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Geologia de la ciutat de Girona 

Situació geogràfica 

La ciutat de Girona està situada a la part nord de la depressió de la Selva, a 

l'enllaç del riu Onyar al riu Ter. La depressió de la Selva, en aquest sector 

està limitada a l'Oest per la serralada de les Guilleries (serralada prelitoral), 

a l'Est pel massís de les Gavarres (serralada litoral) i cap al Nord per blocs i 

valls del sistema transveral. 

 

Figura 1: Mapa topogràfic de Girona. IGC 

Context geològic 

El pla de la Selva o Depressió de la Selva, constitueix una unitat geològica 

que forma part de l’anomenat Sistema Català (o Catalànids). El Pla de la 

Selva s’individualitza com a tal durant el Miocè, en el decurs de les fases 

finals de plegament dels Pirineus. Es tracta d’una fossa tectònica constituïda 

per blocs de l’antiga orogènia herciniana, enfonsats respecte als de les 

serres veïnes (Litoral i Pre-litoral). Aquesta fossa s’ha anat reblin, d'ençà del 

Miocè-Pliocè fins a l’actualitat, amb sediments procedents de l'erosió de les 

muntanyes del voltant. 
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Figura 2: Situació geològica de la ciutat de Girona. Q: Quaternari, P: Piocè, E: Eocè, 

PE: Paleocè-Eocè, ÇO: Cambroordovicià. 

 

Materials aflorants 

Els materials geològics que més afloren al Pla de la Selva són molt recents. 

Es tracta de sediments fluvio-lacustres (arcoses, argiles, llims i sorres) 

pliocenes i quaternàries. Prop de les serralades i damunt d’alguns turons de 

la plana, hi trobem el sòcol Paleozoic, constituït fonamentalment per 

granitoïdes intrusius (granit i grandiorita) i diferents roques metamòrfiques, 

principalment esquists, pissarres i gneiss. Discordants amb aquest substrat 

hi trobem les roques sedimentàries del Paleocè i de l’Eocè cabussant 

suaument cap a l’oest. 

 

Materials paleozoics: El massís de les Gavarres està format per una massa 

esquistosa de gran potència, atribuïda al Cambroordovicià. Són lutites de 

color gris amb intercalacions de gresos quarsifeldspàtics i quarsites. Es 

corresponen a dipòsits siliciclàstics de caràcter turbidític. 

Materials paleocens: Degut a l’emersió general que pateix la conca, té lloc 

una transgressió i es sedimenten argiles, gresos i conglomerats vermells. 

Materials eocens: es dipositen primer els materials detrítics continentals 

de l’Eocè inferior i desprès, al ser inundada la conca per les aigües 

oceàniques, diferents gruixos de calcàries, margues i gresos de l’Eocè mig i 

superior. 

• Eocè inferior: està format per conglomerats, gresos i argiles, de color 

vermell intens. 
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• Eocè mig i superior: és un eocè marí transgressiu, format per un 

conjunt de calcàries, margues, gresos i conglomerats. Com en bona 

part de l’eocè de la Serralada Prelitoral Catalana, la transgressió 

eocena comença per una massa de calcàries força potent a la base 

de la qual hi ha alguns bancs de margues grises i conglomerats 

calcàris, que senyalen l’inici de la transgressió, a vegades alternat 

amb passades vermelles. 

Materials Pliocens: La majoria de dipòsits pliocens d’aquesta zona són 

arcoses resultat de la desintegració del granit. Es troben també argiles i 

conglomerats amb algunes intercalacions d’argiles ocres i vermelles. 

Materials Quaternaris: Hi trobem graves de diverses litologies i tamanys, 

amb matrius sorrenques. També hi ha nivells de sorres i llims argilosos. La 

majoria es corresponen a dipòsits fluvials de règim trenat-meandriforme. 
 

 

Geologia en detall  

 
Figura 3: Mapa geològic de Catalunya 1:25000. Girona 334-1-1 (77-25).  
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Llegenda 
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Tall geològic 

 

Figura 4: Tall geològic de la ciutat de Girona, perfil indicat a la figura 14 IV-IV’. 
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Columna sintètica del Paleogen a Girona 

 

Figura 5: Columna sintètica del Paleogen a Girona. 

 

Història geològica 

Prehercinià: 

Sedimentació dels materials del Cambroordovicià. 

Vulcanisme i sedimentació de la sèrie de l’Ordovicià superior. 

Sedimentació de les roques carbonatades del Silurià-Devonià. 

Hercinià: 

Plecs previs a la formació del clivatge regional. 

Plecs amb eixos de direcció variable. 

Intrusió dels granitoides. 

Metamorfisme de contacte. 

Hercinià? – Aplí? 

Emplaçament dels filons de quars. 
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Fractures subhoritzontals substractives que afecten els materials 

sedimentaris del Paleozoic i els granitoides. 

Diversos sistemes de plecs, amb eixos de direcció variable. 

Paleogen: 

Sedimentació de les roques de l’Eocè i del Paleocè-Eocè. 

Neogen: 

Falles normals en direcció NW-SE, amb el bloc superior al NE. 

Sedimentació dels sistemes al·luvials del Miocè i Pliocè. 
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