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Les cingleres de Castellfollit de la Roca és el 
resultat de la superposició de dues colades 
de lava i la posterior erosió del riu Fluvià i la 
riera Toronell al obrir-se pas després del seu 
barratge. Sobretot la cinglera Nord, que té 
una alçada en el seu punt més alt de 50 
metres i una llargada d’1 quilòmetre amb el 
poble al seu damunt, és d’especial bellesa i 
espectacularitat.

Les cingleres de Castellfollit de la Roca (de 
9,56 hectàrees) està considerat un espai 
d’interès natural preferent segons el Pla 
Especial del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa. També en aquest 
espai hi ha tres cingleres catalogades com 
afloraments d’interès del Parc Natural: la 
cinglera del Toronell N, la Cinglera del 
Toronell S i la cinglera del Fluvià N 
(considerada com un espai d’interès 
geològic de l’inventari català). 

Amb l’objectiu de preservar els valors 
geològics, naturals, paisatgístics, culturals i 
socials que ofereix el territori i fer-los 
compatibles amb l’ús educatiu i turístic 
d’aquest entorn natural, el Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa gestiona i 
fomenta un ús de l’espai on es compatibilitzi 
la seva conservació amb les visites de 
qualitat en el marc d’un Espai Museístic. 

La xarxa d’Espais Museístics del Parc 
Natural són indrets d’especial interès, 
preparats i adequats per a visitar-los. En 
general disposen d’un aparcament on es pot 
obtenir informació (centre d’informació o 
cartelleres informatives), un itinerari 
senyalitzat per accedir a l’espai i material 
interpretatiu (rètols, publicacions,...) sobre 
els valors de l’indret.

1 Presentació

Aquest dossier de l’Espai Museístic de les 
Cingleres Castellfollit de la Roca neix amb 
l’objectiu d’oferir als professionals de 
l’educació i del turisme una eina per a poder 
explicar el vulcanisme, la dinàmica erosiva 
en les colades de lava un cop solidificades i 
el risc geològic provocat per despreniments 
en els cingles basàltics. Una eina que 
incorpora informació actualitzada sobre la 
geologia, els sistemes naturals, la història i la 
cultura de la zona, la normativa de l’espai,...

S’incorpora també dins el dossier una 
proposta d’activitats i recursos que fan 
referència a l’entorn d’aquest espai per 
ajudar a completar el coneixement i la 
interpretació de l’aflorament basàltic i dels 
seus elements essencials per tal de poder 

realitzar la visita.
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2 Introducció

L’acció erosiva del riu Fluvià i el riu Toronell 
ha deixat al descobert diferents cingleres 
producte de dues colades de lava en el 
terme municipal de Castellfollit de la Roca. 

Aquest indret, per motius geològics i 
paisatgístics, és dels més visitats de 
Catalunya, ja sigui per l’espectacularitat de 
la seva cinglera amb el poble al seu damunt, 
per una banda, o per permetre observar els 
hàbits columnars producte de la retracció de 
la lava al solidificar-se i dues colades de 
lava, amb els seus hàbits de retracció.

Superfície 9,74ha

Municipis Castellfollit de la Roca

Propietat Privada i pública quan fa referència al domini públic hidràulic.

Protecció Afloraments d’interès geològic del Parc (2010)

Accés amb vehicle Plaça Catalunya. 17856. Castellfollit de la Roca     

 https://maps.app.goo.gl/X43DoHxmHFjqv9oe7

Punts d’informació No n’hi ha

Serveis No n’hi han

Itineraris del Parc Natural Itinerari núm. 13 – Cingleres de castellfollit de la Roca

Punts d’aigua Font mirador esglesia vella

Recorregut adaptat Des de l’aparcament fins el mirador

Figura 1 

Indrets d’interès 
de les cingleres de 

Castellfollit de la Roca
1 Torre del Rellotge

2 Pedrera del nucli antic
3 Nucli antic

4 Mirador i antiga església 
de Sant Salvador

5 Camí Ral i antiga Via Anna
6 Antic pont del Toronell 

 7 i 8 Miradors de la cinglera

Dades d’interès 
de l’espai 

museístic de les 
cingleres 

basàltiques de 
Castellfollit 
de la Roca

L’accés més directe per arribar a l’Espai 
Museístic és estacionant el vehicle a la Plaça 
Catalunya de Castellfollit de la Roca. En 
aquest punt s’inicia l’itinerari, senyalitzat 
amb banderoles, que indiquen la direcció del 
recorregut. 

Per arribar a peu a l’Espai Museístic cal 
seguir les indicacions de l’itinerari núm. 16 
del Parc Natural. Aquest itinerari visita 
primer els dos afloraments del Boscarró i el 
Molí Fondo i posteriorment la cinglera de 
Fontfreda (figura 1).

1 7
4
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3 Geologia

3.1     Marc general

 En aquest indret la columnata basàltica és el 
resultat de la superposició de dues colades 
de lava i la posterior erosió del riu Fluvià i la 
riera Toronell. L’aflorament, que presenta una 
alçada màxima de 50 metres i una llargada 
d’1 quilómetre, permet l’observació de 
l’estructura interna de les colades.

Actualment l’espadat experimenta un continu 
retrocés com a conseqüència, principalment, 
de l’acció erosiva del Fluvià. A aquesta erosió 
s’hi afegeix el procés de gelifracció (gel-des-
gel), que és mostra molt més efectiva com a 
conseqüència de l’existent disjunció en els 
materials massius. Aquestes esquerdes 
constitueixen zones de debilitat on es 
concentra aquest procés de meteorització, 
provocant finalment la caiguda gravitacional 

1. Neògen: període geològic que comprèn des de 23,03 ± 0,05 milions d’anys fins fa 2,6 milions d’anys.
2. Quaternari: període geològic que es va iniciar fa 2,5 milions d’anys i que arriba a l’actualitat.
3. Rifts: Estructura de l’escorça terrestre de gran extensió, que constitueix una zona de distensió intracontinental, limitada per sistemes 
de falles normals, amb un vulcanisme actiu i una forta sismicitat.

dels blocs. Finalment, aquests són arrossega-
des per les avingudes periòdiques del riu 
Fluvià, la qual cosa evita que s’acumulin a la 
base del cingle i l’estabilitzin. Aquest procés 
geològic genera un risc al tenir l’entramat 
urbà just al seu damunt.

Aquestes colades de lava formen part de la 
zona volcànica de la Garrotxa i es troben 
localitzades al nord-est de la península 
Ibèrica, formant part de la província volcànica 
catalana d’edat neògena1-quaternària2 
relacionada amb el rift3 europeu (Figura 2), 
que s’estén des del mar d’Alboran fins al 
centre d’Europa. Aquest rift es començà a 
formar a causa de la distensió neògena 
iniciada fa uns 20 milions d’anys (Ma), en 
aturar-se l’orogènia alpina que afectà el sud 

Per comprendre 
bé els conceptes 

de vulcanisme 
que es 

desgranen en 
aquest apartat 
recomanem la 

lectura de la 
primera part de 

la Guia de 
Vulcanisme de 

la Zona 
Volcànica de la 

Garrotxa

6     

Figura 2
Cinglera nord de 

Castellfollit de la Roca
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Figura 3
Mapa del rift 

intracontinental de 
l’Europa occidental i 

els seus espais 
naturals protegits 

segons la Unió 
Internacional de 

Conservació de la 
Natura (UICN).

4. Vulcanisme alcalí: Procés eruptiu on es generen magmes rics en sodi i potassi, produïts en zones de l’interior de les plaques 
tectòniques. Per conèixer com es genera, ascendeix i forma el vulcanisme trobareu tota la informació en la Guia de Vulcanisme de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa.
5. Anell de tuf: Volcà amb un cràter circular de dimensió bastant gran i amb un con volcànic de poca alçada i pendent suau (uns 10º) 
format sobretot per bretxes i fluxos piroclàstics.
6. Maar: Cràter d’explosió freatomagmàtica, arrodonit, de menys de 10 km de diàmetre, que forma una depressió, amb un fons situat 
per sota el relleu preexistent abans de l’erupció.
7. Eocènic: Comprèn el temps entre el final del Paleocè (fa 56,0 milions d’anys) i el principi de l’Oligocè (fa 33,9 milions d’anys).

