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Els afloraments de les colades de lava de 
Sant Joan les Fonts és un espai d’interès 
natural preferent dins el Parc Natural. A més 
conté 4 afloraments que es troben en el 
catàleg d’afloraments d’interès del Parc 
Natural: el del Molí Fondo, el del Boscarró, la 
cinglera de Can Xerbanda i la cinglera de 
Fontfreda; a més a més, els afloraments del 
Boscarró i Moli Fondo estan en l’Inventari 
d’espais d’interès geològic de Catalunya. 
L’elevat interès d’aquests afloraments rau en 
poder observar de prop els diferents hàbits 
que formen les colades de lava al solidificar-
se i la interpretació de l’evolució de la zona 
amb la presència de tres colades de lava i 
un paleosòl format per una antiga terrassa 
fluvial. Per aquest motiu aquests afloraments 
esdevenen un recurs natural essencial per 
desenvolupar la tasca educativa ja que 
permet explicar i sensibilitzar als visitants 
sobre el valor i la fragilitat de l’entorn tal com 
assenyala el pla especial del Parc Natural.

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 dins 
del Parc Natural 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 
Tres Colades de Lava de Sant Joan les 
Fonts neix amb l’objectiu d’oferir als 
professionals de l’educació i del turisme una 
eina per poder explicar el vulcanisme efusiu. 
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 ha deixat al 
descobert la superposició de tres colades de 
lava que van fluir per l’antiga llera del riu. Així 
mateix, l’aprofitament dels materials massius 
basàltics a principis del segle XX va suposar 
l’obertura de pedreres que permeten 
observar les relacions entre les diferents 
colades i la seva estructura interna i, 
finalment, reconstruir la història del seu 
emplaçament.

Aquest indret, per motius geològics, és dels 
més visitats de Catalunya ja que es poden 
veure tres colades de lava i els seus hàbits 
de retracció. Hi ha tres afloraments que 
permeten interpretar els processos 
geològics. El Molí Fondo il·lustra la relació 
entre les tres colades de lava i permet 
observar morfologies que en una altra zona 
del Parc no es veuen, com els blisters. El 
Boscarró és un punt d’observació de la 
colada superior i de la formació dels hàbits 
en solidificar-se la lava. L’altre punt per 

Superfície 9,74ha

Municipis Sant Joan les Fonts

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

Protecció Afloraments d’interès geològic del Parc (2010)

Accés amb vehicle C/ Castanyer, 2, 17857 Sant Joan les Fonts  https://goo.gl/maps/rxychifKsLAdtJKT6

Punts d’informació Cartelleres informatives XXXXXXXX Centre d’informació de Sant Joan les Fonts

Serveis Lavabos del Centre d’informació de Sant Joan les Fonts

Itineraris del Parc Natural Itinerari núm. 16 – Ruta de les tres colades de lava

Punts d’aigua Font de Can Xerbanda i de Fontfreda (no tractada). 

Recorregut adaptat Des del Centre d’Informació de Cal Esquirolet fins a la resclosa on es pot observar
 l’aflorament del Molí Fondo

Figura 1
Recorregut itinerari 16

(Ruta tres colades de lava)

Geològics:
1 Molí Fondo / 2 Boscarró

3 Can Xerbanda / 4 Fontfreda

Sistemes naturals:
5 Roureda de roure pènol

6 Bosc de Ribera

Història:
7 Esglèsia

8 Antiga fàbrica de paper
9 Poblat Iber

10 Pont Medieval 

Dades d’interès 
de l’espai 

museístic de les 
cingleres 

basàltiques de 
Sant Joan les 

Fonts

observar hàbits columnars i les dimensions 
de les colades de lava en aquesta zona és la 
cinglera de Fontfreda, punt d’interès 
geològic recuperat on antigament hi havia 
una abocador de deixalles urbanes. 

L’accés més directe per arribar a l’Espai 
Museístic és estacionant el vehicle a 
l’aparcament situat vora l’Església de Sant 
Joan les Fonts i molt proper a Ca l’Esquirolet 
(Oficina d’informació turística de Sant Joan 
les Fonts). L’Oficina està equipada amb 
serveis públics (WC), papereres, cartelleres 
informatives i banderoles que indiquen la 
direcció del itinerari de les tres colades i 
altres existents a la zona. 

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).
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3 Geologia

3.1     Marc general

En aquest indret hi ha tres colades de lava 
on es pot observar bé la seva relació en 
l’aflorament del Molí Fondo. La primera 
colada de lava és la més antiga de la zona 
volcànica de la Garrotxa; localitzada sota la 
presa; es considera que té una edat de 
700.000 anys1. Aprofitant l’erosió da la 
primera colada de lava s’encaixa una colada 
d’origen desconegut que té una edat de 
177.000 anys, i finalment una colada de lava 
cobreix les dues anteriors amb una edat de 
133.000 anys i que té el seu origen en el 
volcà de la Garrinada. Entre la segona i la 
tercera colada s’hi pot observar un antic 
paleosol format per sediments al·luvials. 

