
El
vulcanisme 
efusiu
a la Garrotxa



Mapa del PNZVG amb els 
indrets on es pot observar
el vulcanisme efusiu

Figura 1: Mapa vulcanisme efusiu al PNZVG
1. Olot, 2. Sant Joan les Fonts, 3. Castellfollit de la Roca, 
4. Volcà del Croscat, 5. Fagedà d’en Jordà, 6. Santa Pau, 
7. Sant Feliu de Pallerols
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Els magmes a la Garrotxa:
composició i gènesi

Els magmes són barreges de material rocós fos, principalment de tipus silicatat (minerals constituïts per anions 
SIO4), que poden contenir partícules sòlides (cristalls i fragments de roca) en suspensió i gasos dissolts.

Segons el percentatge de sílice que contenen, els magmes es classifiquen com:

- Bàsics  o màfics: quan el percentatge de sílice és inferior al 52%
- Intermedis: quan el percentatge de sílice està entre el 52% - 63%
- Àcids o fèlsics: quan el percentatge de sílice és superior al 63%

Les propietats físiques dels magmes que condicionen de manera més significativa els processos d’ascens i 
erupció són:

1. La densitat: varia en funció del contingut en sílice (SIO2). Si són pobres en sílice (bàsics-màfics) tenen una 
major densitat perquè tenen incorporats un major nombre de cations metàl·lics pesants a la seva estructura.
2. La viscositat: és més elevada en els magmes més àcids o fèlsics com a conseqüència d’un nombre més 
gran d’enllaços entre les seves molècules de sílice.
3. Temperatura: Els magmes bàsics o màfics tenen temperatures de fusió altes que poden arribar als 1100ºC, 
mentre que els magmes àcids o fèlsics tenen temperatures de fusió més baixes 700-800ºC.

A la Garrotxa els magmes que predominen són majoritàriament màfics, amb densitat alta, viscositat baixa 
i temperatures de fusió sobre els 900ºC. La zona de gènesi d’aquest magma es dóna a nivell del mantell 
astenosfèric i la manca gairebé total de contaminació per roques de l’escorça i la poca diferenciació que 
presenta indica que l’ascens del magma és ràpid des del seu punt d’origen.

La composició del magma abans de sortir a la superfície, el recorregut que fa i la seva evolució determinen 
el tipus d’activitat eruptiva. Així mateix, la presència d’aigua  a l’indret per on sortirà el magma condicionarà 
fortament aquesta activitat
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Figura 2: Variació de la composició i de les propietats 
físiques dels magmes. 



Així doncs l’activitat eruptiva es pot classificar en:

1. EFUSIVA. Activitat més tranquil·la, ja que les bombolles de gas de l’interior del conducte no exerceixen 
prou pressió com per propulsar el magma cap a l’aire. Són magmes amb baix contingut en gasos.
2. EXPLOSIVA. Es caracteritza per una expansió del magma al tram final del conducte i un aïllament de 
fragments de magma, el qual provoca que en el moment d’arribar a la superfície hi hagi explosions més o 
menys violentes, que expulsen els fragments. Aquests fragments de magma en refredar-se constitueixen les 
roques volcàniques (piroclastos). Són magmes amb un contingut alt en gasos.

L’activitat explosiva es pot classificar en tres grups:

2.1. ESTROMBOLIANA. Grau d’explosivitat moderat.
2.2. VULCANIANA. Grau d’explosivitat elevat.
2.3. PLINIANA. Amb un important grau d’explosivitat, manifestacions violentes i on s’expulsen grans volums 
de material.
2.4. HIDROMAGMÀTICA. Si durant el transcurs d’una erupció magmàtica hi ha entrada d’aigua al sistema, 
l’activitat pot canviar de manera dràstica i incrementar la seva violència. Aquesta activitat pot anar combinada 
amb les altres activitats eruptives.

Figura 3: Tipus d’activitats eruptives. 



3.1 Tipologies de les colades de lava
La lava que surt del volcà pot ser més o menys viscosa. Quan aquesta és menys viscosa vol dir que 
químicament és de composició bàsica, i això fa que tinguin un comportament fluid. És a dir, es comporten 
com un fluid com pot ser l’aigua, o un xarop espès, escolant-se per les vessants dels relleus fins arribar a les 
zones més baixes.

