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2.ANTECEDENTS 

2.1. 2.1. 2.1. 2.1. EL PAREL PAREL PAREL PARC NATURAL DEC NATURAL DEC NATURAL DEC NATURAL DE    LLLLA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXAA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXAA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXAA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA    

El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa està situat al Nord-Oest de Catalunya, a la província 

de Girona, majoritàriament ocupant la comarca de la Garrotxa. Té una superfície superior a les 13.000 

Hectàrees repartides entre 11 municipis. En el seu interior hi ha 26 reserves naturals (980 hectàrees) 

protegides pel seu interès geològic i botànic (també preserven els cons volcànics de major interès 

geomorfològic). Es tracta de la zona volcànica més ben conservada de la Península Ibèrica i una de les 

més representatives de l’Europa continental. 

 

 

 

Figura 2: Aquesta imatge mostra l'extensió del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (línia verda); en 
lila els cons volcànics; en marró els dipòsits piroclàstics; en vermell les colades piroclàstiques; i en verd-blau les 
colades basàltiques. Imatge extreta de la Carta Vulcanològica 08 (ICC, IGC i PNZVG, 2008). 
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El model de desenvolupament econòmic de la comarca de la Garrotxa, durant el període 1960-1990 va 

produïr una concentració als nuclis urbans centralitzats a la capital, Olot; amb el conseqüent 

despoblament rural, la centralització dels serveis i un augment de l’agricultura i la ramaderia. Aquests 

desequilibris van provocar impactes importants fruit del creixement descontrolat i mal planificat, 

d’extraccions mineres i abocadors de residus incontrolats. 

 

Tot això va motivar la mobilització de grups conservacionistes locals, que amb el suport de les 

institucions científiques van insistir a reclamar la protecció de la zona, cosa que es va fer efectiva a 

través de la Llei de Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa (aprovada per unanimitat a la 

Generalitat de Catalunya al 1982). L’objectiu principal de la declaració de Parc Natural era i segueix 

essent fer compatible la preservació del territori amb el creixement econòmic de la Zona. La Llei de 

Protecció esmenta diversos valors a protegir: el vulcanisme, la flora i la vegetació, la fauna i es ressalta la 

importància del paisatge (configurat per la natura i l’activitat humana al llarg de molts anys). 

 

El territori del Parc Natural és de muntanya mitjana i s’estén des de 200 m d’altitud a Castellfollit de la 

Roca, fins a 1027 m del Puigsallança a la Serra de Finestres.  

El clima és típicament mediterrani humit, amb una mitjana de precipitacions situada als 1000 l/m2. A la 

Cubeta Olotina, encerclada de muntanyes, s’hi produeix el fenomen de la inversió tèrmica que provoca 

la presència regular de boires que, juntament amb una major pluviositat associada a les tempestes 

d’estiu del Pirineu, possibilita l’exsistència de vegetació típicament atlàntica. 

L’activitat volcànica s’ha manifestat al llarg de milers d’anys per mitjà d’erupcions, de llargs períodes de 

descans, el darrer episodi eruptiu es va produïr fa uns 11.500 anys. L’alteració superficial dels materials 

volcànics ha donat lloc a més de 3300 Ha de sóls d’orígen volcànic. Més de 20 colades de lava també 

representen un patrimoni geològic de gran valor, van ocupar els cursos dels rius, van reblir les valls i les 

van fer més planeres i fèrtils. El vulcanisme ha estat un poderós agent modelador del relleu i ha 

condicionat l’assentament humà a la comarca. 

 

La suma dels diferents factors geològics, biogeogràfics i climàtics fa que la flora i la vegetació siguin 

d’una varietat extraordinària; per això combina elemens típics del mediterrani i centreeuropeus amb 

més de 1.170 tàxons de flora catalogats i més de 150 comunitats vegetals. 

La superfície forestal cobreix més del 65% del Parc, on predominen els alzinars, les rouredes i les 

fagedes. Els conreus amb un 30% de la superfície del Parc estan ben adaptats a les condicions 

fisiogràfiques del terreny i disposats en forma de mosaic. 

 

Pel que fa a la fauna s’han catalogat 1.528 espècies de gran interés, especialment invertebrats. Destaca 

la presència de diversos mol·luscs endèmics pràcticament desapareguts a la resta d’ambients gironins. 

Respecte als vertebrats, s’han catalogat unes 261 espècies diferents. 