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 volcàni-
ca catalana d’edat neògena2 quaternària3 

relacionada amb el rift4 europeu (Figura 2), 
que s’estén des del mar d’Alboran fins al 
centre d’Europa. Aquest rift es començà a 

1. La geocronologia es pot localitzar en el document “Cerca, compilació i anàlisi de la bibliografia existent entorn a la cronologia de la 
zona volcànica de la Garrotxa. 2005”
2. Neògen: període geològic que comprèn des de 23,03 ± 0,05 milions d’anys fins fa 2,6 milions d’anys
3. Quaternari: període geològic que es va iniciar fa 2,5 milions d’anys i que arriba a l’actualitat.
4. 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
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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)

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 
d’Europa. El vulcanisme associat a aquest 
rift és de tipus alcalí5 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 tuf6 i maars7 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 
eocèniques8 i en dipòsits al·luvials quaterna-
ris, i el magma que l’originà és de tipus alcalí 
i predominantment 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’Euro-
pa. El magma ascendeix directament del 
mantell i  no està diferenciat o contaminat 
per materials de l’escorça.

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
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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 

9. 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).

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 alcalins9 (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.

 

Figura 2
Mapa del rift 

intracontinental de 
l’Europa occidental i 

els seus espais 
naturals protegits 

segons la Unió 
Internacional de 

Conservació de la 
Natura (UICN).

Dossier de l’Espai Museístic de les cingleres basàltiques de Sant Joan les Fonts      7
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Figura 3
Fotografia de 

minerals en les 
colades de lava 

(Plagiòclasis (1),
olivi (2)

i piroxè (3)
de les laves)

Figura 4
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
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Figura 5
Fotografia de lava 

de tipus Aa al volcà 
Pacaya de 

Guatemala.

Figura 6
Lava de tipus 

Pahoehoe al volcà 
Kilauea a Hawaii.

Figura 7
“Hornito” en una 

colada de lava del 
volcà del Piton de la 

Fournaise a la Illa 
Reunió

3.3     Colades de lava

segons la seva fluïdesa es classifiquen en Aa 
o Pahohoe:
Aa (del hawaià ‘A’a, que significa “pedrego-
sa de Lava aspra”, però també “cremar” o 
“foc”) 

Les laves Aa destaquen per la seva superfí-
cie molt irregular i rugós. Aquesta superfície 
rugosa i irregular està formada per petits 
blocs quan la part més externa de la colada 
es refreda i, aquesta, forma una crosta que, 
a causa de l’avanç continu del flux, es va 
trencant donanat lloc als blocs. Quan 
aquests fragments són de grans dimensions, 
es parla de colada en blocs.

Les colades de lava són un flux de roca 
basàltica emès durant una erupció i que 

Les pahoehoe (del hawaià pahoehoe, que 
significa “suau”) o encordada són general-
ment colades de laves basàltiques molt 
fluides. Presenten a la superfície rugositats 

En les colades de lava poc viscoses exis-
teixen tres tipus de morfologies que podem 

que s’assemblen a cordes, el que li dona el 
nom de lava cordada. La seva superfície un 
cop solidificada és ondulada, encordonada i 
fins i tot llisa. Aquestes superfícies es deuen 
al moviment molt fluid de la lava sota una 
escorça que es va coagulant. Les colades 
d’aquest tipus avancen com una sèrie de 
petits lòbuls que trenquen contínuament la 
superfície refredada. També formen tubs de 
lava per on la lava flueix pel seu interior.

Les Aa, al solidificar-se, en el seu interior 
solen formar hàbits columnars, i les pahohoe 
formen hàbits lenticulars i, algunes, si el flux 
és constant, generen túnels de lava relacio-
nats.

localitzar en la seva superfície: els hornitos, 
els blisters i els rootless volcànic cones.

“Hornitos”

Els “hornitos” són formes relativament 
còniques que s’han format damunt la lava 
quan aquesta és expulsada a través d’una 
fissura en el sostre d’un túnel de lava. Es 
creen per la pressió que genera la lava al 
fluir pel túnel. L’ alta pressió fa que la lava 
s’escapi i generi esquitxos al voltant de la 
fissura que ha trobat per sortir. Els “hornitos” 
arribar a superar els 10 metres d’alçada.

Dossier de l’Espai Museístic de les cingleres basàltiques de Sant Joan les Fonts      9
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Figura 8
“Blister” en una 

colada de lava

Figura 9
Tossol de Can 

Central a la colada 
de lava del volcà del 

Puig Jordà

Figura 10
Esquema geològic 

de la formació d’un 
tossol al evaporar-
se aigua que entra 
en contacte amb la 

lava. La sortida 
d’aquest vapor 

d’aigua arrastrant 
trossos de lava 

genera una petit con 
volcànic.

“Blisters”

També coneguts 
com esquerdes de 
pressió. En un flux 
de lava, si quan 
aquesta avança 
troba algun 
obstacle o s’incre-
menta de pressió, 
es pot generar una 
pressió en la crosta 
endurida de la 
colada defor-
mant-la com un 
cúpula.

“Rootless Volcanic Cones”

Coneguts a la zona com a tossols, aquests 
formacions es donen per explosions 
provocades al fluir la lava per damunt de 
mulladius. L’aigua entra dins la lava que està 

en procés de solidificació i es converteix en 
gas (vapor) que travessa tota la lava gene-
rant acumulació de lapil·li i blocs al damunt 
de la colada.

