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10:00 Recepció de participants

11:00 Inici recorregut a la Platja Llarga

12:00 Visita per la Punta de la Creu

13:00 Arribada a la Platja Waikiki

14:00 Comiat de l’activitat

ITINERARI

CALA FONDA I ELS SEUS ESCULLS 
D’OSTRES GEGANTS



GEOLODIA: LA FESTA DE LA GEOLOGIA

El Geolodia té com a objectiu apropar a la societat la
geologia i la professió del geòleg.

El Geolodia és una activitat de camp organitzada per la
Sociedad Geológica de España, mitjançant col·laboradors
locals en cada província.

Consisteix en una ruta guiada de caràcter
divulgatiu, gratuïta i oberta a tothom.

Geolodia a la costa de Tarragona

Ubicació de la zona de l’itinerari
en la costa al nord de la ciutat de
Tarragona. 

La zona entre la Platja Llarga de Tarragona i Cala

Fonda oculta un antic ecosistema que va donar-se fa

més de 12 milions d'anys. Passejant sobre una antiga

superfície marina observarem els canvis

faunístics com si d'un submarinista es tractés. Les

restes de diferents animals ens mostraran com era

aquell indret litoral amb exemplars de gran potencial

didàctic. Al final podrem entendre com funcionava un

antic escull d'ostres gegants durant els temps del

Miocè.

www.geolodia.es

Mapa Geològic de Catalunya 1:250.000 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

http://www.geolodia.es/


Situació geològica (Fossa del Camp de Tarragona)

Des d’un punt de vista geològic, el Camp de Tarragona és
una fossa tectònica formada durant un període
d’extensió de l’escorça, fa uns 20 Ma (Miocè). També es
van formar altres fosses com el Vallès-Penedès,
Cerdanya, Empordà, etc.

Modificat de Vera (2004)
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de Tarragona 
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El mar envaeix el Camp de Tarragona

Els blocs enfonsats o fosses poden ser envaïts pel mar,
tal com va passar durant bona part del Miocè al Camp de
Tarragona.

figures d’Albert Martínez Rius

Paleogeografia de
Catalunya al final
del Miocè.

S’observa com les
fosses del Camp de
Tarragona, Penedès,
Empordà i Rosselló
estaven envaïdes pel
mar.

Font: Atles Geològic de Catalunya



Materials de la fossa del Camp de Tarragona
La fossa del Camp de Tarragona està reblerta per dues 
seqüències de sediments marins, una d’edat Languià 
(15,6 Ma a 13,8 Ma) i l’altra d’edat Serraval·lià (13,8 
Ma a 11,6 Ma), i una seqüència posterior de caràcter 
continental (Barnoles et al. 1983).

Platja de Waikiki: sediments lluny de la costa
A les parts baixes dels talussos de la platja de Waikiki 
podem trobar un conjunt de sediments de color 
groguenc dipositats en un ambient un pèl allunyat de la 
línia de costa. En aquests tipus d’ambient sedimentari, 
l’energia del medi és baixa i per aquest motiu, la mida 
del sediment és molt petita (Rabadà, 1994). 

Talussos a la platja Waikiki



Platja de Waikiki: sediments propers a la costa

Si en un aflorament identifiquem sediments soms per 
sobre de sedimentats dipositats en fondària (com 
passa a la Waikiki), podem concloure que els ambients 
sedimentaris han canviat en el temps, de més profunds 
a més soms. En aquest cas, els geòlegs especialistes 
diríem que els ambients sedimentaris soms han 
avançat mar endins, fenomen anomenat progradació.  

font: Rabadà, 1994.

Escull d’ostreids



Waikiki: Escull d’ostreids

Un escull d'ostreids no ens el podem imaginar com un 
escull de corall ni una gran barrera. Aquests organismes 
creixen uns damunt dels altres creant petits túmuls. Les 
larves de les ostres els cal un substrat estable on fixar-
se, per això les noves aprofiten les conquilles de les 
existents per a començar a créixer. És així, i de mica en 
mica, que desenvolupen petites barres on les onades hi 
bateguen.

Exemplars desarticulats de 
Crassostrea gryphoides. 

D’aquesta espècie s’han 
trobat exemplars de gran 
mida (superior a 50 cm). 

Exemple actual d’un escull 
d’ostreids a la zona de Nova 
Zelanda.

En el Miocè català és molt 
abundant l’espècie Crassostrea
gryphoides. Ocupava nínxols 
marins d’aigües somes i podia 
formar bancs de gran extensió 
lateral. 

Exemplars procedents del 
Miocè marí  del Penedès.
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