 

A més dels valors geològics i biològics esmentats, el paisatge és l’altre valor clau que va justificar la 

declaració d’espai natural protegit. La modèlica distribució del sòl en conreus, pastures, boscos i 
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l’emplaçament de l’habitatge rural, com a resultat d’un aprofitament agropecuari i forestal assenyat, ha 

configurat un paisatge ordenat i equilibrat. 

 

El creixement demogràfic que hi ha hagut des de 1950 a la zona s’ha centrat principalment a Olot i en 

alguns municipis de les rodalies, principalment a l’entorn del riu Fluvià. 

El sector primari és poc important (dominat per la ramaderia d’oví i porcí), en el sector secundari (tèxtil, 

alimentació i metal·lúrgia) destaca la indústria (molt diversificada) i la construcció; el sector terciari, al 

contrari que els altres serveis, es concentra a Olot. El sector turístic ha crescut tant els darrers anys que 

es contraposa en certs moments amb la compatibilitat amb l’entorn natural. 

Cal destacar que el fet de tractar-se d’una zona tan humanitzada, on el 98% de la superfície del Parc és 

propietat privada, comporta que la relació amb la societat, la regulació de les activitats econòmiques i el 

plantejament dels projectes de manera sostenible sigui vital per la conservació de l’espai. 

 

Tot això fa que al Parc hi hagi molts indrets per visitar, des de cons volcànics, colades de lava, rouredes, 

espais rurals amb masies, nuclis medievals antics, monuments romànics, edificis modernistes o museus. 

Tots aquests espais d’interès es poden visitar seguint la xarxa de senders i itineraris de la comarca. 

 

Es pot accedir al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa per carretera des de Girona i Figueres 

per Besalú; des de Santa Coloma de Farners i Amer, des de Vic i des de Ripoll, actualment amb una 

important millora de les carreteres que facilita l’accés i disminueix el temps de viatge. 

2222....2222. . . . HISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIAHISTÒRIA    GEOLÒGICAGEOLÒGICAGEOLÒGICAGEOLÒGICA    

A la Zona del Parc Natural de la Garrotxa hi afloren gran quantitat de materials d’orígens molt diversos, 

degut a la gran extensió del Parc però també degut als sistemes de falles i plecs, que posen en evidència la 

llarga i complicada història tectònica de la zona catalana. 

 

Per conèixer més les condicions de la zona cal fer una estudi de la història geològica des de l’Eocè fins a 

l’actualitat (Mallarach i Riera, 1981), ja que el vulcanisme de la Zona mostra una clara interacció amb 

aquests materials (els períodes geològics i les divisions prehistòriques que es citen a continuació es poden 

consultar a l’Annex 1). 

 

2.2.1. Sedimentació eocena2.2.1. Sedimentació eocena2.2.1. Sedimentació eocena2.2.1. Sedimentació eocena    

 

Les roques que constitueixen la Serralada Transversal són d’origen sedimentari. Al Paleocè la distribució 

dels mars i dels continents era diferent a l’actual: al nord-est de Catalunya havien arrasat pràcticament 

un continent que s’estenia entre el Golf de Lleó, Catalunya i les Balears. A les àrees pantanoses hi 

subsistien dinosaures. 

Durant l’Eocè, fa 54 milions d’anys (Ma), el mar Atlàntic va avançar cap al sud-est innundant una conca 

allargada que s’obria des d’on actualment hi ha el Golf de Biscaia. El mar d’edat ilerdiana recobria gran 
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part de Catalunya. Era un mar d’aigües càlides amb gran quantitat de fauna, on es dipositaren sediments 

carbonatats que caracteritzen les plataformes continentals.

Un basculament continental en direcció nord

Cuisià. Els rius van erosionar el continent i a les parts baixes es diposita

Al Lutecià es va iniciar un segon cicle sedimentari; els primers moviments de l’orogènia pirinenca 

generaren diverses fractures, amb enfonsaments pronunciats que van permetre que e

més cap al sud, i es van dipositar calcàries sorrenques amb nummulits

Posteriorment es va establir un règim de conques tancades on es dipositaren guixos i anhidrites. En 

algunes badies confinades on les aigües cada vegada eren més mal o

blavoses i els organismes marins van començar a minvar.