10     
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Les tres colades de lava

En aquest aflorament es pot observar i 
interpretar les tres colades de lava i la seva 
relació entre elles (figura 4). A la base del riu 
es troba la primera colada on al seu damunt 
s’hi ha construït actualment la resclosa del 
Fluvià. A la dreta d’aquesta petita presa, 
s’observa una certa disjunció columnar en el 
basalt, el qual és de color gris-blavós. Si 
s’accedeix cap al nord-est es troben unes 

lloses, que constitueixen el nivell basal de la 
segona colada de lava. En alguns punts hi 
ha petites protuberàncies on es veu la seva 
base escoriàcia i rugosa. A l’escarpat de la 
llera del riu s’observa la resta de la colada 
que presenta hàbit columnar. Just al damunt 
d’aquest tram hi ha una capa de sediments 
formada per còdols de gresos i basalt, 
englobats per una matriu llimosa. Finalment, 
a la part superior aflora la tercera colada que 
cobreix tota la zona.

4 Processos geològics en els afloraments

Els tres afloraments d’interès que hi ha en 
les cingleres basàltiques de Sant Joan les 
Fonts ofereixen una oportunitat per l’estudi 
de les colades de lava d’aquesta zona 
volcànica i els processos geològics que s’ho 
troben relacionats. 

En aquest indret on conflueixen la riera de 
Bianya i al riu Fluvià. L’acció erosiva 
d’aquests cursos d’aigua ha posat al 

Figura 11
Mapa vulcanològic de les 

cingleres de Sant Joan les Fonts.
Punts d’interès geològic:

1 – Molçi Fondo
2 – Boscarró
3 - Fontfreda

descobert cingleres i la superposició de tres 
colades de lava que s’escolaren per les 
antigues lleres d’aquest rius durant diferents 
èpoques. També, l’aprofitament de la roca 
basàltica a principis de segle va comportar 
l’obertura de pedreres que ajuden a observar 
les roques volcàniques, la seva estructura 
interna i finalment, reconstruir-ne la història 
del seu emplaçament.

Erupció del volcà de la Garrinada                   133.000 anys

Erupció colada inferior de les Cols                 edat desconeguda   

Erupció colada de Fontfresca                           177.000 anys

Erupció del volcà de la Canya                          edat desconeguda

Erupció colada inferior del Molí Fondo       700.000 anys

Sediments al·luvials del llac de resclosa 
volcànica de la Vall de Bianya                          133.000 anys

Antiga terrassa �uvial                                         126.000 - 10.000 anys

Con d’escòries (piroclastos)                                    

Colada de lava                                    

N

500 m

3 2
1

4.1     Aflorament del Molí Fondo

Dossier de l’Espai Museístic de les cingleres basàltiques de Sant Joan les Fonts      11
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Figura 12
Vista aèria de la 

pedrera del
Molí Fondo

Fotografia del
Molí Fondo

Colada 1
Colada 2
Colada 3

Elements d’interès
Túnel de lava (1)

Paleosòl (2)
Deformació colada (3)

Hàbits columnars (4)
Blisters (5) (6) (7)

Alteració esferoidal (8)

Figura 13
Esquemes geològics 
de la formació de les 
tres colades de lava

Colada 1

Colada 3

Colada 2

L’evolució geològica de la zona s’interpreta 
de la següent manera: La primera colada de 
700.000 anys i d’origen desconegut reomple 
l’antiga llera del riu Fluvià en aquest sector 
omplint-ne part de la seva conca (1). L’acció 
erosiva del riu formà un nou curs (2) que, 
milers d’anys després, fou novament ocupat 
pel segon flux basàltic de 177.000 anys (3), 
la procedència del qual no s’ha pogut 

determinar. Seguidament, el riu al llarg del 
temps va anar sedimentant materials al 
damunt d’aquesta colada fins a 
desenvolupar una terrassa fluvial (4). Fa uns 
133.000 anys, damunt dels sediments, 
s’emplaçà el darrer corrent de lava (5). 
Aquest procedia del volcà Garrinada i s’aturà 
poc més enllà d’on avui es troba el poble de 
Sant Joan les Fonts.
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Figura 14
Fotografia que 

il·lustra els dues 
colades de lava 

(C1 i C2)
i el paleosol

(P)

C2C2

PP

C1C1
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Els Blisters del Molí Fondo

En la segona colada de lava del Moli Fondo 
apareixen una sèrie d’estructures i deforma-
cions geològiques (figura 5 per conèixer-ne 
la ubicació). Si caminem per la vora del riu, 
en el sentit del corrent, trepitjarem unes 
lloses que constitueixen el nivell basal de la 
segona colada de lava. En alguns punts hi 
ha petites protuberàncies on es veu una 
base escoriàcia i rugosa. En l’escarpat de la 
llera s’observa la resta de la mateixa colada, 
que presenta hàbit columnar. Just a sobre hi 

