conglomerats, gresos continentals i 
esquistos marins somers, juntament amb una discordança a la base 
d’aquests materials, es pot interpretar com el resultat d’un període orogènic 
(Caledonià), durant el qual s’hauria produït un aixecament dels nivells 
inferiors. L’activitat ígnia augmenta considerablement, ho demostren els 
importants dipòsits volcànics o subvolcànics d’aquesta època (R, BE, GI i S). 
Posteriorment es dipositen calcàries i materials detrítics, d’ambients marins 
cada vegada més profunds. 

Silurià: Hi ha una forta subsidència a la conca. Al fons marí es dipositen 
argiles, però progressivament, i a mesura que es perd profunditat, se 
sedimenten dipòsits més somers, deltaics o litorals (R, GI, BE i S). 

Devonià: Hi ha una nova i important entrada marina i creació d’una 
plataforma litoral on es dipositen potents sèries de carbonats, amb poca 
influència de sediments procedents de l’erosió dels continents (R, GI, BE i S). 

Carbonífer inferior-mitjà: La conca de sedimentació durant el Carbonífer 
inferior va se somera, tal com ho demostren els materials fangosos silícics i 
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siliciclàstics que s’hi troben (R). Durant el Carbonífer mitjà es produeixen els 
impulsos tectònics més forts de l'orogènia herciniana, acompanyats d’un 
aixecament generalitzat. En aquest moment totes les terres queden 
emergides. 

Carbonífer superior-Permià: Es desenvolupen importants fractures que 
originen la individualització de blocs, que configuren conques 
sedimentàries continentals de poca extensió. S’hi dipositen importants 
paquets de conglomerats i gresos amb restes vegetals continentals. Una 
vegetació exuberant, que envaeix per primera vegada les zones emergides i 
forma extensos boscos, a les zones pantanoses dels quals es produeix el 
carbó (R). Al llarg de les fractures són expulsats materials volcànics a 
l’exterior en forma de grans erupcions (R). S’emplacen materials plutònics 
en forma de grans bosses i es forma una aureola de metamorfisme quan es 
produeix un contacte entre aquests i els sediments prèviament dipositats 
(S, BE i GI). 

Triàsic: A la major part de les comarques gironines continua l’emersió 
generalitzada. A l’Alt Empordà comença a formar-se la denominada fosa de 
l’Empordà, conca envaïda pel mar, on es dipositen sediments marins de 
poca profunditat. Disminueix al mateix temps l’activitat magmàtica (AE i BE). 

Juràssic: L’emersió predomina encara, però la fosa de l’Empordà es 
profunditza cap a l’est. Part del Ripollès i de la Cerdanya queden sota la 
influència d’un solc sedimentari marí situat on avui es troben el Prepirineu i 
Subpirineu. Enmig d’aquests dos, s’ubica el llindar de la Garrotxa, que amb 
el temps, es convertirà amb el Sistema Transversal. 

Cretaci: El llindar de la Garrotxa continua emergit i separant la fosa marina 
pirenaica, pròpiament dita conca de l’Empordà, on majoritàriament es 
dipositen els materials. Abans del final del Juràssic i durant el Cretaci 
inferior i mitjà es redueix la zona submergida. Únicament en alguns punts 
arriben a dipositar-se sediments carbonatats en condicions litorals o 
profundes (AE i BE). Durant el Cretaci superior el mar torna a ampliar-se i 
ocupa pràcticament tota la part nord-oriental gironina; a la resta, continuen 
les condicions de sedimentació continental (R i GA). 

Garumnià: Té lloc una emersió generalitzada amb dipòsits de materials 
vermells continentals. 