Si ens centrem en l’aspecte de la superfície de les colades, podem classificar les laves en dos grans grups: 
llises i rugoses. 

1. Rugoses o també anomenades Aa (del hawaià ‘A’ᾱ, que significa “pedregosa de Lava aspra”, però també 
“cremar” o “foc”) . També es poden conèixer amb el nom de malpaís.
Les laves Aa, més viscoses, destaquen per la seva superfície molt irregular i rugosa. Aquesta superfície rugosa 
i irregular està formada per petits blocs donat que la part més externa de la colada es refreda i forma una 
crosta que, a causa de l’avanç continu del flux, es va trencant i dóna lloc als blocs. Quan aquests fragments 
són de grans dimensions, es parla de colada en blocs. 

Característiques de 
les colades de lava. 
Geomorfologia, tipologies, 
estructura interna.
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Figura 4: Fotografia de lava de tipus Aa al volcà Pacaya de Guatemala. 



2. Llises o també anomenades pahoehoe (del hawaià pahoehoe, que significa “suau”) són generalment 
colades de laves basàltiques molt fluides. Presenten a la superfície rugositats que s’assemblen a cordes, el 
que li dóna 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. 

Una colada d’un mateix volcà pot presentar trams amb els dos tipus de morfologia diferents.

A la Zona Volcànica de la Garrotxa hi ha unes 40 colades de lava que afloren a la superfície. D’aquestes, la 
morfologia predominant és de tipus Aa com la colada de lava del volcà Croscat, però també n’hi ha d’altres 
tipus pahoehoe com la colada de lava a Can Llusco, a Batet de la Serra.

3.2 Estructura interna de les colades de lava
Les laves experimenten una forta contracció en refredar-se, ja que el volum que ocupen una vegada 
solidificades és menor al que ocupaven en estat líquid (al contrari del que experimenta l’aigua en congelar-
se que augmenta el volum). Aquest fet produeix el desenvolupament, a l’interior del cos de roca massiu, de 
diferents sistemes de fractures que formen els hàbits de retracció, també anomenats disjuncions. 

Els principals hàbits de retracció són :

1. COLUMNAR: aquest hàbit té lloc quan el corrent de lava es refreda en repòs. La diferència de temperatura 
entre el centre, encara molt calent, i el sostre i la base de la colada, ja refredats, permet que es generin cel·les 
de convecció en el seu interior. Aquestes cel·les es disposen perpendicularment a la base de la lava i es 
desenvolupa una fracturació vertical, que individualitza prismes columnars hexagonals o pentagonals.

2. LENTICUL·LAR o en LLOSES: aquest hàbit de retracció es produeix quan el corrent de lava és encara 
en moviment, per exemple per retroalimentació del flux de lava des del centre emissor, i les bombolles de gas 
es disposen en plans paral·lels a la direcció d’avanç. Aquests plans, a mesura que es refreda la lava, faciliten la 
formació d’una fracturació horitzontal.

Figura 5: Fotografia de lava de tipus Pahoehoe al volcà  Kilauea a Hawaii.



Figura 6: Hàbits de retracció columnar 
 

Figura 7: Detall d’hàbits lenticulars producte d’una colada de lava fluïda.

Proposta d’itinerari
Per observar els hàbits de refredament columnar i en lloses, es pot realitzar l’itinerai 16 del PNZVG: Ruta 
de les 3 colades de lava de Sant Joan les Fonts. Boscarró Molí Fondo.

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

1. Disjunció columnar. A la base de la 
colada i solidificada en repòs. 
2. Disjunció en lloses a causa del 
refredament al fluir per l’interior d’un tub 
de lava. 
3. Darrer flux per l’interior del tub de 
lava amb disjuncions que ens indiquen el 
flux però alhora que està quasi en repòs. 
4. Disjunció en lloses a causa del 
refredament al fluir per l’interior d’un tub 
de lava. 
5. Disjunció columnar. Al sostre de 
la colada i solidificada en repòs. Molt 
alterada a l’agrupar molta vesiculació.