d’Europa. El vulcanisme associat a aquest rift 
és de tipus alcalí4 i ha generat diferents zones 
volcàniques. La de la Garrotxa, que cobreix 
uns 600 km2 entre Olot i Girona, és una de les 
més recents i consta d’uns cinquanta cons 
volcànics, colades de lava, anells de tuf5 i 
maars6 d’edat compresa entre el pleistocè 
mitjà (0,12-0,78 Ma) i principis de l’holocè 
(0,01 Ma). Aquest vulcanisme es localitza 
damunt de roques sedimentàries eocèniques7 
i en dipòsits al·luvials quaternaris, i el magma 

que l’originà és de tipus alcalí i predominant-
ment basàltic i basanític (una barreja de 
basanites amb cristalls de nefelina i basalts 
amb oliví) que es corresponen, en la majoria 
dels casos, a magmes primaris o gairebé 
primaris i molts semblants a altres zones 
volcàniques intracontinentals d’Europa. El 
magma ascendeix directament del mantell i  
no està diferenciat o contaminat per materials 

de l’escorça. 
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Figura 4
Fotografia de 

minerals en les 
colades de lava 

(Plagioclassis (1), 
olivins (2) 

i piroxens (3)
de les laves)
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3.2     Petrologia i geoquímica

Des del punt de vista composicional les 
laves d’aquesta zona són molt semblants ja 
que provenen del refredament de magmes 
màfics, és a dir, són rics en òxid de magnesi, 
de ferro i de calci (MgO, FeO i CaO) i 
relativament pobres en sílice (SiO2). A més a 
més, la presència important d’òxids de sodi i 
de potassi (Na2O i K2O) permet classificar 
aquests magmes com a alcalins. D’acord 
amb la classificació química de les roques 

volcàniques, en la que es considera la 
concentració de SiO2 i la suma dels ele-
ments alcalins (Na2O i K2O), les roques (i 
per tant els magmes) es classifiquen com a 
basanites o basalts alcalins8 (Figura 3).

Les colades de lava de Sant Joan les Fonts, 
molt massives i poc vesiculades, presenten 
una associació de tres minerals, la plagiòcla-
sis, el piroxè i l’olivina.

8. Diagrama de TAS. La classificació de les roques volcàniques, a diferència de les roques plutòniques i hipabissals, se sol fer a partir de 
la seva composició química. Això es deu a que la majoria de roques volcàniques o bé presenten una mida de gra tan fina que es fa difícil 
identificar-ne els minerals, o bé presenten vidre (acompanyat o no de fases cristal·lines). En aquests casos s’utilitza una classificació 
basada en la química de la roca que té en compte la concentració en SiO2 i la suma dels elements alcalins Na2O i K2O. Aquesta, és 
l’anomenada classificació TAS (Total Alkali Silica) establerta per Le Bas et al. (1986).  A partir, doncs, de la concentració en aquests 
elements s’atribueix un nom a la roca volcànica. 
Aquesta classificació permet, a més, diferenciar les roques en funció de la concentració en SiO2, (utramàfiques, màfiques, intermèdies i 
fèlsiques) i del seu contingut en elements alcalins (alcalines i subalcalines).
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Figura 6
Despreniment de 

blocs. Caiguda 
d’una roca o sòl per 

efecte de la 
gravetat.

Figura 7
Esllevissada. 

Moviment massiu de 
sòl o roques en un 

vessant. N’hi ha que 
poden ser 

rotacionals com la 
del segon dibuix

Figura 5
Diagrama Total Alkali 

Silica (TAS) de Le Bas et 
al. (1986) per a la 

classificació química de 
les roques volcàniques. 

Dades extretes de:  
Cebriá et al. (2000), 

Coy-Ill et al. (1974), Di 
Traglia et al. (2009) i 
dades inèdites de la 

colada de lava del 
Boscaró analitzades pel 

PNZVG-ICTJA (1995).

Composició química
colada de lava superior
SiO2 44,81
TiO2 2,49
Al2O3 14,56
Fe2O3 12,12
MnO 0,18
MgO 10,40
CaO 10,08
Na2O 3,55
K2O 1,89
P2O5 0,52
LOI -0,40
TOTAL 100,20

3.3     Colades de lava

la tixotropia de la lava, que és la propietat 
d’alguns fluids no newtonians i pseudoplàs-
tics que mostren un canvi en la seva 
viscositat en el temps; com més se sotmet el 
fluid a esforços de cisalla, més disminueix la 
seva viscositat. Quan ha deixat de moure’s, 
la lava es solidifica formant roca ígnia. Un 
exemple són certs gels que mostren una 
forma estable en repòs i es tornen fluids a 
l’agitar-se.

Les colades de lava són el resultat d’una 
erupció efusiva (no explosiva) de 700º a 
1.200º. La roca sòlida resultant d’un refreda-
ment posterior també s’anomena lava. Un 
flux de lava és una efusió en moviment 
creada durant una erupció, tot i que la lava 
pot ser fins a 100.000 vegades més viscosa 
que l’aigua, aquesta por fluir a grans 
distàncies com és el cas de les colades de 
lava de Castellfollit de la Roca. La causa és 

3.4     Els despreniments

El risc per despreniments que afecta el 
poble de Castellfollit de la Roca s’emmarca 
en el risc d’inestabilitats. Aquest risc 
engloba riscos com les esllavissades i les 
caigudes de roques. 
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Figura 8
Evolució geológica 

de com la gelifracció 
fractura les roques.
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La gelifracció

La gelifracció és un procés englobat en la 
meteorització mecànica. Aquest consisteix 
en la fragmentació o separació de les roques 
degut a l’augment de volum que, per 
congelació, es produeix en l’aigua que hi ha 
dins les roques o en les esquerdes.  Aquest 
procés es sol localitzar en zones de climes 
humits i de freqüents alternances glaç i 
desglaç.

Però què és un risc? 

Els fenòmens naturals, en el cas de Castell-
follit de la Roca, són els despreniments, que 
és en realitat un perill natural o geològic. 

Quan aquest fenomen afecta l’home i la seva 
activitat, és quan es parla de risc. El poten-
cial d’aquest perill per ocasionar pèrdues 
econòmiques i humanes té a veure amb la 
vulnerabilitat. En el cas de Castellfollit de la 
Roca s’entén amb la tipologia de la casa, és 
més vulnerable una construcció sense 
fonaments que una que tingui una bona 
base de fonaments. La darrera casa aguan-
tarà millor un despreniment de roques de la 
cinglera.

Alhora no tot el poble està afectat pel perill 
de despreniments, ni tan sols totes les cases 

que estan vora la cinglera tenen la mateixa 
susceptibilitat de patir el fenomen. Hi ha 
zones que al tenir presència de més esquer-
des o desploms són més susceptibles. 

El risc és un concepte més social i econòmic 
que defineix la probabilitat que un territori i la 
societat que hi habita es vegin afectats per 
episodis naturals. Per aquest motiu, agafant 
a Castellfollit de la Roca com exemple, el 
risc es defineix per la formula de la perillosi-
tat d’un despreniment, per la vulnerabilitat 
de les edificacions i el grau de la seva 
exposició. Si qualsevol d’aquests compo-
nents és zero, el risc no existeix.

Risc = Perillositat x Vulnerabilitat x Exposició
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Les dues colades de lava

La base del cingle està constituïda per 
gresos i margues de l’eocè i per sobre hi ha 
unes graves formades per abundants còdols 
de calcàries, gresos i, excepcionalment, 
algun de basalt. Per damunt d’aquest 
materials, s’assenten uns 40 metres de gruix 
de basalt de color gris o negre.  Tot i això, a 
uns 9 metres de l’inici dels materials 
volcànics massius s’observa un nivell, 
d’entre 0,2 i 1,5 metres, d’argiles i piroclas-
tos que es reconeix amb facilitat perquè hi 
creix abundant vegetació herbàcia (pa-
leosòl). Aquest divideix l’escarpament amb 
dues unitats:  

Colada 1  La unitat inferior presenta tres 
nivells ben diferenciats. El primer amb hàbit 
de retracció columnar, sovint tapat per la 
vegetació de ribera, té un gruix de (...) 
metres i està format per prismes d’uns 50 
centímetres de diàmetre. El segon nivell 
mostra hàbit lenticular i el seu gruix és de 
3,5 metres. El darrer nivell està format 
novament per prismes columnars, però en 
aquest cas la potència no arriba a ser d’un 
metre i el diàmetre de les columnes és de 30 
centímetres.

Colada 2  La unitat superior té quatre nivells. 
El tres primers, amb una potència d’uns 5 a 
9 metres cadascun, presenten una marcada 
disjunció columnar. En la part superior es 
troba un nivell, amb un gruix de 9 metres, 
amb una desenvolupada disjunció bolar com 
a conseqüència de la seva alteració.  

4 Processos geològics en les cingleres

Figura 9
Colades de lava i 

paleosòl en la cinglera 
de Castellfollit 

de la Roca.

4.1     Cinglera nord

Colada 1

Paleosòl

Colada 2
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Figura 10
Dibuix del Museu dels 
Volcans de les unitats 
d’hàbits de retracció 
de la cinglera nord.

Tram A   Basalt bastant massiu, molt alterat a causa  
  de l’elevada vesiculació que té al ser la part  
  superior de la colada de lava.

Tram B   Hàbit Columnar,generalment hexagonals,   
  resultat de la retracció associada al refredament  
  de la lava. Les diferents columnes, d’uns 5 metres  
  de longitud, es separen al llarg de les disjuncions  
  que defineixen els prismes.

