7 de maig de 2022 (de 9:30 a 13:30)
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. És una activitat gratuïta organitzada el mateix
dia a tot l’estat, adreçada un públic de totes les edats.

El volcà del Puig d’Adri. Quan el Gironès semblava La Palma.

Canet d’Adri és un municipi de la comarca de Gironès, que forma part de la Vall de Llémena, a
menys de 10 km en línia recta de la ciutat de Girona. Entre els nombrosos i espectaculars
paratges naturals de la zona cal destacar l’empremta que ha deixat en el paisatge l’activitat
volcànica quaternària. El volcà del Puig d’Adri, es troba damunt de la falla d’Adri i va
desencadenar una erupció impressionant ara fa més de 150.000 anys. S’hi poden reconèixer
tres edificis volcànics i fins a cinc fases d’activitat. Els materials geològics permeten identificar
episodis estrombolians, etapes molt explosives, fluxos piroclàstics originats pel col·lapse de
núvols ardents i una colada de lava que, després de recórrer gairebé 12 km, va arribar fins
l’actual barri de Taialà, a les portes de Girona. En una passejada per les gorges de la Font de la
Torre, descobrirem plegats les evidències d’uns processos convulsos derivats de la interacció
violenta entre el magma i l’aigua.

ACTIVITAT: L’activitat proposada consisteix en una visita a l’aire lliure guiada un equip de
geòlegs i geòlogues. Es realitzarà en grups reduïts de persones. El recorregut combinarà les
observacions dels afloraments geològics amb les explicacions i les demostracions
experimentals. L’objectiu final és interpretar els factors i les característiques de l’erupció del
volcà del Puig d’Adri.
PUNT DE TROBADA: (inici del recorregut): Aparcament del Pavelló Poliesportiu Municipal de
Canet d’Adri (a uns 300 metres de la carreta Gi5313). Per aquelles persones que arribin a
Canet d’Adri procedents de Girona cal preveure que el recorregut en cotxe requereix d’uns 25
minuts. Caldrà estar a disposició de l’organització un mínim de 15 minuts abans de la sortida
del grup assignat.
HORA: sortides 9:30 i 11:30. A diferència d’edicions anteriors del Geolodia, la caminada i les
explicacions aniran a càrrec d’un/a únic/a guia per grup durant tot el recorregut. A les dues
franges horàries de sortida s’organitzaran diversos grups simultanis que podran seguir
itineraris diferents.
DURADA ITINERARI: aproximadament 2 hores DISTÀNCIA: inferior a 2 Km DESNIVELL: 25 m.
DIFICULTAT: Fàcil.
INSCRIPCIÓ PRÈVIA: L’activitat és gratuïta, però cal inscriure’s amb antelació, per tal que
s’assigni als participants un grup i una hora de sortida. Les places són limitades. Les
inscripcions es realitzaran a partir del dijous, 21 d’abril fins el dimecres, 4 de Maig. Per a la
inscripció i l’assignació dels grups es respectarà estrictament l’ordre de recepció de les
sol·licituds fins a exhaurir les places disponibles.
+ INFO Telf. Ajuntament de Canet d’Adri: 972.42.82.80, de dilluns a divendres de 9h a 14h.
+INFO mail: ajuntament@canet-adri.cat
Formulari d’ Inscripció :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpN52QGy1xTu6wFk0EaW6Nur89Dzmdo3PsC8E
EmArroq4IKQ/viewform
En el moment de la inscripció, caldrà proporcionar la informació següent per cadascun dels
participants: Nom i cognoms, edat, municipi i comarca de residència, email i telèfon.
INFORMACIÓ ESPECÍFICA: David Brusi (david.brusi@udg.edu)
INSTITUCIONS ORGANITZADORES: GEOCAMB (Universitat de Girona) / AEPECT
PROMOU I COORDINA COL·LABOREN

