Benvolguts amics / es,
El proper diumenge 8 de maig celebrarem la quarta edició de GEOLODÍA ALACANT
(per primera vegada se celebrarà simultàniament a les 50 províncies espanyoles). En
aquesta ocasió l'activitat transcorrerà en l'entorn de la Cala del Moraig (Benitatxell)
(mirador de Penyassegats, sender cap a la Cala Llebeig, Cova dels Arcs, Falla del Riu
Blanc, Platja del Moraig, ...).
Com en edicions anteriors celebrades al Parc Natural de Serra Gelada, Serra d'Aitana i
Ciutat d'Alacant, participarem entre 40 i 50 monitors (majoritàriament professionals de
diferents àmbits de la geologia i de l'Enginyeria Geològica de la província, la majoria
professors de la Universitat d'Alacant, de diversos instituts de la província,
administracions públiques, empreses de Geologia, ...) que intentaran explicar de forma
amena i comprensiva algunes de les meravelles del nostre patrimoni natural.
Com i quan es va formar el Mar Mediterrani? Com s'han format els imponents penyasegats del nord de la província d'Alacant? Per què hi ha fonts d'aigua dolça que es
barregen amb l'aigua del mar? Com s'ha format la Cova dels Arcs o la Cala del Moraig?
Al Geolodía Alacant 11 trobaràs la resposta a aquestes i moltes altres preguntes, a més
de gaudir d'un dels paisatges més bells de la província d'Alacant.
A més, com a complement a l'itinerari geològic, els estudiants del Grau de Geologia
construiran una escala del Temps Geològic de 450 m de longitud, paleontòlegs del
Museu Paleontològic d'Elx (MUPE) reproduiran una excavació paleontològica, tècnics
de la Diputació d'Alacant explicaran els mètodes de espeleobusseig necessaris per a la
instal.lació d'instruments de mesura en coves càrstiques marines.
També, en la part de la platja, hi haurà una zona de tallers geològics per a nens.
Geolodía Alacant 2011 és una activitat amb un format lliure, que no requereix
d'inscripció i on es lliurarà a tots els participants un fullet de 24 pàgines en color amb
les característiques geològiques de la Cala del Moraig i el seu entorn.
Quan s'aproximi la data tornarem a enviar informació més detallada amb l'horari i lloc
de trobada. També, a finals del mes d'abril, es publicarà a la següent pàgina web:
http://dctma.ua.es/
Esperem que l'activitat us resulti d'interès i us agrairíem que van difondre la mateixa
entre els vostres companys, amics i familiars que puguin estar interessats.
Una cordial salutació
Els monitors del Geolodía