Tram C   Hàbit de columnes parcialment la qual cosa  
  dificulta la seva separació i caiguda. Aquest feu es  
  deu per circulacions internes de la lava.

Tram D   Hàbit columnar de diàmetre més reduït que  
  el B i el C. 

Paleosòl  Format per argila i piroclastos.

Tram E   Columnes de diámetre més petites.

Tram C  Hàbit lenticular molt alterat.

Tram C   Hàbit columnar en la base.
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Abans que les erupcions volcàniques 
arribessin on conflueixen el riu Fluvià i la 
riera de Toronell, no hi havia presència de 
roques volcàniques en aquest indret (1). 
Però es coneix que per la zona de Batet de 
la Serra i Sant Joan les Fonts ja havia 
començat l’activitat volcànica al localitzar-se 
algun còdol de roca volcànica a la terrassa 
fluvial localitzada sota les colades de lava. 

Fa uns 217.000 anys, les laves emeses per 
un vulcanisme situat més amunt del riu 
Fluvià van emplaçar-se seguint l’antiga vall 
d’aquest riu fins més enllà d’on avui es troba 
Sant Jaume de Llierca (2). Mentre no hi havia 
cap erupció el riu Fluvià i la riera del Toronell 
sedimentaren rera les colades de lava (3). El 
segon flux de lava es va escolar, fa 192.000 
anys, seguint la vall de la riera Toronell des 
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Figura 11
Evolució 

geològica de les 
cingleres a 

Castellfollit de la 
Roca

dels volcans de Begudà fins a la zona de 
Castellfollit de la Roca (4). En Ambdues 
colades el refredament diferencial de la 
massa de magma creà varis nivells en el seu 
interior. El lapse de temps entre la formació 
de les dues colades ve marcat pel desenvo-
lupament d’un sòl i l’acumulació d’alguns 
materials sedimentaris que van formar un 
dipòsit que els separa clarament (3). A la 

zona, una altra erupció va generar la colada 
de lava que reomple el pla de les Funoses i 
forma la cinglera basàltica de Can Grido (5). 
L’obstrucció dels cursos del Fluvià i Toronell 
fou momentània, doncs les seves aigües van 
començar una acció erosiva que es localitzà 
en el límit entre els materials basàltics i les 
roques sedimentàries.

1 2

3 4

5
6
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Hàbits de retracció en les laves

L’hàbit columnar es forma quan la colada de 
lava està aturada o quasi aturada. Si tota la 
colada de lava té aquest hàbit, de la part 
superior a la inferior, es deu a què quasi la 
lava no fluïa.

Fred

Calent

TE
M

PE
RA

TU
RA

Disjunció
columnar
hexagonal

Colada de lava

Formes hexagonals

Centres de
concentració

Figura 12
Detall de les 

columnes que 
podem observar a la 

cinglera nord

Figura 13
Esquema de formació 

del hàbit columnar.
Les columnes es 

formen per la 
diferència de 

temperatura dins el 
flux de lava. Degut a 

aquesta diferència de 
temperatura es 

generen corrents 
convectives que al 

solidificar-se actuen 
com a centres de 

concentració com es 
veu en la figura.

Les estructures de les cingleres en aquest 
indret és un dels principals factors de la seva 
inestabilitat. Els factors que provoquen 
aquesta inestabilitat són de dos tipus: els 
intrínsecs, que corresponen a la mateixa 

estructura de la cinglera com el tipus de 
roca, les esquerdes, l’aigua que hi circula, i 
els externs com moviments sísmics, riuades, 
temporals com les llevantades, etc...

El risc geològic en les cingleres de Castellfollit de la Roca



Dossier informatiu de l’Espai Museístic de les cingleres de Sant Castellfollit de la Roca      15

Figura 14
Despreniment a 

causa d’una 
llevantada a la 

cinglera nord de 
Castellfollit de la 

Roca. Abril del 2011. 
El despreniment més 

gran des del 1975 
amb un volum de 

850m3 i unes 
2.500 tones.

En el cas de Castellfollit de la Roca els cicles 
de gel-desgel i la pressió hidrostàtica que 
exerceix l’aigua és un factor de inestabilitat. 
En els darrers anys s’ha pogut observar com 
les arrels dels arbres, sobretot els lledoners 
que hi creixen també genera inestabilitat. 

El fet que a banda i banda del poble hi hagi 
el riu Fluvià i la riera del Toronell provoca 
que l’acció erosiva en la base de les 

cingleres sigui més accelerada i no segueixi 
l’evolució normal de qualsevol cinglera amb 
l’acumulació de dipòsits en la seva base. 
Els dipòsits acumulats a les bases de les 
cingleres són arrossegats riu avall i per tant 
implica el desmantellament d’aquesta 
acumulació de roques i la impossibilitat de 
formació d’un pendent estable. Aquest 
procés genera un retrocés lent però continu 
de les cingleres.

Figura 15
Esquerdes que 

agrupen diferents 
columnes i que 

provoquen 
despreniments 
de molt volum.
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Figura 16
Proposta de 

zonificació del 
grau de 

suceptibilitat als 
despreniments 

elaborat per 
Asensio (2006).

Figura 17
Mapa de la 

ubicació dels 
despreniments i 
taula elaborada 

pel ICGC de 
volums estimats.
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Figura 18
Tècnics del ICGC 
monitoritzant les 

esquerdes 
aparegudes 

damunt la cinglera 
del Toronell

Per la disminució del risc a la cinglera s’està 
duent a terme el Pla Integral, os s’hi detalles 
ens diferents agents i llurs responsabilitats: 
Ajuntament de Castellfollit de la Roca, Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i 
el Consorci de Medi Ambient de la Garrotxa 
(SIGMA). Fins a l’actualitat s’ha realitzat 
neteja de vegetació, diagnosi de l’estat de la 
cinglera i un seguiment d’esquerdes en la 
zona del Toronell.

Pla Integral de Conservació de la Cinglera de Castellfollit de la Roca

Figura 
19Cartografia de 

zones d’intervenció 
en la cinglera. 

Font ICGC
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Figura 20
Cinglera del 

Toronell amb 
els hàbits 

columnars

Rere l’ajuntament hi ha una antiga pedrera 
que permet observar de molt a prop, els 

hàbits columnars de les colades de lava i 
diferents minerals que conté la lava.

4.2     La cinglera del Toronell
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5 Història

Història de la vila i elements a destacar

Etimològicament parlant l’origen del nom de 
Castellfollit prové de la paraula castell, tot i 
que apareix escrit abans de la presència del 
castell medieval: castell podria significar la 
forma de l’espadat, i follit, la forma que pren 
la roca laminada de les columnes hexago-

nals de la pedra basàltica. El 1863 es va 
afegir “de la roca” al topònim. Els anys 60 la 
retolació del poble era Castellfullit, però es 
va corregir i des de 1980 el nom oficial és 
Castellfollit de la Roca.

Figura 21
Cinglera nord del 

poble de Castellfollit 
de la Roca

Els orígens romans de Castellfollit es poden 
vincular al tram de la Via Annia, que  traves-
sava Castellfollit des del pla de Politger, per 
la base de la cinglera i pujant direcció Sant 
Joan les Fonts. Aquest tram forma part del 
ramal occidental de la via, de Besalú a terres 
endins, però és el tram menys ben conservat 
en comparació amb el que uneix la Vall de 
Bianya i que travessa el Capsacosta fins a la 
Vall de Camprodon. L’objectiu era clar: les 
mines de ferro, estany, galena i coure 
d’aquesta vall. Per això calia travessar tota 
la Garrotxa i superar els obstacles naturals, 
com la cinglera o les passeres que creuaven 
el riu Fluvià. 

A l’edat mitjana, les vies romanes són 
reutilitzades com a camins rals, que unien 
els pobles, aprofitant l’estructura ja existent. 
En aquest període es construeix  el castell 
de Castellfollit, sota l’ordre dels vescomtes 
d’en Bas, amb una capella sota l’advocació 
de Santa Maria, al 1193. Aquesta capella 

canvià l’advocació a Sant Salvador el 1255. 
Com a lloc estratègic a dalt del promontori, 
es construïren unes muralles i s’hi assentà 
un petit nucli habitat.  Aquesta funció 
defensiva i d’enclavament ha identificat 
Castellfollit al llarg del temps, en diferents 
guerres i escomeses, com les guerres contra 
França s.XVII i s.XVIII i fins a les guerres 
carlines al segle XIX. Però les destruccions 
d’aquest indret també han estat per causa 
natural. Els terratrèmols del s.XV provocaren 
morts i l’església de Sant Salvador quedà 
destruïda. Aquesta fou reconstruïda i 
destruïda posteriorment al segles XVII i XVIII 
en diferents episodis de guerra contra els 
francesos. Es va cremar durant la guerra civil 
del 1936, fet que obligà a construir una nova 
església a les afores del nucli antic, l’esglé-
sia nova, que quedà enllestia el 1945. Avui, 
l’edifici molt restaurat i utilitzat com a sala 
d’exposicions és d’estil renaixentista tardà i 
conserva algunes parts del que havia estat 
l’església del castell romànic. 
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Figura 22
Les fortificacions de 
Castellfollit, segons 

un dibuix de la 
Bibliothèque 

Nationale de France 
(Segle XVII)

Els ponts

La mateix sort o dissort han tingut els ponts 
que travessen el riu Fluvià als peus de la roca. 
Del pont gòtic del Toronell no se n’ha 
conservat l’estructura destruïda per l’aiguat 
de 1870. Entre 1902 i 1909 es construí el pont 
que travessa el Fluvià d’accés al poble, que 
fou volat durant la guerra civil per impedir el 
pas dels nacionals i destruït de nou el 1940 
en el famós aiguat que desbordà per com-
plert el riu Fluvià. En la segona reconstrucció 
s’optà per construir un nou pont, l’any 1945, 
deixant el vell incomplet al costat.

