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La primera colada de lava és la més antiga de
la zona volcànica de la Garrotxa; localitzada
sota la presa del Molí Fondo; es considera que
té una edat de 700.000 anys (1)

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”

Aprofitant l’erosió da la primera colada de lava 
s’encaixa una colada d’origen desconegut que 

té una edat de 177.000 anys,
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La més recent 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

Paleosol format per sediments al·luvials.

Les tres colades: Molí Fondo



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 neògena
quaternària relacionada amb el rift (2) 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 d’Europa

(2) 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



El vulcanisme associat a aquest rift és de tipus alcalí 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 tuf (3) i maars (4)
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 eocèniques (5) i en dipòsits al·luvials quaternaris, 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’Europa.
El magma ascendeix directament del mantell i no està diferenciat o contaminat per materials de l’escorça

(3) 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.
(4) 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.
(5) 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)



Les tres colades



Ortofoto 2021 + topogràfic

Volcà de la Garrinada

Volcà de la Canya
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Cinglera de Fontfreda

Molí Fondo

Pedrera del Boscarró



Camp volcànic d’Olot Itinerari:

Basanites formant colades. Plistocè. Dipòsits 
volcànics del Neògen i Quaternari

Basalts indiferenciats formant colades. Plistocè. 
Dipòsits volcànics del Neògen i Quaternari

Argiles blaves, torbes i graves amb intercalacions de colades 
volcàniques. Holocè. Dipòsits sedimentaris del Quaternari

Piroclasts formant cons volcànics. Plistocè. 
Dipòsits volcànics del Neògen i Quaternari
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Con volcànic

Volcà de la Canya

Volcà de la Garrinada

Volcà Aiguanegra

Volcà de la Montsacopa
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Obsc-ga: Colada emesa pel Volcà de la Garrinada. S'estén des d'Olot fins la Vall de Bianya i del
Fluvià. Recobreix la colada inferior del Pla de Baix (Qbc-pb), el Volcà de la Canya i la colada
intermèdia de Sant Joan les Fonts (Qbtc-bo), i els dipòsits (Qtb-f). A l'est de Sant Joan les Fonts
possiblement recobreix altres colades procedents dels volcans d'Aiguanegra i del Repàs. Sembla
ésser recoberta per la colada del Volcà de les Bisaroques (Qbsc-bi). El gruix en sondatges és
d'ordre decamètric. Les datacions per termoluminiscència en plagiòclasi determinen una edat de
133.000 ± 12,000 anys.





Mapa vulcanològic de les
cingleres de Sant Joan les Fonts.
Punts d’interès geològic:
1 – Mol Fondo
2 – Boscarró
3 - Fontfreda