Figura 8: Detall d’hàbits de retracció a la pedrera del Boscarró (Sant Joan les 
Fonts).
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Les colades Aa al solidificar-se en el seu interior solen formar hàbits columnars i les colades pahohoe solen 
formar hàbits lenticulars i alguns túnels de lava.



El Basalt4

El nom que rep la roca volcànica producte del refredament d’una colada de lava és el basalt.

Els basalts de la Zona Volcànica de la Garrotxa tenen un contingut baix en sílice i elevat en potassi i sodi. Així 
doncs es poden classificar com a alcalins. Són el resultat del refredament de magmes bàsics que han tingut 
un ascens ràpid.

4.1 Mineralogia del basalt
La mineralogia dels basalts és uniforme i simple. En la majoria dels casos, només hi ha petits fenocristalls 
d’olivina, de piroxè i de plagiòclasi dins d’una matriu microcristal·lina només observable al microscopi. Aquesta 
matriu és sovint rica en òxids de ferro, principalment magnetita.

Figura 9: Fotografies dels minerals olivina, piroxè i plagiòclasi. 

Piroxè Oliví Plagiòclasi



Morfologies damunt 
les colades de lava5

Damunt les colades de lava s’hi poden localitzar diferents tipus de morfologies que tenen un origen diferent: 
hornitos, blísters  o coves per inflació i tossols.

5.1 Els “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” poden arribar a superar els 10 metres d’alçada.

5.2 Els blísters o coves per inflació
També coneguts com esquerdes de pressió. Són petites cavitats que es formen quan la lava té més pressió 
de la normal i empeny el sostre ja solidificat cap amunt.

Figura 10: “Hornito” en una colada de lava del volcà del Piton de 
la Fournaise a la Illa Reunió.

Figura 11: Blíster. Molí Fondo Sant Joan les Fonts.

Proposta d’itinerari
Per observar blísters es pot realitzar l’itinerai 16 del PNZVG: Ruta de les 3 colades de lava de Sant Joan 
les Fonts. Boscarró Molí Fondo

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



5.3 Els tossols o de l’anglès rootless volcanic cones 
És una forma de relleu volcànic que s’assembla a un veritable cràter volcànic, però es diferencia en què no 
és una activitat eruptiva provocada per l’ascens d’un magma. S’originen quan el flux de lava s’emplaça sobre 
una superfície humida, l’aigua s’evapora augmentant la quantitat de gas del flux de lava, fet que produeix una 
sobrepressió que deforma la superfície de la colada fins a acabar trencant-la i formant petits turons anomenats 
tossols. 

Proposta d’itinerari
Una bona proposta per observar tossols a la Zona Volcànica de la Garrotxa és seguint l’itinerari 2 del 
PNZVG: Sender Joan Maragall o bé passejar pel Parc de Pedra Tosca

Enllaç web: Iti 2 (Sender de Joan Maragall): http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa/visiteu-nos/
equipaments-itineraris/itineraris/sender-joan-maragall-fageda-jorda/
Parc de Pedra Tosca: https://www.itinerannia.net/ca/itineraris/ruta-camins-de-pedra-tosca-ruta-4-olot/

Figura 12: Tossol de Can Central a la 
colada de lava del volcà del Puig Jordà.

Figura 14: Tossol localitzat al costat de l’Hospital d’Olot.

Figura 13: Tossol just al costat de la Via 
Verda, antiga via del carrilet.



1 La colada de lava flueix per damunt  d’una 
zona humida de tipus  mulladius (sediments 
xops i aigües poc profundes).

5.3.1 Procés de formació dels tossols 

La formació dels tossols a la Garrotxa es dóna quan l’emissió d’una colada de lava flueix per damunt d’una 
zona humida formada per sediments xops i aigües poc profundes.

A la Zona Volcànica de la Garrotxa s’han comptabilitzat més de 240 tossols.
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Posteriorment la lava queda en repòs, el 
pes d’aquesta lava provoca que l’aigua 
entri dins la colada generant vapor d’aigua 
que ascendeix, a través d’ella, en el 
moment que la colada s’està solidificant. 
Quan el vapor d’aigua arriba a la superfície 
provoca petites erupcions al seu damunt 
donant lloc a una forma de relleu  volcànic 
que s’assembla a un veritable con volcànic 
de mida reduïda.

