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Puig d’en Roca 

La parada se situa a la riba esquerra del riu Ter, prop de Girona, en terrenys 

de Sant Ponç de Fontajau. El turó te una alçada de 80 metres sobre la plana 

i 145 metres sobre el nivell del mar. L’itinerari el començarem a la base del 

turó del puig d’en Roca (zona de margues), passarem per la zona del camp 

de futbol Penya Doble Set i arribarem fins a la zona propera al geriàtric 

(gresos). Així doncs, les parades que realitzarem són les següents: 

 

Parada 1: Aflorament base del turó del puig d’en Roca (margues).  

 

Parada 2: Camp de futbol Penya Doble Set (terrassa 3, còdols).  

 

Parada 3: Aflorament camp de futbol Penya Doble Set (gresos, estudi del 

sòl). 

 

Parada 4: Aflorament geriàtric (gresos, meteorització). 

  

Activitats d’observació: Parada 1 

Sou al costat del restaurant El Capritx, al marge est de la C-250, antiga 

carretera de Girona a Sant Feliu. Si sou capaços d’observar amb atenció, en 

aquesta zona hi podreu veure un contacte entre roques que us ajudaran a 

entendre millor la geologia global de Girona. 

 



Solucionari    Puig d’en Roca 
 

GeoGirona – Projecte guanyador de la 13ª edició (2012) Beca Josep Pallach –2/11 
 

 

1.    A partir de la base cartogràfica que heu treballat a l’aula situeu 

l’aflorament. 

Des de la zona proposada es veu bé Fontajau i les terrasses del Ter. 
Poden servir per introduir les grans unitats de relleu definides en l’entorn 
on ens trobem (Gavarres, Guilleries i Plana de la Selva). Si aquesta 
parada no és l'única, sinó que forma part d’un itinerari que es treballa 
potser només caldrà situar-la sobre mapa. 

 
És aconsellable marcar la situació de l'aflorament, de la manera més 
acurada possible, en un mapa topogràfic d'escala relativament gran 
(1/10.000 o 1/25.000) o bé si anem amb un mòbil georeferenciat o PDA 
podem introduir el punt al GPS. A continuació cal fer una breu descripció 
de l’entorn proper de l’aflorament. En aquest cas és bo deixar clar que en 
el mapa geològic correspon a materials sedimentaris recents (es pot 
utilitzar l’aplicatiu de l’lnstitut Geològic de Catalunya 
http://siurana.igc.cat/visorIGC/geologic.jsp). Es pot aprofitar per fer parar 
atenció a la situació geomorfològica del lloc i l’estat de meteorització dels 
materials. 
 

2.   Amb l’ajuda del mapa geològic situeu aquests materials dins el 

context geològic proper. A quina gran unitat geomorfològica 

correspon? 

 La zona que es proposa estudiar està situada al sector nord-oest de la 
ciutat de Girona, concretament a l’oest de l’Hospital Josep Trueta de 
Girona. La ciutat de Girona està situada a la part nord de la depressió de 
la Selva, a l'enllaç del riu Onyar amb el riu Ter. La depressió de la Selva, 
en aquest sector més septentrional, està limitada a l'est pel massís de les 
Gavarres i a l'oest per la serralada de les Guilleries.  
  
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 Prelitoral). Aquesta fossa s’ha anat 
reblint, d'ençà del Miocè-Pliocè fins a l’actualitat, amb sediments 
procedents de l'erosió de les muntanyes del voltant. 
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3.   Observeu els materials de l’aflorament de la base del turó del puig d’en 

Roca (Parada 1). Quina és la disposició dels materials? Què hi 

observeu? 

Delimitarem en l'aflorament la capa de vegetació, la de sòl i la del subsòl. 
Ens fixarem en l’estat de meteorització i treballarem el concepte 
meteorització-erosió. A les margues d’aquest aflorament es poden 
observar clarament fòssils.  

Els materials geològics que més afloren al Pla de la Selva són molt recents. 
Es tracta de sediments fluviolacustres (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 
granitoides intrusius (granit i granodiorita) i diferents roques 
metamòrfiques, principalment esquists, pissarres i gneis. 