Just sota la cinglera una passarel.la unia les 
fàbriques amb els horts de l’altra banda del 

riu i el camí que s’enfila al poble, però 
l’aiguat del 1940 en deixà només els pilars. 
Avui aquesta passera ha estat reconstruïda 
com a pont volant i mirador en contrapicat 
de la majestuosa cinglera de basalt.

Resseguint el serpentejat de les cases 
medievals sobre la cinglera arribem a la 
plaça de Sant Roc i a la torre del rellotge del 
1924, amb la imatge de Sant Roc que data 
del 1885. El gegant de Castellfollit porta el 
seu nom i la gegantessa es diu Bàrbara, 
ambdós fets a Navata i representen un 
cavaller i una donzella que van viure al poble 
durant l’edat mitjana. 

Les pedreres

Una de les indústries més representatives de 
Castellfollit, i causa del creixement demogrà-
fic al segle XX, és l’extracció de basalt. Hi 
havia hagut diferents punts d’extracció: cinc 
pedreres de basalt repartides en dues cares 
del cingle i actives fins el s.XX, primera 

notícia de les quals la tenim al 1895 que es 
parla de fabricació de llambordes. Va ser la 
pedrera del senyor Orriols la primera que 
tingué un caràcter més industrial, des de 
1916. Arribaren gran nombre de treballadors 
especialitzats procedents del País Valencià. 
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Figura 23
Pedrera Ortiz a 

Castellfollit de la Roca

Castellfollit però ha tingut altra activitat 
econòmica, com la dels molins fariners, el 
molí de la Palla que durant molts anys s’hi va 
fer paper de palla per embalar, al barri de 
Fluvià, la fàbrica d’embotits i escorxador 
Sala des de 1843,  la fàbrica vella, fàbrica de 
tèxtils i tints coneguda com Can Xaudiera i 
més tard fàbrica de filats de cotó o els 
hostals i les fondes, com Ca la Paula, des de 

1870,  que a finals quaranta-principis dels 
anys cinquanta era el punt d’estada del 
turisme a Castellfollit. 

Avui Castellfollit de la Roca és un pol turístic 
per la simbiosi estreta entre la seva especta-
cular colada de lava, el riu Fluvià i la trans-
formació del paisatge per part de l’home.

A partir del 1929 la continuà explotant Josep 
Ortiz, l’avi de la tercera generació i últim 
propietari del negoci en actiu.

Des de Barcelona arribaven un gran nombre 
de comandes per a la fabricació d’una part 
de les llambordes de la Rambla. Però també 
a principis del s. XX es començaren a 
produir peces per a forns d’indústries 
químiques i moles per a molins, posant en 
valor la resistència del basalt en contacte 
amb materials àcids i en altes temperatures. 
També per a usos artístics, com les colum-
nes de basalt de la cripta del Parc Güell 

d’Antoni Gaudí. Però precisament els 
avenços tecnològics i les possibilitats 
d’importació a mitjans del s. XX, van obligar 
a diversificar la producció a usos ornamen-
tals, artístics i obra pública. Raül Ortiz, l’últim 
propietari en actiu fins el 2014, va crear una 
marca de xemeneies i va col•laborat amb 
nombrosos artistes, com les cares dels 
Moais de l’Illa de Pasqua de Polinèsia, repro-
duïdes amb pedra, que va aprendre de la mà 
del mestre rapanui Manuel Antonio Tuki, i 
que podem contemplar al Passeig de 
Barcelona a Olot, o a la fortalesa del castell 
de St. Julià de Ramis.
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6 Ambients naturals

Dos aspectes marquen la vegetació a 
l’entorn proper de les cingleres de Castellfo-
llit de la Roca. La geomorfologia, amb les 
cingleres basàltiques on s’assenta el nucli 
urbà del petit municipi i la hidrologia, amb 
els cursos fluvials del rius Fluvià i Toronell. 

En tota aquesta àrea, al llarg del Fluvià, des 
de Castellfollit cap a l’oest, entren en 
contacte la vegetació mediterrània, en solell i 
en alçada, representada per l’alzinar amb 
marfull; i la vegetació centreeuropea 

representada aquí per la roureda humida de 
roure pènol, al bac i fondals humits.

L’espadat característic de Castellfollit de la 
Roca s’aixeca sobre el riu Fluvià, al nord del 
nucli urbà.  Als seus peus s’entén un 
complex ripari que comprendria, la verneda 
amb consolda (Lamio-Anetum) amb claps de 
salzeda i omeda. Es troba però molt alterada 
per l’apropiació de la part externa del bosc 
de ribera (l’omeda), per conreus d’horta; per 
la presència d’espècies forestals plantades, i 

Figura 24
Bosc de ribera sota 

Castellfollit de la Roca

9. Exòtiques
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altres d’al·lòctones9 introduïdes per l’home i 
naturalitzades. Entre les plantades, hi ha el 
plàtan d’ombra (Platanus orientalis) i el 
pollancre (Populus x canadensis).  Entre les 
al·lòctones, nombroses i dominants en molts 
casos, i malgrat algunes actuacions de 
millora de l’hàbitat realitzades: el negundo 
(Acer negundo), la robínia (Robinia pseudoa-
cacia), l’ailant (Ailanthus altissima), l’acàcia 
de les tres punxes (Gleditsia triacanthos) i la 
canya (Arundo donax). Les autòctones estan 
representades pel vern (Alnus glutinosa), 
l’om (Ulmus minor) i molt més abundants, 
els salzes (Salix sp.).   

La vora del riu pot estar ocupada per 
comunitats més o menys nitròfiles d’herbas-
sars, d’anuals o de gramínies, i per canyis-
sars de canyís (Phragmites australis) i balca 
(Typha latifolia). Dins l’aigua, estancada o en 
circulació lenta, criden l’atenció els herbas-
sars submergits de macròfits: formacions de 
llapó negre (Potamogeton pectinatus) i 
llengua d’oca (Potamogeton nodosus). 

A les cingleres s’estableixen diferents 
comunitats depenent de les condicions 
d’humitat, exposició al sol i la verticalitat de 
la paret. Allà on el sòl és més potent, arrelen 
els arbres. A les parts més exposades, el 
lledoner (Celtis australis), molt abundant, la 
figuera (Ficus carica), l’arítjol (Smilax aspera) 
i alguns altres arbres exòtics presents també 
al bosc de ribera. Entre les bardisses, als 

peus de l’espadat i proper al bosc de ribera, 
el saücar (Clematido-Sambucetum): amb el 
saüc (Sambucus nigra), la vidalba (Clematis 
vidalba), l’heura (Hedera helix) i els esbarzers 
(Rubus sp.).

Les parets de basalt, més o menys verticals, 
amb una presència destacable d’espècies 
ruderals, constitueixen l’hàbitat idoni de les 
pròpiament rupícoles: els barretets (Umbili-
cus rupestris), els crespinells (Sedum sp.), la 
falzia roja (Asplenium trichomanes), la 
morella roquera (Parietaria officinalis), la 
picardia (Cymbalaria muralis) i el polipodi 
(Polypodium vulgare). 

Els boscos els trobem al nord del Fluvià i al 
sud del Toronell.  Als vessants solells del 
Cos creix l’alzinar amb marfull (Vibur-
no-Quercetum) amb alzina (Quercus ilex) i 
algun roure martinenc (Quercus humilis), 
moltes de les seves plantes característiques 
arriben al nucli i s’escampen per la cinglera, 
especialment la del Toronell: esparreguera 
(Asparagus acutifolius), aladern (Rhamnus 
alaternus). Al sud del Toronell la comunitat 
dominant és la roureda de martinenc 
(Buxo-Quercetum) amb rodals humits de 
roureda de roure pènol (Isopyro-Quercetum). 
Les d’especial interès cal buscar-les però, a 
l’oest de Can Gussinyer, amb alguna espècie 
molt rara, actualment desapareguda, 
Oplismenus undulatifolius.