Aquests petits turonets d’origen volcànic, 
entre 5 i 15 metres d’alçada, s’anomenen 
localment  tossols .
El més alt que trobem dins la Fageda d’en 
Jordà és el tossol de les Monges.

Figura 15: Procés de formació d’un tossol.



5.3.2  Colades de lava que tenen tossols al Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa

De les 50 colades de lava descrites a la Garrotxa en només quatre s’hi ha localitzat morfologies que es puguin 
associar a tossols. Aquestes tenen en comú que se situen en una època freda, s’estenen per una zona 
relativament planera (producte del barratge d’altres colades de lava) i tenen menys de 25.000 anys.

Figura 16: Les quatre colades de lava que tenen tossols al PNZVG

1. Colada del Pla de Dalt
2. Colada de Bosc de Tosca
3. Colada de la Moixina-Parc Nou
4. Colada de la Fageda d’en Jordà.
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Biodiversitat associada
a les colades de lava6

Les esquerdes o fissures que es formen en el bassalt així com els forats de les roques volcàniques són de 
gran importància per als éssers vius. Refugi per a la fauna, que hi fan els caus i nius. Els forats entre les roques 
ajuden a retenir la humitat per a la flora.  

A la zona volcànica s’han identificat 68 espècies de líquens i 22 espècies de molses sobre roques volcàniques. 

-Flora: falgueres, líquens, molses i altres plantes han colonitzat les roques adaptant-se a la humitat, als forats 
entre roques i la manca de sòl. 

-Fauna: amfibis, insectes, rèptils i ocells han trobat a les parets de pedra seca un espai per a fer-hi el niu, 
refugiar-se o trobar-hi aliment.

Figura 17: Llimac (Arion sp). La Moixina (Olot) 
Figura 18: Saltarel·la de cova oriental (Dolichopoda linderi). 
La Moixina (Olot)

Figura 19: Falzia roja (Asplenium trichomanes) i dauradella (Cete-
rach officinarum). Via del carrilet, Sant Roc (Olot)



Ús històric/social
del basalt7

7.1 Usos dels tossols
Els tossols, a totes les colades de lava estudiades, han esdevingut un recurs que s’ha explotat en diferents 
formes:

Proposta d’itinerari
Per veure exemples de tossols i els seus usos es pot realitzar la ruta per dins del Parc de Pedra Tosca 
ubicat al municipi de les Preses.

Parc de Pedra Tosca: https://www.itinerannia.net/ca/itineraris/ruta-camins-de-pedra-tosca-ruta-4-olot/

7.1.1 Pedreres per extreure’n roques, el destí de les quals han estat utilitzades per 
construir edificis i obra pública.

Les roques que formen els tossols, en molts casos, són piroclastos soldats. Aquests piroclastos soldats, a 
diferència del basalt que és molt massiu i compacte, encara tenen una certa vesiculació (forats) degut a la 
presència de gasos provinent del vapor d’aigua. Aquesta vesiculació fa que sigui una roca més lleugera i un 
material més fàcil de treballar i donar-li forma.

A tall d’exemple, el pont del Collell (antic pont del riu Fluvià i ensorrat a causat dels aiguats de l’any 40) estava 
construït amb roques de piroclastos soldats que provenien de tossols propers. O bé Les Fonts de Sant Roc 
(1883) estan construïdes amb roques que provenen de l’interior de tossols.

Figura 20: Pont del Collell.



7.1.2 Conreu de les seves vessants

Els sòls d’origen volcànic són molt fèrtils, amb molts nutrients i únics a la península Ibèrica. Aquest fet 
combinat amb un clima mediterrani humit amb abundants pluges, ofereix unes condicions òptimes per a 
l’agricultura.

Figura 21: Exemple de conreus a 
la vessant del tossol.

Figura 22: Pedrera del Sesquer (Sant Feliu de Pallerols)

7.2 Pedreres de basalt
Les colades de lava són un flux de roca basàltica fosa emesa durant una erupció. 
El seu refredament dóna lloc a una roca molt dura i massiva que rep el nom de basalt.