En aquesta colada si localitzen unes 
protuberàncies que deformen l’hàbit 
lenticular (fotografia 5). Aquesta deformació 
ha estat provocada pels túnels que la lava 
havia generat al fluir encaixada en la vall 
fluvial. La segona colada de lava es va trobar 
un obstacle que va provocar que desaccele-
rés el flux, aquest fet genera que la pressió 
dins la colada deformi la crosta superior ja 

ha una capa de sediments formada per 
còdols de gresos i basalt, englobats per una 
matriu llimosa. Finalment, a la part superior 
aflora la tercera colada que és la que forma 
la pedrera del Boscarró. Aquesta colada de 
lava es caracteritza pels seus hàbits lenticu-
lars produïts al solidificar-se mentre la lava 
encara està fluint. Aquest fet indica que 
aquesta lava era poc viscosa, és a dir 
bastant fluida. 

solidificada generant els blisters (figura 
evolució). Més tard el sostre dels blisters 
s’enfonsà, com els que podem observar en 
aquest indret. Amb més detall, a l’interior 
dels blisters podem observar la lava que 
fluïa dins els túnels que ella mateixa havia 
generat formant les estalafites  (estalactites 
volcàniques) en les cavitats de la zona 
(fotografies 7 i 8)

Figura 15
Fotografia en 

detall de hàbits 
lenticulars 

producte d’una 
colada de lava 

fluïda

Figura 16
Fotografia de les 

deformacions 
que tenen els 

hàbits lenticulars 
en el Moli Fondo
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Figura 21
Esquema geològic

de la formació dels
blisters al Molí Fondo

1. Una colada de lava flueix per 
un indret i genera un tub de lava, 

és a dir la part superior es 
solidifica i la inferior continua 

fluint.
2. L’emissió de lava continua i es 

troba un barratge que provoca 
que no pugui fluir a la mateixa 

velocitat. Aquest fet genera una 
pressió elevada dins el conducte 

provocant deformacions en forma 
de cúpula a la part del sostre 

solidificada
3. Quan la pressió disminueix els 

túmuls es col·lapsen pel sostre.
4. Una vegada tot es solidifica i 

refreda podem observar 
protuberàncies volcàniques en 

forma de blisters, que en aquest 
indret l’erosió del riu i la pedrera 

ha provocat que en alguns només 
s’observi una part.

Figures 17, 18 i 19
Bombament provocat 

pel flux de lava intern i 
exemples d’estafilits o 

estalactites 
volcàniques que 

s’originen per la lava 
residual en les cavitats 

volcàniques, 
normalment tubs 

volcànics
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Antiga pedrera on s’hi havia explotat el 
basalt per a l’elaboració de llambordes. En 
aquest aflorament es poden observar 
diferents hàbits de retracció en l’última de 
les tres colades emplaçades a la vall del 
Fluvià. S’hi distingeixen cinc nivells: l’inferior 
presenta una disjunció columnar clara amb 
prismes hexagonals o pentagonals de 20 a 
40 centímetres de diàmetre i entre 2 i 3 
metres d’alçada (1). El segon i quart nivells 
presenten hàbit en lloses (2)(4). Entre 

La presència de diferents nivells es deu al 
fluir de les laves. Els hàbits lenticulars es 
formen quan les laves es solidifiquen mentre 
flueixen i l’hàbit columnar quan la colada de 
lava està relativament quieta. Com podem 
observar en la fotografia XX de l’aflorament 

aquests dos, s’observa el tercer tram (3), on  
el material massiu té poques esquerdes de 
refredament. L’últim dels cinc nivells (5), just 
per sota del sòl, està molt més alterat per la 
proximitat amb la superfície. Presenta una 
marcada estructura bolar. A l’altra banda del 
front d’explotació de la pedrera es veu com 
la riera de Bianya s’encaixa en el contacte 
entre els materials volcànics i els materials 
sedimentaris rogencs de l’eocè.

localitzat en la part superior del Molí Fondo, 
l’hàbit lenticular i el més massiu del centre 
són producte d’un flux intern de la lava que 
s’anava desplaçant, mentre que la part 
superior i inferior ja s’havia començat a 
solidificar.

4.2     La pedrera del Boscarró,
   hàbits de retracció en les laves

Fred

Calent

TE
M

PE
RA

TU
RA

Disjunció
columnar
hexagonal

Colada de lava

Formes hexagonals

Centres de
concentració

Figura 22 i 23
Pedrera del Boscarró i 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.
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La cinglera de Fontfreda es correspon a la 
mateixa colada de lava que la del Boscarró, 
és a dir, prové del volcà de la Garrinada i té 
133.000 anys d’antiguitat. El nivell inferior (1) 
presenta una disjunció columnar clara amb 
prismes de més de tres metres d’alçada i 
per sobre hi ha un tram d’hàbit lenticular (2). 
El pas d’un a l’altre, al contrari que en el 
Boscarró, mostra una certa transició.

4.3 La cinglera de Fontfreda, hàbits de retracció en  
 les laves

Figura 24
Pla transversal 
de l’aflorament 
del Boscarró on 
es pot veure el 
que vindria ser 
un conducte de 

lava dins la 
colada.

