
Diumenge, 8 de maig 
GEOLODIA 2011 
 
Itinerari geològic pel Camí de ronda de S’Agaró. De les 
profunditats de la Terra a la vora del mar. 
 
(Castell-Platja d’Aro-S’Agaró, Baix Empordà, Girona) 
 

 
 
ORGANITZEN:  
 
 
 
 
 
Centre GEOCAMB (Universitat de Girona)                       AEPECT-CATALUNYA 
 
Horari: de 9:30 a 13:00 
Punt de trobada: Entrada de la urbanització de S’Agaró 
Sortides: cada 15 minuts (en grups de 15/20 persones). Última sortida a les 13:00! 
Durada: uns 60 minuts 
Preu: activitat gratuïta 
Informació: info@geocamb.com 
 
Què és un Geolodia? 
 
Un “Geolodia” és una festa de la divulgació de les Ciències de la Terra a través d'una 
de les seves facetes més atractives: una sortida de camp guiada per geòlegs. 
 
El Geolodia és una activitat adreçada un públic de totes les edats, totalment gratuïta. 
Es realitza en llocs interessants pel seu entorn geològic, i es proporciona una 
informació a nivell divulgatiu. Permet veure aquests llocs amb "ulls geològics", i 
descobrir alguns aspectes dels minerals, les roques i les formes del paisatge la Terra 
del nostre territori. És, també, una manera de sensibilitzar la població sobre la 
importància i necessitat de protegir el nostre patrimoni geològic. 



 
 L'origen dels “Geolodies” 
 
En els darrers anys s'han celebrat Geolodies arreu de l’estat. L'origen d'aquesta 
iniciativa se situa a la província de Terol, on l'any 2005 des de l'Instituto de Estudios 
Turolenses, geòlegs aragonesos van iniciar la celebració dels Geolodies. A poc a poc, 
es van sumar altres províncies a aquesta iniciativa, i l’any 2009 van tenir lloc Geolodies 
a Segòvia, València, Guadalajara, Terol, Saragossa, Osca i Alacant, essent una 
iniciativa recolzada per la Sociedad Geológica de España (SGE), l'Associació 
Espanyola per a l'Ensenyament de les Ciències de la Terra (AEPECT), així com 
l'Instituto Geológico y Minero de España (IGME) i, a nivell autonòmic, per l’Institut 
Geològic de Catalunya. 
 
L’any 2010 es varen celebrar geolodies a 36 províncies espanyoles i varen participar 
més de 5300 persones. A la convocatòria del 2011 s’ha consolidat la proposta i s’han 
organitzat activitats a cadascuna de les 50 províncies que integren l’estat.  
 
L’Itinerari geològic pel Camí de ronda de S’Agaró. 
 
El Camí de Ronda de s’Agaró és un viarany que, a peu pla, ressegueix el curs del 
litoral rocallós que s’estén entre les platges de Sant Pol i de Sa Conca. És un paratge 
privilegiat de la Costa Brava central on la geologia granítica atorga al paisatge una 
fesomia especial. 
 
La facilitat d’accés als afloraments rocosos situats arran de mar, la manca de 
vegetació i de cobertora edàfica i la diversitat litològica fan d’aquest passeig un indret 
molt interessant per a la didàctica de la geologia. 
 
Hom hi pot identificar diferents tipus de roques ígnies, veure les relacions existents 
entre elles i contemplar les formes que el mar i altres processos geològics externs han 
modelat al seu damunt. 
 
L’itinerari que es proposa s’estructura en 5 parades escollides entre els indrets més 
representatius del recorregut. Per participar del Geolodia s’organitzaran grups d’unes 
15 o 20 persones que recorreran plegats el camí de ronda, des del Racó de S’Agaró 
fins la platja de Sa Conca. A cadascuna de les parades hi haurà diversos monitors que 
explicaran els aspectes més rellevants que es poden observar. La tornada es 
realitzarà per l’interior de la urbanització de S’Agaró (15 minuts). 
 
Per participar-hi és obligatòria la inscripció en el mateix punt de sortida. 
 
Es recomana portar aigua, barret i protecció solar. 
 

 


