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Ajuntament de Siurana (Alt Empordà)
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LOCALITZACIÓ

Es troba en una cantera abandonada al costat del cementiri del poble de

Siurana.

DESCRIPCIÓ

El jaciment del cementiri de Siurana és, sens dubte, l'aflorament pliocènic

(Zanclià) més important de l'Empordà. Aquest jaciment està format per

una cantera abandonada d'uns 8 metres de potència, que es pot dividir en

quatre unitats.

- Unitat 1, corresponent al nivell inferior, format per una sèrie margosa

argilosa de color blau, molt rica en fauna i que aflora en metre i mig.

- Unitat 2, formada per una sèrie margosa argilosa de color marró grisós

rica en fòssils i una mica més detrítica que l'anterior.

- Unitat 3, de característiques litològiques similars a la unitat 2,

diferenciant-se per la disminució del nombre de fòssils de gasteròpodes.

- Unitat 4, formada per unes sorres de gra fi i de color ocre, les quals

presenten gasteròpodes, amb intercalacions argiloses amb restes

vegetals.

El jaciment fou citat per primera vegada per Villalta, el 1958.

Mapa Geològic: 1/50.000, fulla 258, dipòsits 39 i 40.

Associació fossilífera:

- Gasteròpodes: Jujubinus striatus, Circulus supranitidus, Smaragdia

(Smaragdia) viridis, Turritella rhodanica, Leiostraca subulata, Niso

eburnea, Strombus coronatus, Phos polygonus, Nassarius pygmaeus,

Nassarius elatus, Melea orbiculata.

- Coníferes: Pinus sp., Sequoia langsdorfii

- Angiospermes: Poacites sp., Hacer laetum, Hacer sp., Alnus glutinosa, A.

stenophylla, Betula prisca, Carpinus betulus, Celtis sp.

Característiques principals del jaciment:

- núm. jaciment: 12732

- codi de registre: I012732

- tipus jaciment: -

- estat de conservació: regular

- descripció conservació: estan semicoberts per vegetació, però

encara es conserven

- classe sòl: rústic / ús: agrari

- accés: fàcil

- tipus d'ubicació: - / nom: col.lecció particular del Dr. Villalta

- tipus d'ubicació: col.lecció Almera / nom: Museu Municipal de

Geologia de Barcelona (Museu Martorell)
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JUSTIFICACIÓ PER A LA SEVA CATALOGACIÓ

El fet de la inclusió d'aquest jaciment en la catalogació portada a terme

des de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya

del Servei de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat de

Catalunya, és el que ens porta a tenir-lo en compte per a la present

catalogació.

A més a més d'aquestes consideracions inicials, trobem correcta la seva

inclusió en aquesta catalogació per raons dels seus valors propis

culturals, entenent-lo com a bé singular i de conjunt.

GRAU DE PROTECCIÓ

Queda inclòs dins la categoria de bè d'interès local amb un grau de

protecció mig.

TIPUS D'INTERVENCIONS O ACTUACIONS POSSIBLES

No s'admet cap tipus d'intervenció ni actuació que no tingui a veure amb

treballs d'investigació per arribar a un millor coneixement d'aquest

jaciment paleontològic.

OBSERVACIONS

En la publicació Siurana d'Empordà, un poble de pagès, de David Pujol

(1951), surt una imatge amb fòssils del Pliocè Marí, desconeixent-se la

procedència exacte, però coincideix la tipologia amb l'esmentada en

aquesta fitxa.
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