Figura 25
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7 Annexos

7.1     Marc legal sobre la conservació del patrimoni en
          les cingleres basàltiques de Castellfollit de la Roca

Legislació

Llei 2/1982, de 3 de març, de protecció de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa, Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya (DOGC), núm. 
206 (1982) . 

Disposició final primera de la Llei 12/85, de 
13 de juny, d’Espais Naturals Protegits del 
Paratge Natural d’Interès Nacional de 
la Zona Volcànica de la Garro-
txa, DOGC, núm. 556 (1985).  

Decret 82/1994, de 22 de febrer, pel qual 
s’aprova el Pla especial de la zona volcànica 
de la Garrotxa, DOGC, núm. 1888 (1994).
 
Acord de Govern 161/2010, de 14 de 
setembre, pel qual s’aprova definitivament el 
Pla especial de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, DOGC, núm. 5735 (2010). 

Tot l’espai està considerat espai d’interès 
natural preferent d’acord amb el pla especial 
del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, instrument d’ordenació propi de 
l’espai natural aprovat l’any 2010 (Generali-
tat, 2010). 

· Forma part del Catàleg d’Afloraments   
   d’Interès Geològic del Parc Natural   
  de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

· Està inclòs dins l’Inventari d’Espais    
  d’Interès Geològic de Catalunya (IEIGC).

Figura 26



30     

Bibliografia 
recomanada

Bassols, E. 2007. Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: 25 anys de gestió del 
territori. Annals del Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca, 18, 189-248. 

Folch, R. 1988. Natura, ús o abús?:  Llibre blanc de la gestió de la natura als Països Catalans 
(2a ed.). Barcelona: Barcino; Institució Catalana d’Història Natural. 

Máster en espacios naturales protegidos : 11a edición curso 2011 : La gestión activa en mar-
cha, 8-11 de junio de 2011 : Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, Parc Natural del 
Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter : dossier. [S.l.]: Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa : Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter : Can Quintana, Museu de la 
Mediterrània, 2011. 



Dossier informatiu de l’Espai Museístic de les cingleres de Sant Castellfollit de la Roca      31

7.2.1  Geologia

Respecte la geologia no hi ha programes de 
recerca estables en les cingleres però és un 
punt d’alt interès  científic i per aquest es 
realitzen estudis puntuals depenent de les 
necessitats dels investigadors dels diferents 
centres de recerca.

7.2.2  Història i cultura

Estudis puntuals que es promouen des 
d’entitats locals.

http://www.miquelpuig.cat/2017/11/
la-fortalesa-de-castellfollit-de-la-roca.html

7.2     Línies de recerca i projectes a l’entorn de les
          cingleres basàltiques de Castellfollit de la Roca

02/1976
Es produeix una de les esllavissades més 
importants, en quant a volum caigut, 
registrades a la cinglera nord de Castell-
follit de la Roca. L’Ajuntament de Castell-
follit de la Roca encarrega un informe a 
l’enginyer de camins Agustí Palau Baquero 
que porta per títol “Dictamen sobre las 
causas y remedios de las grietas y despren-
dimientos en el “cingle” o acantilado 
basáltico [sic] de la Roca”. Per la seva 
banda, la Diputació de Girona n’encarrega 
un altre als geòlegs Lluís Pallí i José Trilla 
Arrufat “Estudio de los desprendimientos en 
el acantilado o “cingle” de Castellfollit de la 
Roca”. Fins i tot, hi va haver un tercer 
informe elaborat per un grup de geòlegs 
encapçalat per Josep M. Mallarach.

4/03/1987
La Junta de Protecció de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa emet un informe favorable al 
projecte de sanejament de la cinglera de 
Castellfollit de la Roca (codi informe Parc 
Natural: 1987PNATZVGPRE007). L’objecte 
del projecte, promogut per l’Ajuntament de 
Castellfollit, és instal·lar un sistema de 
sanejament que porti les aigües residuals 

7.3     Cronologia dels principals esdeveniments en   
   relació a l’estabilitat de la cinglera basàltica de  
   Castellfollit de la Roca

dels carrers més propers a la cinglera fins la 
xarxa municipal existent.

31/03/1989
La Junta de Protecció de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa informa favorablement el 
projecte d’actuació de neteja a la cinglera 
de Castellfollit de la Roca (codi informe Parc 
Natural: 1989PNATZVGPRE020). L’actuació 
és promoguda conjuntament per l’Ajunta-
ment de Castellfollit i el Parc Natural. Per la 
seva execució es sol·licita una subvenció a 
la Direcció General de Medi Ambient. 
L’actuació la realitza el Grup Espeleològic 
d’Olot.

20/05/1991
A instàncies de l’Ajuntament de Castellfollit 
de la Roca, els Serveis Tècnics del Parc 
Natural elaboren un informe tècnic sobre la 
conveniència del dragatge del riu Fluvià al 
peu de la cinglera nord de Castellfollit de la 
Roca.

5/06/1992
La Junta de Protecció de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa emet informe favorable, amb 
condicions, al projecte d’obres de correc-

Despreniments, estudis i treballs i informes preceptius
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ció de l’acció erosiva del riu Fluvià, sobre 
el peu del cingle basàltic de Castellfollit de la 
Roca (codi informe Parc Natural: 1992PNAT-
ZVGPRE045). L’Ajuntament de Castellfollit 
de la Roca, per acord del Ple de 22 de maig 
de 1991 és qui sol·licita actuar a l’aleshores 
Junta d’Aigües.

El Departament de Medi Ambient, a través 
del Parc Natural, concedeix una subvenció 
a l’Ajuntament de Castefolllit de la Roca 
per la neteja de la cinglera.

1995
Dos anys més tard, s’atorga una nova 
subvenció per part del Departament de 
Medi Ambient a l’Ajuntament de Castellfo-
llit de la Roca pel mateix concepte.

20/11/1995
Es produeixen despreniments de roques 
de la cinglera nord que van causar 
desperfectes a alguna de les cases més 
pròximes al cingle. La caiguda de 100 mm. 
de precipitació en els dos dies previs 
s’atribueix com a desencadenant del 
despreniment.

31/01/1996
Es presenta l’Estudi geotècnic del cingle 
de Castellfollit de la Roca elaborat per 
Xavier Ros i Visús, Jordi Palomar i Molins, 
Rodrigo Gaete i Harzenetter per encàrrec 
del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa. L’estudi zonifica la cinglera nord 
de Castellfollit en funció de l’estabilitat dels 
materials i el risc de despreniments.

10/08/2000
La Junta de Protecció de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa informa favorablement, amb 
condicions, el projecte bàsic d’adequació 
del camí que va de la passera de fusta 
fins el pont medieval sobre el Toronell, 
davant del cingle (codi informe: 2000PNATZ-
VGPRE166). No es tracta d’una actuació que 
s’executi pròpiament damunt la cinglera sinó 
al seu entorn. Consisteix en una adequació 
(neteja, desbrossada i refer algunes parets 
de pedra) d’aquest tram de camí que 
transcorre al seu peu. L’actuació és conjunta 
entre els municipis de Montagut i Castellfollit 
de la Roca.

03/2001
Segons recull la revista local BASALT, aquest 
mes de març es desprenen de la part central 
del cingle dues columnes de quatre metres 
de llargada.

7/05/2001
El Ple de l’Ajuntament de Castellfollit de la 
Roca aprova el Pla d’Acció Local per a la 
Sostenibilitat del municipi el programa 
d’actuació del qual atorga a la neteja i 
manteniment de la cinglera la màxima 
prioritat. Els objectius de l’actuació són els 
de minimitzar el risc d’inestabilitat de la 
cinglera i potenciar les singularitats del 
municipi.

25/09/2003
La Junta de Protecció de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa informa favorablement, amb 
condicions, el projecte de neteja de la 
cinglera de Castellfollit de la Roca (codi 
informe: 2003PNATZVGPRV147) promogut 
per l’ajuntament de Castellfollit de la Roca i 
elaborat per l’empresa EGAM. Posteriorment 
(5/12/2003) la Junta de Protecció emet el 
mateix informe, per la mateixa actuació, però 
en aquesta ocasió responent a la sol·licitud 
de l’Agència Catalana de l’Aigua (codi 
informe: 2003PNATZVGPRE183).

S’executa el projecte de neteja de la cinglera 
informat per la Junta de Protecció mesos 
abans. El cost de l’actuació s’inclou dins 
l’anterior Pla Únic d’Obres i Serveis de la 
Generalitat de Catalunya. Les obres les 
realitzen operaris de l’empresa Ginesta, SL.

06/2006
S’inicien unes noves tasques de neteja de 
la cinglera nord de Castellfollit de la Roca 
es quals estan supervisades per tècnics del 
Parc Natural. En aquesta ocasió l’actuació 
està finançada per la Diputació de Girona, el 
Consell Comarcal de la Garrotxa (a través 
del Pla Comarcal de Muntanya que gestiona 
el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques) i el propi Ajuntament de Castell-
follit de la Roca.