Figura 25
Cinglera de 

Fontfreda amb 
els diferents 
tipus d’hàbit

22

11
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Alteració de les colades de lava

En les cingleres basàltiques es genera una 
alteració en forma de pigallat blanc i que 
molt sovint pren formes esferoidals, llavors 
s’anomena alteració esferoidal. Aquesta 
alteració comença després de l’erupció i és 
conseqüència del contacte del basalt ja 
solidificat i fred amb l’aigua. L’alteració és 
conseqüència del reemplaçament de la 
leucita10 per analcima11 secundària. El 
reemplaçament d’aquest mineral provoca un 
augment del volum per la qual cosa provoca 
la fracturació dels minerals del voltant (olivi, 

piroxè i plagiòclasis) . Aquesta fracturació 
genera el clapejat blanc i que sovint pren 
formes radials a causa de la distribució dels 
minerals al solidificar-se i causada per les 
corrents convectives presents dins les laves. 
La presència de més o menys alteració en la 
roca basàltica depèn la circulació de fluids 
més o menys hidratats mentre s’està 
solidificant i refredant i la presència de més 
o menys aigua un cop ja refredada dins la 
colada de lava.

Figura 26
Pigallat blanc 

i alteració 
esferoïdal 

Figura 27
Alteració en 

detall a causa 
del pigallat 

blanc

10. La leucita és un mineral de la classe dels silicatats que només es localitza en les roques volcàniques basàltiques, traquítiques, etc.
11. Analcima secundària és un mineral de la classe dels silicatats, en aquest cas format per alteració de la leucita al hidratar-se per 
això s’anomena secundari.
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5 Història

Història de la vila i elements a destacar

La situació estratègica del territori que 
ocupa el municipi de Sant Joan les Fonts ha 
afavorit l’assentament humà des de temps 
remots. A l’època romana la via Annia 
travessava el Fluvià pel mateix lloc que 
l’actual pont medieval.  L’actual pont fou 
construït després dels terratrèmols de 1428.

El poblat Iber del Boscarró, (s.IV i III a.c.), 
ubicat dalt del turó, entre el riu Fluvià i la 
riera de Bianya, permet identificar les restes 
arquitectòniques d’un petit assentament. 
D’acord als murs localitzats, es tracta d’un 
sistema constructiu de qualitat i per tant 
l’assentament deuria tenir certa entitat. El 
més probable és que el poblat fou construït 
en dues fases, per la superposició de dos 
murs.  El poble iber, documentat entre finals 
del segle VII i principis del segle VI a.C , és el 

resultat de l’evolució de la cultura del ferro i 
com a conseqüència dels contactes amb la 
població indígena i els pobles colonitzadors 
(fenicis i grec) es va desenvolupar aquesta 
cultura, que s’ha repartir pel territori de 
forma independent, formant tribus. S’ubica-
ven en turons, conformant poblats, amb 
murs defensius, al ser una  època d’enfron-
taments i inestabilitat. La seva cultura va 
perviure fins al primer període de la presèn-
cia romana, al segle I a.C. S’han trobat 
restes materials ceràmics, exposats al 
Centre d’Interpretació de l’Estada Juvinyà, 
que demostren com els ibers utilitzaven la 
ceràmica per a emmagatzemar vi, oli, aigua, 
tant de producció local com d’importació, 
fet que també ens indica contacte entre 
diferents assentaments.

Figura 27
Imatge aèria del 

poblat ibèric 
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De l’edat mitjana és del període que en 
tenim més testimonis: masos, molins, 
edificis religiosos  i civils.  Les construccions 
medievals més rellevants són el monestir 

benedictí de Sant Joan, el castell de Juvinyà 
i el pont medieval, entorn del qual s’establí 
el primer nucli urbà.

Figura 27
Imatge aèria del 

poblat ibèric 

Del  monestir de Sant Joan les Fonts  es 
conserva l’església, que justament va ser 
l’element primer, consagrada a mitjans del 
s.X i dedicada a St.Esteve com a patró i St.
Joan i St.Miquel com a copatrons. El 
monestir benedictí, consagrat l’any 1117, 
s’aixecà sobre aquests tres antics altars. Per 
això, durant un temps fou conegut com a 
Sant Esteve de les fonts Inferiors.
Els Vescomtes de Besalú Ermessenda de 
Carcassona i Udalard Bernat de Milany, 
havien donat a l’abadia benedictina de Sant 
Víctor de Marsella un alou el qual contenia 
vàries esglésies, entre elles Santa Eulàlia de 
Begudà i Sant Joan les Fonts, amb els 
delmes, primícies i altres drets, però que 
eclesiàsticament depenien dels bisbes de 
Girona, per tal que s’hi fundés un priorat.  
Berenguer Dalmau, bisbe de Girona, 

confirma la donació a Bernat, abat del 
monestir de Marsella (10 d’octubre de 1127), 
document conservat a l’Arxiu de l’Abadia de 
Sant Víctor de Marsella.
Els anys d’activitat i bonança econòmica del 
cenobi foren des de la seva fundació i fins el 
segle XV, quan el monestir de Marsella 
passava per dificultats econòmiques. El 
1424 va deixar de dependre de l’abadia de 
Marsella i va passar a estar tutelat pel 
monestir de Sant Pere de Besalú i més tard 
pel de Sant Pere de Camprodon (del 1592 
fins 1835).

