






































































































































      

     



    

  

   

   









situació E: 1/50.000 din a-3 emplaçament E: 1/20.000 din a-3

topogràfic E: 1/5.000 din a-3 ortofotomapa E: 1/5.000 din a-3

Ajuntament de Siurana (Alt Empordà)

ortofotomapa 1/2.500 din a-3

catàleg de béns a protegir

referència cadastral:

planejament vigent:

titularitat:

qualificació urbanística:

coordenades:

classificació del sòl:

LOCALITZACIÓ

Es troba en els marges dels camps de 'Mas Siurana' o, també anomenat,

'Can Palol', al nord del nucli de Siurana.

DESCRIPCIÓ

L'aflorament de Mas Siurana correspon, probablement, a la unitat 2 del

jaciment del cementiri, segons la litologia i la fauna. La unitat 2 està

formada per una sèrie margosa argilosa de color marró grisós rica en

fòssils i una mica més detrítica que la unitat 1 del jaciment del cementiri.

Segons la base cartogràfica de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, en el

reconeixement geològic del territori, la ubicació es correspon amb la

tipologia geològica sota les sigles NPg (gresos grocs i conglomerats, del

Pliocè mitjà i superior).

La major part de les espècies descrites per Almera i Bofill antigament

foren trobades en jaciments desapareguts avui dia, com són el de Baseia,

recobert per l'aigua d'un canal, i el de la base del poble de Siurana, cobert

per runa de construcció.

Afloració faunística, segons fitxa Servei Patrimoni:

- Gasteròpodes, del tipus Circulus striatus, Turritella trincarinata

trincarinata, Architectonica (s.s) simplex, Laiostraca subulata, Aporrhais

(Aporrhais) pes-pelicani, Neverita josephina, Semicasis laevigata,

Arcularia gibbosula, Nassarius pygmaeus, Nassarius elatus i Turbonilla

pusilla.

Característiques principals del jaciment, extretes de l'Inventari del

Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya, en les seves dades

arqueològiques i desenvolupades pel Servei de Patrimoni del Departament

de Cultura de la Generalitat de Catalunya:

- núm. jaciment: 12733

- codi de registre: I012733

- tipus jaciment: marí regressiu

- cronologia: Cenozoic Terciari Neògen Pliocè Zanclià (de

5,3 a 3,6 milions d'anys)

- estat de conservació: regular

- descripció conservació: restes semicobertes per la vegetació,

però encara es conserven

- accés: fàcil

- context - descripció: el jaciment es troba en els marges dels

camps de 'Mas Siurana' (Conca de l'Empordà)

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

Villalta

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

Geologia de Barcelona (Museu Martorell)

UTM 31N (ED50) E (x) 499.694,5 m - N (y) 4.673.512,0 m

17057A00400042 - polígon 4 parcel.la 42

privada

POUM de Siurana

20 - rústic

SNU - sòl no urbanizable

P-31

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. També la seva consideració inicial en l'avenç de Normes

Subsidiàries de la normativa urbanística vigent en el terme de Siurana,

sota la denominació de jaciment geològic - jaciment fòssils marins.

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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