GEOLODIA – 21

INFORMACIÓ GENERAL: https://geolodia.es/geolodia-2021/

Us enviem informacions de diversos GEOLODÍA – 21 propers. I us recomanem que els
dies 8 i 9 de maig aneu a algun d´ells; però que els dies 15 i 16 de maig, aneu al de
Huesca /Osca / Uesca, que es farà una setmana més tard. En aquests moments, veïns
de Calassanç i de Peralta de la Sal, estan condicionant els camins, per tal de que sigui
un èxit. US ESPEREM
______________________________________________________________________

GEOLODIA D’ANDORRA
Geologia al Parc Central Andorra la Vella. Usos de la litologia des de la
Prehistòria
Es celebrarà el diumenge 9 de maig
PUNT DE TROBADA I HORA: MUSEU AL CARRER
Visites guiades entre 10h i 18h cícliques de 1h (6 persones per torn).
Parada para menjar entre 13:30 i 14:30h

_____________________________________________________________________________

GEOLODIA DE BARCELONA
Sant Martí Xic – Diumenge / Domingo 09/05/2021
En aquest recorregut podrem observar roques i fòssils d’origen marí a part d’unes vistes
excepcionals des del Montseny fins als Pirineus.
Ens trobarem el diumenge 9 de maig a les 9 al trencant del Mas Serratosa, Carretera
BV-4608 (La Trona), km.15. La carretera s’agafa a Sant Hipòlit de Voltregà.

GEOLODIA DE GIRONA
Santa Coloma de Farners (Girona), el dissabte 8 de maig de 9:30 a 13:30h
ACTIVITAT: L’activitat proposada consisteix en una visita a l’aire lliure guiada una
persona experta en Geologia, realitzada amb un grup reduït de persones.
Atesa la situació epidemiològica actual derivada de la COVID, la participació a
l’activitat exigirà a tots els participants respectar les mesures vigents establertes
pel PROCICAT i les autoritats competents. En especial, caldrà:
Respectar escrupolosament el grup assignat.
Portar posada la mascareta durant tot el recorregut.
Mantenir una distància interpersonal segura entre “grups bombolla” durant els
desplaçaments i parades.
Abstenir-se de menjar o beure durant l’activitat.
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 a un públic de totes les
edats.
______________________________________________________________________

GEOLODÍA DE HUESCA
Sábado 16 y Domingo 17 de mayo
Calasanz es el núcleo de población más antiguo de La Litera. Una comarca situada en
la zona Este de Huesca que limita con la provincia de Lleida.

El itinerario diseñado para realizar esta excursión, que discurre por el entorno natural de
Calasanz, tiene como fin mostrar la importancia de los diferentes recursos geológicos
que posee.
Rocas y minerales mantienen, desde antaño, una íntima relación con los habitantes de
Calasanz, que pronto pondrán en valor para compartirlos a través del futuro Parque
Geológico y Minero de la Litera-Ribagorza / la Llitera-Ribagorça.
Durante el paseo vas a descubrir, de la mano de profesionales de la Geología, nuevas
perspectivas desde las que observar el paisaje para tomar conciencia de la importancia y
de la necesidad imperiosa de valorar y proteger nuestro planeta Tierra así como todos
los recursos que nos ofrece.
INSCRIPCIONS A SIGMADOT: https://sigmadot.cat/
_____________________________________________________________________

GEOLODIA DE LLEIDA
Descobrint la Vall de Siarb / Descubriendo el Valle de Siarb
Sábado 8 de mayo de 2021 / Dissabte 8 de maig de 2021 – Parc Natural de l’Alt Pirineu
Rubió
Descobrint la Vall de Siarb/ Descubriendo el Valle de Siarb
El lugar de encuentro será en el Parking de Port del Cantó a las 9.30h

______________________________________________________________________

GEOLODIA DE TARRAGONA
Nom: "CALA FONDA I ELS SEUS ESCULLS D’OSTRES GEGANTS"
Data: 9 de maig de 2021
Hora d'inici: 10h
Durada: fins a migdia
Punt de trobada: per concretar, però serà en un punt a la Platja Llarga de Tarragona.
Inscripcions: enviar un mail a respinolac@gmail.com

______________________________________________________________________

GEOLODÍA DE TERUEL
Las grandes pistas fósiles del Jurásico de Bueña. Ciencia, patrimonio, didáctica y
Sociedad.
Se celebrará en Bueña (Teruel) el domingo 9 de mayo de 2021
El punto de encuentro será a la entrada de Bueña (aparcamiento a la izquierda de la carretera)
a las 11h.

I res més, us recomanem que els dies 8 i 9 de maig aneu a algun dels diversos GEOLODÍES
propers; però que els dies 15 i 16 vingueu al GEOLODÍA DE HUESCA / OSCA /UESCA.
Farem una gran festa!

