
La Marina Alta situada en el context de les Serralades Bètiques, aqueixa extensa alineació muntanyenca que s'estén des del 

Golf de Cadis fins als Caps de la Nao i Sant Antoni, posseeix una geologia singular fruit de la interacció de les plaques euroasi-

àtica i africana. Les seues roques, sotmeses a intensos processos de compressió i distensió, originen fractures, plecs i encaval-

cament, i tenen com a resultat una complexitat estructural i impacte paisatgístic que apassiona a quants geòlegs han fet d'a-

questa zona objecte dels seus estudis. Per això, es centraran aquestes jornades (teòrica i pràctica) a desentranyar els misteris 

de la naturalesa que alberguen llocs d'alt interès del patrimoni natural de l'entorn de la Seu de la Marina. 

LAS SESSIÓ TEÒRICA COMENÇARÀ 
A LES 19,00 HORES 

EN EL SALÓ D’ACTES DE LA SEU DE LA MARINA 

C/ Puríssima, 57-59 
03720 Benissa (Alicante) 
Tel.: (+34) 96 573 3562 
seu.benissa@ua.es 
http://web.ua.es/seus/lamarina/ 

http://www.facebook.com/LaMarinaUA/ 

@SeuLaMarinaUA 

LA SESSIÓ TEÓRICA ÉS D’ACCÉS LLIURE I 
LIMITADA A L’AFORAMENT DE LA SALA TOTES LES ACTIVITATS SÓN DE CARÀCTER GRATUÏT 

LA SESSIÓ PRÀCTICA ES REALITZA EL DISSABTE 25 
DE MARÇ I PER A UN MÀXIM DE 30 PERSONES, 

PLACES QUE S’ATORGARAN PER RIGORÓS ORDRE 
D’INSCRIPCIÓ. 

Inscripció a través d’e-mail a seu.benissa@ua.es 

MARÇ 

CONFERÈNCIA 

Professor Rafael Pedauyé González 

19,00 hores Saló d’Actes de la Seu de La Marina 

 (accés lliure limitat a l’aforament de la sala) 

MARÇ 

SALIDA PRÀCTICA DE CAMP 

09,00 a 09,30 Eixida des de la Seu de la Marina (Benissa) cap a Ifach. 

10,00 a 13,00 Singularitats geològiques de la frontera sud de la Marina Alta i conca de Benissa: Morro de Toix i Bernia, 

Olistòlits de L'Olta i Ifach, doble tómbol d'Ifach. Visita del Centre d'Interpretació Ambiental del Parc Natural 

d'Ifach. 

13,00 a 15,00 Esmorzar a càrrec dels assistents (es recomana portar avituallament per a poder esmorzar de pic-nic en 

aqueix temps lliure en les taules del Parc i gaudir de l'entorn i vistes de les badies litorals). 

15,00 a 15,45 Desplaçament cap a la Cala Moraig, per a explicació i breu recorregut a peu. 

16,00 a 17,30 Itinerari de la Cala Moraig: Falla de Riu Blanc i Cova dels Arcs. De retorn a la Seu de la Marina (Benissa), es 

realitzarà una explicació i vista panoràmica de l'àmbit geològic i patrimoni natural de gran valor del “Sinclinal 

de Benissa i El Montgo”.  
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