Per la seva duresa, el basalt era una roca molt preuada a principis del segle XX. Durant aquest temps van 
funcionar diferents pedreres de basalt a la Zona Volcànica de la Garrotxa.   Entre les pedreres que van 
funcionar destaquem:

7.2.1 Pedrera del Sesquer a Sant Feliu de Pallerols

A la  pedrera del Sesquer s’extreia la roca basàltica per fer-ne llambordes que es carregaven a l’estació de 
Sant Feliu de Pallerols, a l’antic tren d’Olot, i que eren utilitzades per pavimentar carrers de pobles i ciutats. 
Avui en dia encara es troben algunes escombreres de la pedrera, on hi ha amuntegades algunes de les roques 
de rebuig.



Figura 23: Pedrera Ortiz de Castellfollit 
de la Roca.

7.2.2 Pedreres a Castellfollit de la Roca

Una de les indústries més representatives de Castellfollit, i responsable del creixement demogràfic 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 al s.XX. La primera notícia de l’extracció del basalt la tenim al 1895 quan es parla 
de fabricació de llambordes. 

L’ofici de picapedrer era una feina molt dura que requeria d’unes certes habilitats. A la pedrera hi treballaven 
els trencadors que partien el basalt i els picadors que li donaven forma.

Proposta d’itinerari
Per visitar la pedrera del Sesquer es pot seguir l’Itinerari 22 del PNZVG – Volcà de Sant Marc i del Puig 
Roig

Enllaç web: http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa/visiteu-nos/equipaments-itineraris/itineraris/
sant-feliu-pallerols-volcans-sant-marc-puig-roig/

Va ser la pedrera del senyor Orriols (1916) la primera que tingué un caràcter més industrial. Arribaren gran 
nombre de treballadors especialitzats procedents del País Valencià. A partir del 1929 la continuà explotant 
Josep Ortiz, l’avi de la tercera generació i últim propietari del negoci en actiu fins al 2014.

Els usos que es donen al basalt extret són, bàsicament, dos: un d’industrial (com a roca antiàcida) i un altre de 
domèstic i decoratiu (llars de foc, paviments…). 

Un bon exemple de la utilitat del material extret és el paviment del nucli antic de la vila i de les parets de les 
esglésies nova i vella del poble. 

L’explotació del basalt va ser una activitat econòmica molt important a principis de segle XX que va donar 
feina a molts treballadors i va ser responsable d’un increment d’habitants al poble. En aquella època molts 
nens tenien el primer contacte amb el món del treball als deu anys. Però també n’hi havia que començaven a 
treballar abans, i per tant havien anat menys temps a l’escola. 



Des de Barcelona arriben un gran nombre de comandes per a la fabricació d’una part de les llambordes de la 
Rambla. La causa cal atribuir-la al fet que era molt més barat comprar el basalt a Castellfollit que a l’estranger, 
com s’havia fet fins aleshores. L’any 1898 es van aprofitar pedres de les esllavissades del cantó del Fluvià per 
a la construcció de llambordes, la qual cosa comportava el fet d’haver de contractar alguns treballadors. Els 
diaris comarcals denuncien l’abús de l’explotació del basalt, incitant la població a manifestar-se perquè segons 
ells farien trontollar els fonaments.

Figura 24: Pedrera del Sr. Orriols (V. Fargnoli, 1916). 

Figura 25: Pedrera del Boscarró 
a Sant Joan les Fonts.

7.2.3 Pedrera del Boscarró a Sant Joan 
les Fonts

A la pedrera del Boscarró així com a la pedrera 
de Fontfreda,  i en més de una cinquantena de 
pedreres 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. 
Actualment, 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’empedrat dels carrers del nucli 
de Sant Joan les Fonts es col·locà l’any 1935 amb 
llambordes de les pedreres del municipi.



7.3 Pedra seca
El Bosc de Tosca, situat entre el volcà de Cabriolers i el riu Fluvià, s’ubica sobre la colada de lava que prové 
del volcà Puig Jordà fa uns 17000 anys.