L’església avui és l’únic edifici que resta del 
monestir, de tres naus, planta basilical,  
sense transsepte i tres absis, enderrocat el 
meridional el s.XVIII per a construir-hi la 
sagristia.
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A l’exterior dels absis podem observar la 
decoració romànica amb arcs llombards i fris 
de dents de serra. A l’interior trobem sobre 
les columnes adossades als pilars, capitells 
corintis decorats amb motius vegetals i 
altres amb animals fantàstics, els grifs tan 
característics del romànic. Conserva la pica 
baptismal original del s.XII, de grans 
proporcions i d’un sol bloc, amb decora-
cions figurades que representen la mort de 
Sant Joan Baptista. També es conserva una 
rèplica excel·lent feta pels escultors Montero 
de la Majestat avui conservada al Museu 
d’Art de Girona i que es salvà de la crema 
durant la guerra civil.

L’Estada Juvinyà o Castell de Juvinyà és una 
construcció civil,  que data dels segles 
XII-XIV, és una casa forta construïda pel 
senyor Ramon de les Fonts, que feia la 
funció també de molí fariner. La seva filla 
Urraca es va casar amb Guillem de Juvinyà i 
construïren la seva residència permanent. 
Dels últims descendents de la nissaga de 
cavallers, Gueraua de Juvinyà i Pere 
d’Hortal, marxaren de la casa forta a finals 
del s.XIV. La casa llavors passà a diferents 
famílies de pagesos que conservaren el nom 
fins a la família Trincheria, fins a passar a 
propietat municipal el 1982 quan restaurà 
l’edifici i el musealitzà per a la seva visita.  
En la seva edificació es veuen clarament els 
dos períodes diferenciats, el primer cos, la 
torre i el molí  més antic i les tres plantes 
nobles a on avui hi trobem el centre d’inter-
pretació i la sala d’actes, ja del s.XIV. Avui la 
seva visita permet observar bé com era, com 
es vivia i s’organitzava la vida d’una família 
noble. Fou declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional el 1972.

Va ser a partir del s.XIX i segle XX que Sant 
Joan les Fonts va viure un procés d’indus-
trialització, protagonitzat per papereres i 
filatures, i que va incidir en el seu creixe-
ment. L’arqueologia industrial de Sant Joan 
les Fonts té una indiscutible relació amb 
l’aigua.  Un dels exemples més evidents és 
el Molí Fondo, situat al costat de la resclosa 
natural formada per la colada de lava, la 1a 

que configurà aquest indret fa 600.000 anys, 
formant un espectacular salt d’aigua.  
L’origen de la fàbrica es remunta  al 1723. La 
transformació més important fou l’any 1841 
quan Pere Capdevila en fa una reforma i 
ampliació i l’anomena “La Reformada”. Hi  
feia paper per escriure i imprimir, sedes, 
cartolines i paper de fumar de les marques 
Vulcano, Los Dos Mundos, Yunque o 
Martillo.

L’any 1921 passà a mans de la família 
Torras, indústria avui encara activa amb el 
nom Torraspapel, qui l’any 2004 cedí el 
complex a l’Ajuntament. Avui el Molí Fondo 
és un espai museïtzat que permet identificar 
els diferents espais de treball, oficines i 
marques d’aigua, per a la fabricació del 
paper, un important exemple del patrimoni 
industrial a la Garrotxa. 

Una de les altres activitats econòmiques 
característiques d’aquest indret ubicat sobre 
una colada de lava és l’extracció de pedres. 
A la pedrera del Boscarró, i la pedrera de 
Fontfreda,  i en més de una cinquantena 
situades sobretot al llarg de la riera de 
Bianya, s’hi extreia el basalt. A les pedreres 
hi treballaven desenes d’operaris vinguts 
d’arreu, com els treballadors especialitzats 
que Joan Muntada, el primer explotador de 
les pedreres, va anar a buscar al Port de la 
Selva, que ja havien treballat en pedreres de 
granit. Així durant molts anys van ser un pol 
d’atracció econòmica important. Actual-
ment, per molts carrers de la comarca i de 
ciutats com Barcelona, Girona i Figueres, 
podem trepitjar llambordes fetes amb el 
basalt dels volcans de la Garrotxa. L’empe-
drat dels carrers del nucli de Sant Joan les 
Fonts es col·locà l’any 1935 amb llambordes 
de les pedreres del municipi. 

Sant Joan les Fonts i com el seu nom indica 
està envoltat de fonts, canals i un safareig. 
Manel Soler i Josep Ma Oliveras han 
inventariat més de 255 fonts fotografiades i 
recollides en un llibre. I és que la vall del riu 
Fluvià hi trobem fonts que coincideixen amb 
les irregularitats topogràfiques que faciliten 
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el tall de la superfície provocant aquestes 
surgències: les fonts i recs i sèquies de 
Verlets, que es poden recórrer seguint la ruta 
d’Itinerannia de les Fonts i Verlets del 
municipi. Aquestes fonts, associades als 
dipòsits volcànics, tenen una notable 
singularitat hidrogeològica així com que van 
unides al fet popular d’anar a buscar aigua a 
la font o anar a fer petar la xerrada i la 

bugada al rentador del poble, per evitar 
desplaçar.se fins al riu.  

