
 
8 de maig de 2021 (de 9:30 a 13:30)    

 
Des de l’organització us agraïm que us hàgiu inscrit al Geolodia de Girona que enguany farem a 
Santa Coloma de Farners. Esperem que les previsions meteorològiques es compleixin i que 
tinguem un bon dia el proper dissabte. Pel bon desenvolupament de l’activitat, és molt 
important que llegiu atentament aquestes instruccions. 
 
Inici del recorregut i horari 
Es realitzaran 5 recorreguts simultanis circulars de dues hores de durada. Tots ells començaran 
i acabaran a l’aparcament del Castell de Farners (accessible des de la pista forestal transitable 
per a tot tipus de vehicles i situat a uns 4,7 Km del Parc de Sant Salvador). 
El primer recorregut començarà a les 9:30 i el segon a les 11:30. Els participants hauran d’estar 
a disposició de l’organització un mínim de 15 minuts abans de la sortida del grup assignat. 
 
Normes i mesures de seguretat 
La situació de pandèmia fa obligatori que tots els participants coneguin i respectin tot un 
conjunt de normes i mesures de seguretat. Caldrà, especialment: 

• Llegir i respectar les normes de seguretat dictades per la Sociedad Geológica 
d’Espanya que consten en el document adjunt. 

• 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.  
• Signar abans d’iniciar el recorregut, el document d’assistència.  

 
Guia geològica 
Des del GEOCAMB de la UdG s’ha preparat una guia geològica que resumeix alguns dels 
aspectes més destacats de El Rocar de Santa Coloma. Cal que les persones inscrites 
s’imprimeixin amb antelació aquest document adjunt o se’l descarreguin en algun dispositiu. 
 
Xarxes socials 
Us agrairem que compartiu les vostres impressions i imatges del Geolodia a les xarxes socials. 
L’etiqueta és  #Geolodía21. El compte de Twitter del GEOCAMB és: @GEOCAMB_UdG i el de 
l’Ajuntament és: @AjSCFarners. SGE: @sgeologica Geolodía: @GeolodiaES AEPECT: @aepect 
ESPAIGEA: @espaigea  
 
Qüestionari post-Geolodia 
S’ha obert una enquesta de satisfacció amb un formulari de google perquè els assistents ens 
donin la seva opinió sobre l'activitat. Us agrairem que el respongueu per millorar properes 
edicions:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_M_ffKIWFCMcpzmx7HHEjk5u_lYPlmi
oMZAGnt4goJ0tRZg/viewform  
 

2021 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_M_ffKIWFCMcpzmx7HHEjk5u_lYPlmioMZAGnt4goJ0tRZg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_M_ffKIWFCMcpzmx7HHEjk5u_lYPlmioMZAGnt4goJ0tRZg/viewform