Es caracteritza per tenir un sòl molt fèrtil a causa de l’activitat volcànica. Posteriorment sobre aquest sòl s’hi 
va desenvolupar un bosc de roure pènol. El bosc original es va anar eliminant al segle XIX en el procés de 
desamortització de Mendizábal. Més endavant aquestes terres van passar a mans dels habitants del territori 
que van anar creant artigues per obtenir aliment. Els habitants, no sols van haver de tallar el bosc, sinó que 
van tenir la necessitat de separar les pedres de la terra, que es van anar acumulant al voltant dels camps de 
conrreu. En un primer moment les pedres extretes, eren un element innecessari a la zona, però aviat es va 
convertir en un element útil per poder dividir els horts, els camins i construir petites barraques per guardar les 
eines i fer de refugi per protegir-se de les inclemències del temps. 

Aquestes terres i l’obra de pedra seca es va abandonar a mitjans del segle XX, quan van aparèixer altres 
maneres de guanyar-se la vida i es va convertir en un espai en procés de degradació fins a l’any 1982, quan 
el Bosc de Tosca es va incloure al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i se li va donar la protecció 
necessària. 

Una part de l’obra de pedra seca va estar protegida de les agressions destructores, a causa de la dificultat 
d’accés i per les seva pròpia duresa.

Un exemple del treball en pedra seca es pot observar val Parc de Pedra Tosca de les Preses. El 2002 
l’ajuntament de Les Preses ordena i recupera l’espai a través d’un projecte Life que culmina l’abril del 2004 
amb la inauguració del Parc de Pedra Tosca. La restauració de l’espai va ser dissenyada pels arquitectes 
Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta (RCR) i va ser Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba per la 
intervenció realitzada.

Alguns elements d’interès del Parc de Pedra Tosca:

Proposta d’itinerari
Per visitar la pedrera del Boscarró es pot seguir l’Itinerari 16 del PNZVG – Ruta de les 3 colades de lava 
de Sant Joan les Fonts. Boscarró Molí Fondo

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

Bufadors

Els bufadors són petites obertures entre les roques 
que presenten un flux d’aire amb una temperatura 
similar durant tot l’any (de 11 a 13 ºC), fred a l’estiu i 
més calorós a l’hivern. Les roques volcàniques solen 
tenir porositats, fracturació i espais buits entre elles fet 
que facilita el pas de l’aire. La majoria dels bufadors 
es situen damunt de colades de lava i, només alguns 
d’ells ho fan a la base de cons volcànics. Els bufadors 
s’utilitzaven per a mantenir els aliments i les begudes 
en fresc. A la zona, algunes cases estan construïdes 
sobre bufadors però, amb l’aparició de les neveres, 
van deixar d’usar-se. Figura 26: Bufador al Parc de Pedra Tosca



Cabanes o barraques

Les barraques són construccions cobertes utilitzades 
com a aixopluc temporal generalment per als pagesos 
que treballen al camp. Eren refugi en moments de 
molta calor o en cas de mal temps i també servien per 
a guardar-hi eines. A la zona del Bosc de Tosca s’han 
comptabilitzat prop d’un centenar de barraques de 
pedra seca construïdes amb roca volcànica.

Murs

Els murs del Parc de Pedra Tosca es van construir per 
la necessitat de conrear camps i limitar propietats i 
camins. 
La roca volcànica utilitzada per a la construcció era 
bàsicament de mida bloc (de més de 6,4 cm). Els 
blocs es col·locaven uns sobre els altres de manera 
que el seu propi pes aguantava el mur sense cap 
mena de ciment. 

Conreus

Els pagesos van conrear petites artigues per a fer el 
terreny productiu. Les artigues es treballaven amb 
petites màquines o manualment i calia disposar 
d’aigua per regar o bé escollir conreus amb poques 
necessitats de rec i esperar la pluja. 
Els conreus més habituals eren el fajol, el sègol, els 
naps, patates, fesols,.. per a alimentació del bestiar i/o 
per a alimentació humana. 

Figura 27 i 28: Barraques al Parc de Pedra Tosca

Figura 29: Mur de pedra seca al Parc de Pedra Tosca

Figura 30: Conreus al Parc de Pedra Tosca.



Per saber-ne més8

AAVV. 2008. Història de la Garrotxa. Diputació de Girona. Girona.

AAVV. 2020. Picapedrers, miners, calciners. Dossier Les Garrotxes. Núm. 26. Tardor-Hivern. Editorial Gavarres.

Bassol i Isamat, Emili, “Els Tossols del Bosc de Tosca”, Les Garrotxes, Gavarres, núm 10, tardor-hivern 
(2012),p.92-93.