És doncs l’aigua un element identificador 
d’un municipi ubicat a les vores del  riu i els 
seus afluents com l’ocupació humana ens 
ha demostrat, des del paleolític i fins a 
l’actualitat.

FALTA FOTO PEDRERA
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6 Ambients naturals (vegetació i fauna) 

La vegetació a sant Joan les Fonts entre els 
cingles de Fontfreda fins al Boscarró

Al nord de Sant Joan les Fonts, la riera de 
Bianya separa dos grans dominis de 
vegetació: les comunitats mediterrànies al 
nord, les eurosiberianes al sud. 

Les costes de la Cau i de Vivers al solell són 
cobertes per una massa forestal força 
continua dominada per l’alzina (Quercus 
ilex).  A l’est de Can Colom apareixen una 
sèrie d’espècies a les que els hi agrada les 
temperatures altes: l’esparreguera (Aspara-
gus acutifolius), l’aladern (Rhamnus alater-
nus), l’arítjol (Smilax aspera), el ginestó 
(Osyris alba). Aquest conjunt forestal 
caracteritza l’alzinar mediterrani típic, el de 
terra baixa: l’alzinar amb marfull (Vibur-
no-Quercetum ilicis). Sota la Cau, aquestes 

Les comunitats forestals ripàries resse-
gueixen de manera desigual la riera de 
Bianya i el riu Fluvià. En alguns trams, on els 
ressalts basàltics afloren, gairebé no hi ha 
bosc de ribera, i altres comunitats s’apropen 
al curs fluvial, substituint les masses 
característiques que havien estat dominades 
pel vern (Alnus glutinosa) i el salze blanc 

mateixes espècies termòfiles, suara esmen-
tades,  tendeixen a fer-se rares i s’estén 
l’alzinar muntanyenc (Asplenio-Quercetum 
ilicis). És a la part baixa d’aquests vessant 
solells que l’alzina es barreja amb el roure 
martinenc (Quercus humilis) en boscos 
mixtes que formen clapes petites molt 
properes a la riera de Bianya.

Entre els alzinars, al voltant dels masos, els 
marges i les feixes abandonades, són 
presents els fenassars, prats mediterranis de 
fenàs (Brachypodium phoenicoides) en sòl 
de profunditat relativa. L’altre comunitat que 
trenca la uniformitat del bosc és la jonceda, 
pastura amb jonça (Aphyllanthes monspe-
liensis).

(Salix alba). És el cas del tram fluvial dels 
cingles de Fontfreda, o entre el Pont 
Medieval i la resclosa de la Sebastiana. En el 
primer, bac i humit, el freixe (Fraxinus 
excelsior) i l’avellaner (Corylus avellana) són 
relativament abundants. A prop del cas urbà 
i en situacions on la humitat edàfica és 
menor, s’instal·len l’alzina (Quercus ilex), el 

Figura 29
Bosc de ribera que 

ressegueix la riera de 
Bianya
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roure (Quercus sp.) i sobretot el lledoner 
(Celtis australis). En menor grau apareixen 
conreus forestals, com els dels plàtans 
(Platanus orientalis). La verneda doncs, està 
força alterada per la presència d’espècies 
introduïdes: la robínia (Robinia pseudoaca-
cia), la troana (Ligustrum lucidum), el 
lledoner (Celtis australis), el negundo (Acer 
negundo) i l’ailant (Ailanthus altissima). 
Malgrat això, apareixen elements interes-
sants i vistosos com el frare de verneda 
(Lathraea clandestina).  

La resta de l’espai, al sud de la riera de 
Bianya, correspon al domini de la roureda de 
roure pènol. El roure pènol (Quercus robur) 
però, no arriba a formar veritables boscos, 
sinó petits rodals esparsos al llarg del marge 
dret de la riera i sobre el pla de Gibrella. La 
resta es distribueix en marges al llarg de les 
partions i en forma de devesa en pastures 
molt trepitjades. Tot i així, les espècies que li 
són pròpies apareixen sempre que les condi-
cions ho permetin, de forma que, entre 
l’escola i el Boscarró, on l’alzina és força 
abundant, es poden observar l’heura de 

terra (Glechoma hederacea) o la pulmonària 
(Pulmonaria afinis).

A destacar entre les comunitats d’extensió 
reduïda, la vegetació aquàtica i la rupícola. 
Al voltant dels rius, en sòls xops i aigües 
calmes, apareixen jonqueres, canyissars i 
herbassars humits. Als seus marges creixen, 
entre d’altres, el jonquet (Juncus articulatus), 
la jonquina (Juncus inflexus), la balca (Typha 
latifolia), la bova borda (Sparganium erec-
tum), la salicària (Lythrum salicaria), la menta 
boscana (Mentha longifolia) o el malrubí 
d’aigua (Lycopus europaeus). I dins l’aigua, 
ho fan els macròfits, com el plantatge 
d’aigua (Alisma plantago-aquatica), la llentia 
d’aigua (Lemna minor), l’estel d’aigua 
(Callitriche stagalis) o la llengua d’oca 
(Potamogeton nodosus). Els roquissars dins 
del bosc tancat són ocupats per polipodi 
(Polipoidum vulgare), molt abundant, mentre 
que en parets naturals o de construccions, 
més o menys nitròfiles, hi ha el melic de 
venus (Umbelicus rupestris), la morella 
roquera (Parietaria officinalis) o la picardia 
(Cymbalaria muralis).