Paleocè-Eocè inferior i mitjà: La conca pirenaica torna a ésser envaïda pel 
mar. Se sedimenten alternativament materials detrítics i carbonatats, 
producte de les diferents fluctuacions del nivell del mar (R, GA i AE). Al sud, 
a la conca de l’Ebre, s’acumulen quasi únicament sediments continentals 
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(GI, PE, BE i GA). Comencen a notar-se els primers símptomes reveladors de 
la formació del Pirineu amb l’inici de l’emplaçament dels seus mantells. 

Eocè mitjà-superior: Al Pirineu, que està pràcticament emergit, té lloc un 
dipòsit continental (R, GA i AE). El mar, ara desplaçat cap al sud, 
desenvolupa grans sistemes deltaics i, amb menys intensitat, nivells 
carbonatats (GI, PE, BE i GA). Al golf de Lleó hi segueix emergit el massís de 
l’Empordà, que aporta materials detrítics a aquesta conca. 

Eocè superior-Oligocè: Totes les terres gironines estan emergides. Es 
dipositen materials continentals a l’Empordà i a la part meridional del 
Ripollès. Acaba l’emplaçament dels últims mantells pirinencs (Figueres-
Montgrí). 

Miocè mitjà-superior: Durant el període distensiu alpí es generen una 
sèrie de falles que arriben a delimitar dos grans depressions: la del Vallès i 
la de la Cerdanya. També sobre l’antic llindar de la Garrotxa, es produeixen 
un conjunt de falles que originen un sistema de blocs escalonats (Sistema 
Transversal). Un d’aquests blocs, més enfonsat que els altres, configura la 
fosa d’Olot. 

Miocè superior-Pliocè: Com a resultat de la mateixa distensió tectònica, es 
reactiven les fractures properes a la zona costanera, que provoquen 
l’enfonsament i la formació de les depressions de l’Alt i el Baix Empordà i la 
Selva. La de l’Alt Empordà, envaïda pel mar, es reompla a les seves vores 
amb sediments terrigens aportats per ventalls al·luvials, mentre que a la 
zona central, igual que al Baix Empordà, el rebliment es produeix amb 
materials gresosos i conglomeràtics sedimentats pels rius que travessen els 
massissos circumdants, on també hi ha presència de zones d’inundació 
plenes d’argila. Aprofitant algunes de les fractures, s’inicia una activitat 
volcànica incipient (AE, BE i S). 

Pliocè: El mar progressa entrant una altra vegada a la depressió de 
l’Empordà. Els sediments marins, presents a l’Alt Empordà, van 
acompanyats de dipòsits de ventalls al·luvials a les seves vores. La Selva es 
rebleix de gresos, conglomerats i argiles dipositats pels torrents procedents 
de les serralades veïnes. A la Cerdanya, la sedimentació és exclusivament 
al·luvial. A la Selva, i probablement a la Garrotxa, existeix activitat volcànica. 

Plistocè: Durant el Plistocè inferior, té lloc una sedimentació lacustre (PE i 
GA), mentrestant, adossats als massissos de les Guilleries i del Mont, així 
com a l’Empordà, es formen grans cons de dejecció. Continua l’activitat 
volcànica a la Selva. Durant el Plistocè mitjà-superior s’amplien les zones 
lacustres situades en blocs enfonsats (GA i PE). La xarxa fluvial queda 
definida com l’actual i s’inicia la sedimentació de les seves terrasses més 
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altes. Al peu de les serralades, es dipositen sediments col·luvials, piemonts i 
cons de dejecció. Les diferents pulsacions glacials deixen dipòsits morènics i 
fluvioglacials a l’alta muntanya (R i C) i provoquen variacions a la línia de la 
costa. Prop d’aquesta línia, es troben diferents cordons de dunes. També 
existeix una marcada activitat volcànica a la Garrotxa i al Gironès. 

Holocè: Són importants els materials d’origen fluvioglacial a les zones d’alta 
muntanya (C i R), els sediments al·luvials transportats per la xarxa fluvial 
actual i els dipòsits litorals relacionats amb les diferents oscil·lacions del 
nivell del mar (BE, AE i S).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