09/2006
L’alumna del Departament de Geodinàmica i 
Geofísica de la Facultat de Geologia de la 
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Universitat de Barcelona, Eva Asensio 
elabora, com a treball final de carrera un 
estudi que porta per títol “Anàlisi detallada 
de la susceptibilitat als despreniments a 
la cinglera de Castellfollit de la Roca”.

2007
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa encarrega un treball sobre el 
l’estabilitat de la cinglera al grup RISKNAT 
del Departament Geodinàmica i Geofísica de 
la Universitat de Barcelona. El seguiment 
consisteix en un escanejat periòdic de la 
paret basàltica utilitzant un sofisticat aparell 
anomenat Làser Scanner Terrestre (TLS). 
S’elabora l’informe “Estudi de caigudes de 
blocs a la cinglera basàltica de Castellfo-
llit de la Roca: informe de tancament de 
les activitats del 2006”.

11/4/2007
Després d’uns dies de pluges, es produeix 
un important despreniment de roques al 
cingle de Castellfollit de la Roca. El volum 
de roca despresa de la paret basàltica és de 
50  m3. L’obtenció d’aquest valor és 
possible gràcies al seguiment que fa el grup 
RISKNAT per encàrrec el Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa.

30/08/2007
A instàncies del Servei de Parcs de la 
Direcció General del Medi Natural del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
els Serveis Tècnics del Parc Natural elaboren 
el document “Informe tècnic referent als 
espais fluvials d’excepcional singularitat 
en el Parc Natural de la Zona Volcànica de 
la Garrotxa”. Aquesta informació era 
requerida per l’Àrea de planificació per a l’ús 
sostenible de l’aigua de l’Agència Catalana 
de l’Aigua en el marc del Pla Sectorial de 
Cabals de Manteniment de les Conques 
Internes de Catalunya. El tram de riu Fluvià 
entre Sant Joan les Fonts i Castellfollit de la 
Roca (4,92 km) és un dels trams qualificats 
d’excepcional singularitat.

20/05/2008
El Grup RISKNAT presenta un nou “Estudi de 
caigudes de blocs a la cinglera basàltica 
de Castellfollit de la Roca. Informe de 
tancament de les activitats del 2006-2007”.

22/02/2009
Es produeix un despreniment de roques a 
la cinglera del Toronell. Per encàrrec del 
Parc Natural, els geòlegs Llorenç Plana-
gumà, Esther Canal i Jordi Ferrer (Lithos 
geotècnia), elaboren un informe en el que 
identifica les causes, descriu les conseqüèn-
cies i proposa mesures d’actuació.

2009
L’Ajuntament de Castellfollit de la Roca 
presenta el projecte “Castellfollit de la 
Roca, porta d’entrada al Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa” dins el 
programa europeu “Viure al poble” del 
FEDER. Entre les actuacions previstes hi ha: 
l’enllumenat de la cinglera i el pont trencat, 
la neteja de la cinglera i la millora de la ruta 
13, l’adquisició de sòl per a zona verda i la 
primera fase d’un parc d’escultures.

2009
El Departament de Medi Ambient i Habitat-
ge, a través del Parc Natural, atorga una 
subvenció a l’Ajuntament de Castellfollit de 
la Roca en concepte d’obres de conserva-
ció i manteniment de la cinglera.

7/04/2010
La Junta de Protecció de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa informa favorablement, amb 
condicions, al projecte de Pla Especial del 
barri vell de Castellfollit de la Roca (codi 
informe: 2009PNATZVGPRE252). En l’informe 
es fa referència a l’estabilitat de la cinglera i a 
la necessitat d’actuar i cercar solucions per 
tal de mitigar/prevenir els riscos geològics als 
quals estan sotmesos determinades cases 
que estan vora la cinglera.

15/05/2010
Un any després es produeix una nova 
esllavissada de terres i roques, si bé 
aquesta de menor volum, a la cinglera del 
Toronell. El geòleg, Llorenç Planagumà, dins 
el contracte d’assessorament al Parc Natural, 
elabora un informe identificant les causes. 
Les recomanacions que fa en l’informe són 
les mateixes que en l’anterior cas.

10/10/2010
Cinc mesos després es produeix una nova 
esllavissada de terres i roques, amb un 
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volum molt inferior que el despreniment de 
2009, però sensiblement superior al del 15 
de maig en quan a despresa i risc que pot 
suposar perquè va eixamplar l’obertura dels 
anteriors despreniment en direcció al carrer. 
El geòleg, Llorenç Planagumà, dins el 
contracte d’assessorament al Parc Natural, 
elabora un informe identificant les causes.

31/03/2011
Cinc mesos després es produeix una nova 
esllavissada de blocs basàltics a la part 
nord de la cinglera, que en dimensions ha 
estat la més gran ocorreguda des del 1976, 
tot i que no té grans efectes respecte el risc 
perquè s’ha produït en un indret on no hi ha 
cap tipus d’edificació.

27/04/2012
La Junta de Protecció de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa informa favorable amb 
condicions, al projecte de tala d’arbres del 
rius Toronell i Fluvia en el seu pas per el 
peu de la cinglera de Castellfollit de la 
Roca (codi informe Parc Natural: 2012PNAT-
ZVGPRE074). Aquesta actuació no es 
materialitza. Es revisa el projecte i es redacta 
el “Projecte de millora i conservació de 
l’espai fluvial del riu Fluvià” que serà enviat 
al Parc Natural més endavant.

06/10/2012
El geòleg, Llorenç Planagumà, en el marc del 
contracte d’assessorament al Parc Natural en 
gestió del vulcanisme, elabora un informe 
tècnic en relació a unes esquerdes existents 
a la casa número 5 del carrer de la plaça a 
la cinglera nord de Castellfollit de la Roca.

14/02/2013
L’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, 
sol·licita un nou informe en relació al “Projec-
te de millora i conservació de l’espai fluvial 
del riu Fluvià” en el seu pas per el municipi 
de Castellfollit de la Roca, promogut pel propi 
ajuntament i el de Montagut i Oix (codi 
informe Parc Natural: 2013PNATZVGPRE019). 
L’expedient és iniciat per l’Agència Catalana 
de l’Aigua (codi expedient: 
UDPH2012001026) i s’inclou dins la convoca-
tòria d’ajuts per a la campanya “Projectes per 
a la preservació i difusió dels valors naturals 
de la demarcació de Girona -2012” iniciativa 

que neix d’un conveni de col·laboració entre 
la Diputació de Girona i la Fundació “La 
Caixa” en matèria d’espais naturals i energies 
renovables en els municipis de la província de 
Girona, mitjançant la inserció laboral de 
col·lectius de persones desafavorides. La 
finalitat principal d’aquesta actuació és 
l’eliminació d’espècies de flora invasores de 
les lleres del Fluvià i Toronell.

4/04/2013
S’inicia una actuació sobre el bosc de ribera 
del Fluvià (entre el pont trencat i el viaducte de 
l’A- 26). L’actuació és sol·licitada per l’Ajunta-
ment de Castellfollit de la Roca el 1/03/2013 i 
coordinada per tècnics del Consell Comarcal 
de la Garrotxa a partir del conveni que aquesta 
entitat té signat amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua (18/01/2013) sobre actuacions de 
manteniment, conservació i millores de lleres 
de la comarca de la Garrotxa. S’elabora un 
Document Tècnic d’Actuació (DTA) que té com 
a objecte establir els criteris i condicionants 
que cal tenir en compte en la fase d’execució 
de l’actuació. Aquest DTA és revisat pels 
Serveis Tècnics del Parc Natural prèvia 
signatura de les parts.

30/01/2013
Aprofitant la publicació de l’Ordre 
AAM/388/2012, per la qual s’aproven les 
bases reguladores dels ajuts per al finança-
ment d’actuacions en els ENP de Catalunya, 
l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca, 
sol·licita un ajut per una actuació “Millora i 
manteniment  al voltant del nucli urbà i 
cinglera de Castellfollit de la Roca”.

20/07/2015
Reunió per avaluar l’estat de la cinglera i 
actuacions que s’han realitzat entre el nou 
alcalde de Castellfollit de la Roca, Miquel 
Reverter, i l’equip gestor del Parc Natural 
amb la presència del geòleg assessor del 
Par Natural, Llorenç Planagumà (Geonat).

1/08/2015
Es produeix una nova esllavissada de la 
cinglera per la banda del riu Toronell. Es 
tracta d’un despreniment de poc volum. Al 
produir-se un dissabte, al migdia, es 
produeix una certa alarma entre els veïns. El 
geòleg Llorenç Planagumà n’elabora un 
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informe per encàrrec del Parc Natural que 
identifica les causes, descriu les conseqüèn-
cies i proposa mesures d’actuació.

