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Objectius

Ja s’ha treballat la calcària nummulítica al puig
de Montilivi. No obstant això, es vol aprofitar
l'itinerari de la pedra de Girona per a:

La interpretació de la calcària nummulítica.

L’anàlisi de la seva extracció com a recurs.

Es poden realitzar un conjunt d’activitats que
van adreçades a alumnat d’ESO i de
batxillerat, el model de les quals es troba en
la parada del puig de Montilivi.



On treballarem?



Com treballar?

Es proposen dos itineraris.

El primer, seguir la ruta de la pedra de Girona,
per observar-hi:

Les característiques litològiques de la pedra de
Girona.

Què és un estrat i quines característiques té:
capbussament, potència...?

Les restes de les antigues activitats extractives.

Els fenòmens que afecten aquestes roques, tant
tectònics com de meteorització.

Un despreniment.



El segon, a la torre Gironella, per observar-hi:
Els materials vermells del Paleocè i el contacte
amb les calcàries eocèniques.

Com treballar?



Anirem pel carrer dels Merlets i el camí de
la Ferradura fins a les antigues pedreres
seguint la ruta de la pedra de Girona.



Quins materials hi observarem?

Donada la gran quantitat de fauna que
observarem en aquestes calcàries, podem
deduir que ens trobem en el tram superior
de les calcàries eocèniques.



Però cal mirar més en perspectiva: quines
característiques geològiques té la zona?

Zona de les Pedreres



Pujant pel carrer dels Merlets podem veure
una de les utilitats de la pedra de Girona: els
murs de pedra seca.

Iniciem el recorregut...



Al final del carrer dels Merlets, hi podem
trobar un primer aflorament de calcàries
nummulítiques.



Podem mesurar-hi l’angle i la direcció de
capbussament i observar-hi els fenòmens
de diaclasat i meteorització, a més de
veure-hi un gran nombre de nummulits...



I també mesurar-hi la potència d’un estrat...





Trobareu panells informatius de l’itinerari...



Al començament del camí de la Ferradura,
hi podem observar petits afloraments de
quaternari que corresponen a materials
al·luvials...



Arribem a l’antiga pedrera Anglada...



Hi podem observar diàclasis i el
capbussament dels estrats...



La meteorització biològica...



Riscos geològics: un despreniment...



Carstificació...



I s'hi podrà realitzar una visió geològica de
conjunt...



On més podem treballar?



Podem fer el recorregut a Sant Daniel, al
corriol que ens durà fins a Torre Gironella.

Podrem observar-hi els materials vermells del
Paleocè i el contacte amb les calcàries
eocèniques.



Quins materials hi observarem?



Però cal mirar més en perspectiva: quines
característiques geològiques té la zona?



A Sant Daniel podem observar els materials
del Paleocè.

Gresos i argiles vermelles.

Iniciem el recorregut...



Els materials es troben molt meteoritzats.

Se'n pot deduir el capbussament...



I també afloren al llit de la riera de
Galligants...



Si iniciem la pujada cap a Torre Gironella
podrem observar que en el contacte amb
les calcàries afloren argiles vermelles i
verdoses...



Les calcàries afloren a mig camí, i ja s'hi
poden observar les primeres pedreres,
actualment abandonades...



L’estratificació és massiva. Tenen poca
fauna fòssil i s'hi poden observar diàclasis i
fractures.



I altres pedreres abandonades on poder
observar les calcàries...



Finalment, a la zona de Torre Gironella,
podem observar les calcàries a la base de
la muralla...



La litologia dels materials del Paleocè.

El contacte d’aquests materials i les calcàries
eocèniques.

Les característiques litològiques de les
calcàries de base.

Les antigues pedreres on s'extreia aquest
material.

Els fenòmens tectònics que afecten aquestes
calcàries.

Diferents tipus de meteorització que les
afecten.

Per tant, hi podem observar...
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