Materials paleozoics: Tot el massís de les Gavarres està format per una 
massa esquistosa de gran potència, atribuïda al Silurià. 
Materials eocens: Durant l’eocè va existir entre el Pirineu Axial i la 
Serralada Costenera Catalana una àmplia conca sedimentària que 
correspon a l’actual Empordà, on es van dipositar primer els materials 
detrítics continentals de l’Eocè inferior i després, quan va ser inundada per 
les aigües oceàniques, diferents gruixos de calcàries, margues i gresos de 
l’Eocè mitjà i superior. 

 Eocè inferior: està format per conglomerats, gresos i argiles, de 
color vermell intens. 

  Eocè mitjà 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.  

Aquests darrers materials (eocè inferior, mitjà i superior) són els que són 
objecte en aquestes activitats de treball de camp al puig d’en Roca. 

 Pliocè: La majoria de dipòsits pliocens d’aquesta zona són 
arcoses, resultat de la desintegració del granit. Es troben també 
argiles i conglomerats.  
 Quaternari: La majoria de dipòsits quaternaris que observem en 
aquesta zona són dipòsits de terrasses fluvials de poc gruix al llarg 
del riu Onyar. Són nivells de sorres i còdols amb petits nòduls de 
travertins. 
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4.   Feu un dibuix esquemàtic del que es pot observar en l’aflorament de la 

base del turó del puig d'en Roca (parada 1). Poseu-hi escala. 
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Activitats d’experimentació: Parada 2, observació de còdols 

Ens trobem a la segona parada de l’itinerari, a la zona d’accés del camp de 

futbol de la Penya Doble Set.  

 

1.  Agafeu l’itinerari dissenyat a classe. Localitzeu-hi i marqueu-hi la 

parada.   

 

2.  Com és possible que trobem còdols en aquesta zona? Raoneu la 

resposta.   

 

Trobem còdols en aquesta zona provinents de la terrassa III del riu Ter.  
 

3.  Col·loqueu-vos en grups de tres o quatre companys.  Agafeu quatre 

còdols de litologies diferents.  

 

4.  Si observeu els còdols de la zona veureu que estan molt degradats. A 

què pot ser degut aquest fet? Raoneu la resposta.  

 

En la majoria dels casos, els còdols que s’observen són còdols de pòrfirs i 
granits i es troben molt degradats a causa que fa molt temps que es 
troben sotmesos a erosió.  

 

5.  Utilitzant la taula que teniu a continuació, contesteu totes les 

qüestions que s’hi indiquen.  
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 Còdol 1 Còdol 2 Còdol 3 Còdol 4 

Reacció HCl 
    

Fractura o 

exfoliació     

Dibuix de la 

forma 

externa del 

còdol 

(angulós, 

arrodonit, 

allargat, 

aplanat…) 

 

 

 

   

Dibuix de 

l’estructura 

interna del 

còdol 

    

Minerals que 

hi 

identifiqueu 

    

Nom de la 

roca     
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Activitats d’anàlisi: Parada 3  

Ens trobem a la parada 3 de l’itinerari, concretament a l’aflorament de 

gresos del camp de futbol de la Penya Doble Set.  

 

 
 

 

1.  Agafeu l’itinerari dissenyat a classe. Localitzeu-hi i marqueu-hi la 

parada.   

 

2.  Observeu la vegetació d’alzines i el sotabosc. Entre la vegetació i la 

roca se situa el sòl. Quin gruix aproximat té el sòl? 
 

El sòl té un gruix aproximat d'uns 20 o 40 cm.  
 

3.  S’hi observen horitzons? Quants? 

 

En gran part de l’aflorament s’observen dos horitzons. A l’extrem est se 
n’arriben a observar tres amb una certa dificultat.  

 

4.  Quins colors hi veieu? Utilitzeu la carta de colors del sòl. 

 
Utilitzant la carta de 
colors del sòl podem 
arribar a diferenciar 
dos colors: el marró 
clar i el gris.  
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5.  Creieu que hi ha molta matèria orgànica? Per què? 