Els mitjans de comunicació es fan ressò de 
la notícia. El Conseller de Territori i Sosteni-
bilitat Santi Vila declara a la premsa que 
l’“lnstitut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya ja ha iniciat els treballs per fer 
una diagnosi sobre el que ha passat en 
els darrers mesos a la cinglera” i també 
que “ha donat instruccions a l’Agència 
Catalana de l’Aigua perquè avaluï l’estat 
de la zona on hi va haver el despreniment 
i determini si cal fer neteja de la vegetació 
de la cinglera, a on i qui te la responsabili-
tat de dur-la a terme”.

5/11/2015
Es celebra una reunió entre les diferents 
parts implicades per reprendre el treball 
d’elaboració d’un Pla integral d’actuacions 
a la cinglera de Castellfollit de la Roca. Els 
assistents a la reunió són:

10/11/2015
Es produeix una nova esllavissada de la 
cinglera per la banda del riu Toronell. Es 
tracta d’un despreniment de poc volum, 
aproximament 12 blocs que s’estima que 
han caigut arrossegats per a la caiguda d’un 
lledoner. El geòleg Llorenç Planagumà 
n’elabora un petit informe per encàrrec del 
Parc Natural que identifica les causes.

07/05/2016
L’ajuntament de Castellfollit de la Roca 
convoca als veïns de la població a fer una 
acció de neteja d’una part de la cinglera. 
Aquesta acció està emmarcada en la 
campanya de neteja Let’s Clean Up 
Europe, que a Catalunya es coordina a 
través de l’agència Catalana de Residus i 
consistirà a retirar residus de gran format 
acumulats en pilons a la vora del camí que 
condueix a la Gorga dels Soldats, situat sota 
de la part de la cinglera que dona al Toronell. 
(Font: Punt Diari)

20/06/2016
Publicació en el DOGC 7145 de “Edicte de 
14 de juny de 2016, sobre un acord de la 
comissió d’Urbanisme de Girona referent 

al municipi de Castellfollit de la Roca”, en 
relació a la modificació número 24 de les 
Normes subsidiàries referent a l’àmbit del 
Pla especial de protecció del nucli antic, al 
terme municipal de Castellfollit de la Roca.

25/07/2016
L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
elabora un informe, a instàncies del Parc 
Natural, en relació a unes esquerdes del 
carrer Pau Casals. La visita d’inspecció es 
fa el 2 de juny de 2016.

15/02/2017
Es produeix un nou despreniment a la 
cinglera del torrent del Toronell, just sota 
el balcó del Restaurant Can Llorens, situat al 
carrer Major núm. 28. Tècnics de l’ICGC, 
acompanyats de tècnics del Consell 
Comarcal de la Garrotxa (Rafel Planas) i del 
Parc Natural (Emili Bassols), fan una 
inspecció conjunta el 21/02/2017.

2/6/2017
Reunió a Castellfollit de la Roca sobre el Pla 
Integral de Conservació de la cinglera.

En Ferran Falcó proposa una comissió en 
relació al PIC de la cinglera en la que també 
hi formin part altres organismes, a part dels 
propis (INCASOL, ICGC, Parc Natural des de 
la DG Polítiques Ambientals i Medi Natural), 
també es parla del Departament de Cultura, 
Departament d’Empresa i Coneixement 
(pensant en la taxa turística), Departament 
de Governació,...

16/08/2017
Informe favorable amb condicions sobre la 
memòria tècnica valorada sobre el tractament 
de la vegetació en els diferents àmbits de la 
cinglera de Castellfollit de la Roca. (Codi 
informe PN: 2017PNATZVGPRE141)

18/01/2018
S’inicien els treballs de neteja de les dos 
cingleres de Castellfollit de la Roca en el 
marc del Pla Integral de Conservació de la 
cinglera.

Emili Bassols i Isamat i Eva Calm i Puig
Àrea de Patrimoni Natural. 
Can Jordà, 4 de juny de 20
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En aquest apartat es presenta un recull 
d’activitats pedagògiques que s’ofereixen 
des dels Serveis Pedagògics del Parc 

7.4     Activitats educatives a l’entorn
   del vulcanisme efusiu

Natural a l’entorn de l’Espai Museístic de les 
colades de lava de Castellfollit de la Roca.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES (PRI) Àmbit Dimensions

Comunicativa, lingüística i audiovisual
Matemàtica
En el coneixement i la interacció amb el món físic 
Digital 
Social i ciutadana
D’aprendre a aprendre
D’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Lingüístic

Matemàtic

De coneixement del medi

Artístic

D’educació física

D’educació en valors

Digital

D’aprendre a aprendre

D’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Comunicació oral

Raonament i prova
Connexions

Món actual

Activitat física

Dimensió social

Aprenentatge en grup

COMPETÈNCIES BÀSIQUES (ESO) Àmbit Dimensions

Comunicativa, lingüística i audiovisual
Matemàtica
En el coneixement i la interacció amb el món físic 
Digital 
Social i ciutadana
D’aprendre a aprendre
D’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Lingüístic

Matemàtic

Cientificotecnològic

Social

Artístic

Digital

Personal i social

Comunicació oral (C9)

Raonament i prova (C5 i C6)
Connexions (C7 i C8)

Medi ambient (C10 i C11)

Històrica (C3)
Geogràfica (C6)

Participació (C4)

COMPETÈNCIES BÀSIQUES (BATX) Matèries de modalitat Competències específiques

Comunicativa
Gestió i tractament de la informació  
Personal i interpersonal
En el coneixement i interacció amb el món

Ciències de la Terra i del medi 
ambient
Fisica
Matemàtiques
Química
Geografia

En la comprensió i capacitat d’actuar sobre el món 
En contextualització 
En experimentació 
En la dimensió espacial dels fenòmens 
En l’anàlisi i interpretació de fonts geogràfiques 
Social i cívica 

1  Itinerari guiat a les colades de lava de Castellfollit de la Roca

Nivell Treball Temporització Objectius Activitat Continguts

Educació 
primària (CS)  

Educació 
secundària (1r 
Cicle i 2n Cicle) 

Batxillerat 

Treball previ

Sortida camp

Treball 
Posterior

1,25 hores

2 hores

1 hora

-Descobrir, 
relacionar i 
interpretar els 
elements naturals 
i humans, els seus 
processos, 
fenòmens, 
activitats i 
conseqüències.

-Ambientació
-La Garrotxa

-Itinerari de 
descoberta i/o 
interpretació 

-Reculls per al 
futur

-Visualització audiovisual 
-Situació territorial: medi natural i 
l’home

-Relleu, clima, geologia, flora i 
vegetació, fauna, ecologia, paisatge, 
societat i natura i sostenibilitat.

-Valoració del patrimoni en el medi 
natural.
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2  Dossier (in)formatiu sobre el vulcanisme efusiu a la Garrotxa

Dossier pensat per als docents per entendre 
i relacionar el fenomen del vulcanisme 
efusiu. Tot i que és document de suport, pot 

suposar la implementació de tota una sèrie 
de competències tant si es treballa a 
primària, coma la secundària i a batxillerat.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES (PRI) Àmbit Dimensions

Comunicativa, lingüística i audiovisual
Matemàtica
En el coneixement i la interacció amb el món físic 
Digital 
Social i ciutadana
D’aprendre a aprendre
D’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Lingüístic

Matemàtic

De coneixement del medi

Artístic

D’educació física

D’educació en valors

Digital

D’aprendre a aprendre

D’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Comunicació oral

Raonament i prova
Connexions

Món actual

Activitat física

Dimensió social

Aprenentatge en grup

COMPETÈNCIES BÀSIQUES (ESO) Àmbit Dimensions

Comunicativa, lingüística i audiovisual
Matemàtica
En el coneixement i la interacció amb el món físic 
Digital 
Social i ciutadana
D’aprendre a aprendre
D’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Lingüístic

Matemàtic

Cientificotecnològic

Social

Artístic

Digital

Personal i social

Comunicació oral (C9)

Raonament i prova (C5 i C6)
Connexions (C7 i C8)

Medi ambient (C10 i C11)

Històrica (C3)
Geogràfica (C6)

Participació (C4)

COMPETÈNCIES BÀSIQUES (BATX) Matèries de modalitat Competències específiques

Comunicativa
Gestió i tractament de la informació  
Personal i interpersonal
En el coneixement i interacció amb el món

Ciències de la Terra i del medi 
ambient
Fisica
Matemàtiques
Química
Geografia

En la comprensió i capacitat d’actuar sobre el món 
En contextualització 
En experimentació 
En la dimensió espacial dels fenòmens 
En l’anàlisi i interpretació de fonts geogràfiques 
Social i cívica 
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Les activitats que plantegem a continuació, 
tot i que es duen a terme a terme a l’entorn 
del volcà del Croscat, ens poden servir per 

treballar el vulcanisme explosiu per després 
entendre millor el vulcanisme efusiu que 
podem trobar a Castellfollit de la Roca. 