Figura 30
Vegetació
aqüàtica
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Figura 31
Mapa de vegetació de la zona
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7 Annexos

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 Garrotxa, DOGC, núm. 
556 (1985).  

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). A més té les següents figures de 
protecció o incloses en inventaris:

• L’aflorament del Molí Fondo, la pedrera del 
Boscarró, la cinglera de can Xerbanda i la de 
Fonfreda són afloraments d’interès geològic 
del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa.

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). 

• Boscos d’Alt Interès Biològic al llarg de la 
riera de Bianya i les rouredes al sudoest de 
la Pomereda, Puig S’Agonia, Turó de la 
Bronça, boscos al nordest de Can Xel, 
majoritàriament rouredes de roure pènol. 

• La pedrera del Molí Fondo i la del Boscarró 
estan dins l’inventari (IEIGC) com a Geòtop, 
un aflorament d’interès geològic excepcional 
a conservar.

7.1     Legislació

7.2     Marc legal sobre la conservació del patrimoni en
          les cingleres basàltiques de Sant Joan les Fonts
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7.3.1  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.

7.3.2  Flora 

L’any 2013 es recuperen les pastures de 
sota Can Passavent.

L’any 2014 es recuperen les pastures de 
sobre Can Passavent.

L’any 2015 es fan diverses proves per 
millorar l’estat de biodiversitat de les 
pastures de sota Can Passavent.

Des de l’any 2014 fins enguany s’ha avaluat 
en diverses ocasions l’estat de biodiversitat 
de diferents trams de pastura, tant de sobre 
com de sota Can Passavent, aplicant el 
protocol per a l’avaluació de l’estat ecològic 
de les pastures.

L’any 2019 aquest protocol s’ha aplicat de 
manera coordinada amb el BMS per tal de 
poder vincular resultat de la diversitat 
d’espècies vegetals amb la presència de 
papallones, especialment de la Maculineaa-
rion, que en el darrer any hi ha tingut una 
presència abundant.

7.3.3  Fauna

Des del 2019 es realitza un seguiment de 
papallones diürnes a l’interior de la reserva 
natural integrat al ButterflyMonitoringSche-
me a Catalunya (CBMS).

7.3.4  Història i cultura

Des del grup d’Arqueologia de la UAB tenen 
un programa de poblament prehistòric i 
volcans que agafa la zona.

7.3.5  Paisatge

Actualment no hi ha cap projecte de recerca 
referent al paisatge.

El Pla Especial del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa (Generalitat de 
Catalunya, 2010) va identificar diferents 
unitats de paisatge, la zona es situaria 
principalment en la unitat 10 de la Fageda 
d’en Jordà i Vall del Corb , una part de la 11 
del nucli històric de Santa Pau i la 7 de 
l’altiplà basàltic de Batet de la Serra.

7.3     Línies de recerca i projectes a l’entorn de les
          cingleres basàltiques de Sant Joan les Fonts
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En aquest apartat es presenta un recull 
d’activitats pedagògiques que s’ofereixen 
des dels Serveis Pedagògics del Parc 

Natural a l’entorn de l’Espai Museístic del 
Boscarró i Molí Fondo

7.4     Activitats educatives a l’entorn de les cingleres
          de Sant Joan les Fonts

1  Itinerari guiat al Boscarró i Molí Fondo
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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 oden servir per 

treballar el vulcanisme explosiu per després 
entedre millor el vulcanisme efusiu que 
podem trobar al Bsocarró i Molí Fondo. 

2  Vols fer de vulcanòleg?

32     
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3  El vulcanisme a la Garrotxa
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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 de la 
Plaça Major i de Cal Esquirolet

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 l’entra del itinerari, al 
costat de cal Esquirolet.

5. Plafons interpretatius del 
itinerari del Molí Fondo i del 
Boscarró

En aquest recorregut hi ha uns faristols que 
ajuden a interpretar l’indret, des d’un punt 
de vista geològic, històric i artístic.

6. Itinerari pedestres 

*L’itinerari pedestre número 16 del PNZVG, 
de les cingleres basàltiques de Sant Joan les 
Fonts.

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa/
visiteu-nos/equipaments-itineraris/itineraris/
ruta-tres-colades-cingleres-basaltiques-
sant-joan-fonts/

7. 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

8. 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

7.5     Recursos pedagògics a l’entorn de les cingleres
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9. 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

10. 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

11. 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

12. 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. 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

13. 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/

14. Turisme de Sant Joan les 
Fonts 

http://www.turismesantjoanlesfonts.com/ca/
turisme/noticies/ruta-de-les-3-colades.aspx



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

Serveis Ambientals 
d’Educació i Turisme


