
Resum	de	la	conferència	sobre	el	llibre	Punts	Guia	de	punts	d’interès	
geològic	de	Catalunya.	

	
Seminari	Permanent	de	Ciències	Naturals;	sessió	del	14	de	maig	de	2021	

	
En aquest llibre hi trobarem descrits i localitzats 42 llocs de Catalunya on es 
poden observar aspectes geològics que inclouen materials: roques i sediments, 
així com estructures: falles i plegaments. Cadascun d’aquests llocs han estat 
triats a partir dels punts d’interès geològic de Catalunya (publicats digitalment al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya), i 
seleccionats d’acord amb els criteris de facilitat d’accés i poca complexitat 
geològica.  

Aquests punts permeten fer un recorregut per tota la geografia de Catalunya i 
un primer tast de Geologia. És un pretext per estimular el coneixement d’aquest 
món natural que sovint resta amagat. 

Es facilita la informació geològica necessària per identificar els materials i les 
estructures en cada cas, i està fet de la manera més assequible possible per a 
les persones no especialistes. 

És un llibre útil, amb molta informació fiable i acompanyat de dibuixos, 
esquemes i fotografies que ajuden a comprendre cadascun dels llocs descrits. 

 

Enllaç d’interès: inventari d’espais d’interès geològic, que va publicar 
digitalment el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya l’any 2000. 
(http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/siste
mes_dinformacio/inventari_despais_dinteres_geologic/) 

 

CV resumit de Teresa Mª Correig Blanchar 
És Llicenciada en Geologia per la Universitat de Barcelona i Màster en 
Didàctica de les Ciències Experimentals per la Universitat Autònoma de 
Barcelona, amb una àmplia experiència en el camp de l’ensenyament on ha 
exercit de catedràtica durant molts anys. 

Ha escrit, conjuntament amb altres autors, llibres de text de Ciències Naturals 
d’Ensenyament Secundari així com de Ciències de la Terra i del Medi Ambient. 

És membre del Seminari Permanent de Ciències Naturals en el que ha 
participat en la gestió i en les activitats durant molts anys. 

Ha escrit especialment l’apartat “Com és i com funciona?” de cadascun dels 
llocs d’interès geològic. 

 



 

CV resumit de Joaquim Mª Nogués Carulla 
Llicenciat en Geologia per la Universitat de Barcelona on va obtenir el grau de 
doctor en Geologia l’any 1976. Professor titular de Cristal·lografia i Mineralogia 
de la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona, en la que ha exercit 
durant 45 anys recerca i docència en els àmbits de Cristal·lografia, Mineralogia 
i Geologia general, tant des del vessant teòric com del pràctic. 

Des del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats, ha participat com a professor 
en nombroses Escoles d’Estiu sobre l’ensenyament de diferents aspectes de la 
Geologia dirigits a professors d’ensenyament Secundari. 

Membre del Seminari Permanent de Ciències Naturals amb el qual ha 
col·laborat en moltes sortides de camp de caràcter geològic. 

Com a membre de la Institució Catalana d’Història Natural ha organitzat cicles 
de conferències divulgatives sobre diferents aspectes de la Geologia. 

Ha sigut col·laborador del Diccionari de Geologia dirigit pel Dr. Oriol Riba, ha 
participat també com autor en publicacions de materials docents en l’àmbit de 
l’òptica cristal·lina i la mineralogia. 

 

	
	