Centre de documentació del PNZVG.

Culebras, J. 2002. Castellfollit de la Roca. Quaderns de la Revista de Girona. Diputació de Girona.

Folch, A. Martí, J. Planagumà, Ll. 2018. Estimats volcans. El vulcanisme, del Pacífic a la Garrotxa. Universitat 
de Valencia. 

Losantos M. Planagumà Ll. Pijuan J. de Paz A. Puig C. Bassols E. 2007. La Carta vulcanològica de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa. ICGC.

Martí, J. Pujadas, A. Ferrés, D. Planagumà, Ll. Mallarach, JM. 2001. El vulcanisme: Guia de camp de la zona 
volcànica de la Garrotxa. Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Patrimoni de la Garrotxa, llistat de patrimoni cultural i arquitectònic. https://inventaripatrimoni.garrotxa.
cat/3159/

Planagumà, Ll. de Bolós, X. i Corominas, O. 2015. Els tossols del Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa. Col·lecció Pedres i cultura 1.

Tot un món de pedra seca, elaborat per Col·laboraXPaisatge. https://www.collaboraxpaisatge.cat/

Material audiovisual 

Els Tossols del Bosc de Tosca (Enregistrament de vídeo). Guió i direcció: Llorenç Planagumà. (S.I):gEOnAT: 
Produccions Minim, (2013)



Autoria figures i fotografies

Foto portada: Anna Ros. TOSCA, Serveis Ambientals d’Educació i 
Turisme
Figura 1: Llorenç Planagumà en base a la simplificació de la carta 
vulcanològica del PNZVG
Figura 2: Adaptació per TOSCA de la figura 4 de El vulcanisme. Guia 
de Camp de la ZVG.
Figura 3: TOSCA, Serveis Ambientals d’Educació i Turisme
Figura 4: LEEROY Agency i Douglas Perkins a Pixabay, Dunog - Own 
work, Public Domain
Figura 5: LEEROY Agency i Douglas Perkins a Pixabay, Dunog - Own 
work, Public Domain
Figura 6: Il·lustració Albert Martínez
Figura 7: Pep Sau (Parc Natural)
Figura 8: Llorenç Planagumà, TOSCA, Serveis Ambientals d’Educació 
i Turisme
Figura 9: Llorenç Planagumà, TOSCA, Serveis Ambientals d’Educació 
i Turisme
Figura 10: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu-
rid=4653566, By Dave Bunnell - Own work, CC BY-SA 3.0,
Figura 11: Pep Sau (Parc Natural)
Figura 12: Llorenç Planagumà, TOSCA, Serveis Ambientals d’Educa-
ció i Turisme

Figura 13: Xavier de Bolós
Figura 14: Xavier de Bolós
Figura 15: Il·lustracions Albert Martínez
Figura 16: Xavier de Bolós
Figura 17: Xavier Béjar
Figura 18: Xavier Béjar
Figura 19: Xavier Béjar
Figura 20: ACGAX-Servei d’imatges. Col·lecció d’imatges de Josep 
Mª Dou Camps
Figura  21: ACGAX-Servei d’imatges. Col·lecció d’imatges de Josep 
Mª Dou Camps
Figura 22: Pep Sau
Figura 23: Emili Bassols
Figura 24: Imatge cedida per Ramon Sala al llibre: Puigbert i Manela, 
Laura. Castellfollit de la Roca: Imatges i records. Barcelona: Viena 
Edicions, 2002
Figura 25: Llorenç Planagumà, TOSCA, Serveis Ambientals d’Educa-
ció i Turisme
Figura 26: Llorenç Planagumà, TOSCA, Serveis Ambientals d’Educa-
ció i Turisme
Figura 27: TOSCA, Serveis Ambientals d’Educació i Turisme
Figura 28: TOSCA, Serveis Ambientals d’Educació i Turisme
Figura 29: TOSCA, Serveis Ambientals d’Educació i Turisme
Figura 30: TOSCA, Serveis Ambientals d’Educació i Turisme



Serveis Ambientals 
d’Educació i Turisme

Octubre 2020

972 270 086

www.tosca.cat

@ToscaGarrotxa

@tosca.ambiental

@toscagarrotxa