3  Vols fer de vulcanòleg?

Nivell Treball Temporització Objectius Activitat Continguts

2n Cicle ESO
(3r i 4rt)  

Treball previ

Sortida camp

Treball Posterior

3 hores

4 hores

2 hores

-Adquirir tècniques 
d’observació i recollida 
de dades respectuoses 
amb l’entorn per fer un 
treball de camp centrat 
en aspectes geològics.

-Conèixer el procés de 
formació d’un volcà, 
parts i materials 
generats.

-Valorar els afloraments 
geològics com a recurs 
d’un valor estètic i 
científic. 

Ambientació 
i preparem 
l’expedició

Estudi 
d’un aflorament 
geològic d’origen 
volcànic 

Descripció de 
l’erupció del volcà 
del Croscat

Avaluació inicial
-Situació i metodologia a 
emprar per un vulcanòleg

-Interpretació de mapes: 
situació i orientació 
-Representació d’afloraments 
geològics a través d’esquemes
-Classificació de roques 
volcàniques
-Formulació d’hipòtesis sobre 
l’activitat eruptiva del volcà del 
Croscat

-Processos geològics derivats 
d eles emissions de les 
colades de lava

COMPETÈNCIES BÀSIQUES Àmbit Dimensions

Comunicativa, lingüística i audiovisual
Matemàtica
En el coneixement i la interacció amb el món físic 
Digital 
Social i ciutadana
D’aprendre a aprendre
D’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria

Lingüístic

Matemàtic

Cientificotecnològic

Social

Digital

Personal i social

Comprensió lectora 
Comunicació oral 

Resolució de problemes 
Raonament i prova 
Connexions 
Comunicació i representació 

Indagació de fenòmens naturals i de la vida quotidiana 
Objectes i sistemes tecnològics de la vida quotidiana 
Medi ambient 

Històrica (C3)
Geogràfica (C6)
Cultural i artística (C9)

Tractament de la informació i organització dels entorns de 
treball i aprenentatge (C4 i C5)

Aprendre a aprendre (C2)
Participació (C4)
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4  El vulcanisme a la Garrotxa (Croscat-Pomareda).      
    Vulcanisme explosiu i vulcanisme efusiu

Nivell Treball Temporització Objectius Activitat Continguts

Batxillerat 
(modalitat de 
Ciències i 
Tecnologia) 

Treball previ

Sortida camp

Treball Posterior

1,5 hores

4 hores

2,30 hores

-Conèixer la història 
geològica de la Garrotxa 
i reconstruir el procés de 
formació del volcà de la 
Pomareda.

-Interpretar un 
aflorament volcànic.

-Descripció d’un 
aflorament 
-Preparació de la 
sortida

-Observació, 
descripció i 
interpretació d’un 
aflorament

-Imatges de la 
seqüència 
eruptiva de la 
Pomareda
-Interpretació d’un 
aflorament

-Avaluació inicial
-Visionat d’un document en 
format pdf

-Interpretació de mapes de la 
zona volcànica de la Garrotxa.
-Representació d’afloraments 
geològics a través 
d’esquemes.
-Classificació de roques 
volcàniques.
-Reconstrucció de les 
activitats eruptives i caracterit-
zació del vulcanisme.

-Processos geològics derivats 
d eles emissions de les 
colades de lava

COMPETÈNCIES BÀSIQUES Matèries de modalitat Competències específiques

Comunicativa
Gestió i tractament de la informació  
Digital
En recerca
Personal i interpersonal
En el coneixement i interacció amb el món

Biologia
Ciències de la Terra 
i del medi ambient
Fisica
Matemàtiques
Química
Geografia

En indagació i experimentació 
En la comprensió de la naturalesa de la ciència 
En la comprensió i capacitat d’actuar sobre el món 
Matemàtica (desenvolupar i aplicar el raonament matemà-
tic)
En modelització matemàtica (Interpretar matemàticament 
una determinada situació)
En contextualització 
En experimentació 
En la comprensió i capacitat d’actuar sobre del món 
fisicoquímic 
En la dimensió espacial dels fenòmens 
En l’anàlisi i interpretació de fonts geogràfiques 
Social i cívica 
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1. Equipament d’Espais 
Museístics del Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa/
visiteu-nos/equipaments-itineraris/espais_
museistics/

2. Cartelleres informatives
Actualment no n’hi ha cap.

3. El vulcanisme: Guia de camp de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa 

Guia didàctica sobre el vulcanisme en 
general, el de Catalunya i el de la Zona 
Volcànica. La guia incorpora un seguit de 
fitxes descriptives per explicar els 
afloraments més important de la zona, entre 
ells les grederes del volcà del Croscat. Es 
pot descarregar a la pàgina web del Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
a l’apartat de recursos pedagògics:

http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.
content/home/zona_volcanica_de_la_
garrotxa/coneix-nos/centre_de_
documentacio/fons_documental/biblioteca_
digital/
educacio_ambiental/el_vulcanisme_guia_de_
camp_de_la_zona_volcanica_de_la_
garrotxa/2001_guia_vulcanisme_pnzvg.pdf

4. Tòtem del Garrotxa Cultour

Plafó divulgatiu a la plaça de la cinglera.

5. Itinerari pedestres

*L’itinerari pedestre número 13 del PNZVG. 
Cingleres de Castellfollit de la Roca

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa/
visiteu-nos/equipaments-itineraris/itineraris/
cingleres-castellfollit-roca/

6. Plànol guia del Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa 

http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.
content/home/zona_volcanica_de_la_
garrotxa/visitans/guia_de_visita/planol/
planol-guia-garrotxa-2017-baixa.pdf

7. Opuscle d’informació bàsica del 
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa 

http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.
content/home/zona_volcanica_de_la_
garrotxa/visitans/guia_de_visita/que_shi_
pot_fer/43_100655.pdf

8. Carta vulcanològica de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa 1:25.000

http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.
content/home/zona_volcanica_de_la_
garrotxa/coneix-nos/centre_de_
documentacio/fons_documental/
publicacions_del_parc/43_155570.pdf

9. Centre de Documentació del 
Parc Natural de la Zona Volcànica 
de la Garrotxa

http://parcsnaturals.gencat.cat/web/.
content/home/zona_volcanica_de_la_
garrotxa/coneix-nos/centre_de_
documentacio/serveis/fulleto-11.pdf

7.5     Recursos pedagògics a l’entorn de les cingleres
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10. Oferta Pedagògica del Parc 
Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa 

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/detalls/
Article/Oferta-pedagogica-del-Parc-Natural-
Cursos-2002-2019

11. Un Parc de contes

Recull de contes i dibuixos elaborats per 
alumnes dels centres docents de la Garrotxa 
amb l’objectiu de donar a conèixer la realitat 
natural, sociocultural i econòmica del parc, 
fomentar el coneixement de l’entorn natural i 
crear un espai d’aproximació al territori.

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa/
visiteu-nos/comunicacio-educacio-
ambiental/recursos-pedagogics/

12. Guies dels llibres de Batet.

Excursions matinals des de Santa Pau. 
Joaquim Agustí i Josep Agustí. 1995
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa. Xavier Oliver. 2000

13. Els tossols del Parc Natural de 
la Zona Volcànica de la Garrotxa.  

Col·lecció Pedres i cultura. Llorenç 
Planagumà, Xavier de Bolós i Ona 
Corominas

https://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/
excursions-i-itineraris-naturalistics/

14. Una mirada naturalista: 
excursión por la comarca de la 
Garrotxa.  

XXIII Bienal de la Real Sociedad Española de 
Història Natural.Madrid.2019
Marc Campeny, Xavier Oliver Martínez-
Fornés, Fran Trabalón i Llorenç Planagumà

https://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/
excursions-i-itineraris-naturalistics/



Informació

Documentació del Parc Natural: 
guies de visita, descobertes
en família...

Centre d’informació del Parc Natural
Casal dels Volcans
Av. Santa Coloma, 47
17800 Olot
972 26 81 12 / 972 19 50 94
cps@tosca.cat / pnzvg@gencat.cat

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa/
visiteu-nos

Més informació del Parc Natural
Serveis pedagògics
Centre de documentació
Centre de conservació de plantes cultivades

Turisme garrotxa
www.turismegarrotxa.com
www.itinerannia.net

Oficina de Turisme
de Sant Joan les Fonts
Ca l’Esquirolet
C/ Sant Pere, 2 (pont medieval)
17857 Sant Joan les Fonts
Tel. 972 290 507

Descàrregues

Fons Europeu Agrícola
de Desenvolupament 
Rural:
Europa inverteix
en les zones rurals

Actuacions en espècies, hàbitats i paisatges
Actuació del Programa de Desenvolupament Rural de 

Catalunya 2014.2020

Serveis Ambientals 
d’Educació i Turisme