 

A l’extrem oest de l’aflorament és on hi ha més presència de matèria 
orgànica. D’altra banda no es tracta d’un sòl amb un percentatge elevat 
de matèria orgànica, cosa que fa pensar que es tracta d’un sòl 
relativament jove.  

 

6.  Dibuixeu el sòl que podeu observar en aquest aflorament: 
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Activitats d’interpretació: Parada 4 

Ens trobem a la zona de més alçada de l’itinerari (parada 4), a l’aflorament 

de gresos proper al geriàtric.  

 

 

1.  Agafeu l’itinerari dissenyat a classe. Localitzeu-hi i marqueu-hi la 

parada.   

 

2.  Utilitzeu la brúixola per orientar la situació d’aquesta parada.  

 

La zona que es proposa d'estudiar està situada al sector nord-oest de la 
ciutat de Girona, concretament a l’oest de l’Hospital Josep Trueta de 
Girona. 

 

3.  Estudi del capbussament dels estrats de l’aflorament. Feu un 

esquema il·lustratiu de les característiques geomètriques de 

l’aflorament i anoteu-hi el capbussament de les capes.  

 
Una de les eines per analitzar i interpretar un aflorament de roques 
sedimentàries és estudiant el capbussament de les seves capes. L’objectiu 
d’aquesta tasca és que l’alumnat es familiaritzi amb un dels mètodes 
propis de la geologia de camp: l’estudi del capbussament.   
 
El CAPBUSSAMENT o bussament d’un estrat és l’angle que forma la línia 
de màxim pendent amb el pla horitzontal. La direcció del capbussament 
serà la mateixa que la de la línia de màxim pendent. El clinòmetre és 
l’aparell que serveix per mesurar l’angle de capbussament d’un estrat. 
Consisteix en un transportador i un pèndol i, a vegades, hi va associada 
una brúixola. Quan el clinòmetre no va associat a la brúixola, només pot 
mesurar la inclinació. Si porta associada una brúixola, pot mesurar 
també la direcció.  
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La zona d’estudi presenta un angle d’inclinació de 45º i una direcció 
respecte al nord de 50º.  

 

4.  Observeu el mapa geològic de la zona i el perfil topogràfic que hi heu 

realitzat a la classe. A partir del perfil topogràfic elaboreu-hi el tall 

geològic de la zona per tal que es puguin visualitzar millor les 

característiques estructurals dels materials de l’itinerari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  D’acord amb l’itinerari que hem seguit i amb els materials que hem 

anat observant, elaboreu una breu història geològica de com es pot 

haver format la zona d’estudi.  

 
1  

 

3 Un cop aquell mar es va 

omplir del tot i aquells 

sediments es varen 

transformar en roques, 

els moviments de l’escorça 

varen permetre la 

formació dels Pirineus i, 

posteriorment, 

l’esquarterament de grans 

conjunts rocallosos. 

3  1 Ara fa uns 50 milions 

d’anys, les aigües marines 

varen cobrir 

progressivament els antics 
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relleus del nord-est de la 

península Ibèrica. En 

aquella època el clima era 

molt més càlid que en 

l’actualitat. Podríem dir 

que ocupava la nostra 

geografia un mar no gaire 

profund de 

característiques tropicals. 

5  

 

5 Els agents erosius, actuant 

durant milions d’anys, 

varen acabar de modelar 

el paisatge fins que va 

adoptar les formes que 

avui hi podem reconèixer. 

2  2 Els relleus que envoltaven 

aquell mar hi aportaven 

tot tipus de sediments, 

que s’hi anaven dipositant 

en successius nivells. Un 

d’aquests conjunts 

d’estrats correspon a la 

calcària nummulítica o 

pedra de Girona, que es va 

formar per una lenta 

acumulació de carbonats 

en una plataforma 

marina. 

4  4 Algunes d’aquelles falles 

varen separar els blocs 

que, a la vegada, varen 

bascular i inclinar, motiu 

pel qual varen  perdre 

l’horitzontalitat inicial dels 

estrats. 

 

 

 

 

 
 
 