 

El mar es va anar retirant lentament, 

formant un seguit de braços estrets i 

serpentejats. L’enfonsament continuat 

de la conca va permetre l’acumulació de 

gruixos considerables de sediments 

fluvials, deltaics i de transició. A poc a 

poc, les aportacions sedimentàries del 

nord van anar guanyant terreny a les de 

l’est. Això és un indicador de que el 

relleu que s’anava formant amb 

l’orogènia pirinenca va començar a 

sobrepassar el del massís catalano

balear (gairebé exhaurit). 

 

El mar va anar perdent fondària i el 

rebliment de l’antiga conca 

sedimentària es va anar completant.  

 

Durant l’Eocè s’hi van acumular grans 

gruixos de sediments, tot i que també hi 

van haver períodes sense sedimentació. 

La rotació de la Península Ibèrica va 

                                                

 

 

1 foraminífers marins associats a algues de poca fondària

El Freatomagmatisme del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
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Un basculament continental en direcció nord-oest va provocar el retrocediment del mar durant el 

continent i a les parts baixes es dipositaren materials rogencs detrítics.

Al Lutecià es va iniciar un segon cicle sedimentari; els primers moviments de l’orogènia pirinenca 
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poc, les aportacions sedimentàries del 

nord van anar guanyant terreny a les de 
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La rotació de la Península Ibèrica va 

foraminífers marins associats a algues de poca fondària 

Figura 3: Distribució de fàcies geològiques a la mar ilerdiana, segons 
1969 (Mallarach i Riera, 1981). 

s càlides amb gran quantitat de fauna, on es dipositaren sediments 

oest va provocar el retrocediment del mar durant el 

ren materials rogencs detrítics. 

Al Lutecià es va iniciar un segon cicle sedimentari; els primers moviments de l’orogènia pirinenca 

generaren diverses fractures, amb enfonsaments pronunciats que van permetre que el mar s’estengués 

Posteriorment es va establir un règim de conques tancades on es dipositaren guixos i anhidrites. En 

xigenades s’hi acumulaven argiles 

: Distribució de fàcies geològiques a la mar ilerdiana, segons F. KROMM, 
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provocar l’obertura del Golf de Biscaia (fa 40 Ma). Durant el Priabornià el mar es va retirar 

definitivament del sector. Des d’aleshores hi ha règim continental. 

 

2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. L’L’L’L’orogènia dels Porogènia dels Porogènia dels Porogènia dels Pirineusirineusirineusirineus    

 

Al nord-est de Catalunya hi va haver gran quantitat de sedimentació durant l’Eocé, la subsidència va 

permetre l’acumulació i la conservació dels materials; aquests materials van ascendir centenars de 

metres per sobre el mar degut a la formació de serralades de plegament.  

Les forces compressives van començar a actuar mentre la conca encara s’anava reomplint de sediments, 

i en va condicionar la sedimentació. 

 

Els moviments tectònics van ser més intensos durant el Lutecià, i van tenir el punt àlgid des de l’Oligocè 

fins al principi del Miocè tot desplaçant-se al llarg del temps de sud-est a nord-oest. 

Tant el granit com les roques paleozoiques ja havien estat afectats per plegaments hercinians, com 

també els sediments eocens, que degut a la gran activitat que havia tingut lloc havien reaccionat de 

formes diverses. 

 

Les roques sedimentàries estratificades es van plegar formant grans plecs orientats est-oest, 

generalment tombats cap al sud. Alhora es produïen falles paral·leles al plegament que van propiciar 

l’encavalcament dels replecs (especialment observables a l’Alta Garrotxa). 

 

En alguns sectors es van desprendre grans escates rocoses (desenes de Km2) que lliscaren durant el 

Paleogen lentament cap avall, constituïnt grans unitats d’encavalcament (línia Vallfogona-Riudaura-

Olot-Sant Jaume de Llierca). 

També es van desenvolupar un seguit de falles de direcció dominant NE-SW, tot retallant els materials 

eocens plegats. A aquestes a més s’hi va sobreposar un altre sistema de direcció NW-SE, tot delimitant 

una mena de blocs, que en el futur actuarien independentment els uns dels altres. 

El complex format es va esglaonar exageradament des de Cabrerès fins al Mediterrani, tot subratllant 

les deformacions verticals que afectaren l’àrea al Neògen. 

 

La darrera etapa del gran procés de formació de la Serralada dels Pirineus correspon a l’assentament de 

masses rocoses que havien estat sotmeses a compressió al llarg de milions d’anys. La pèrdua de 

polaritat d’esforços compressors i el desenvolupament de les falles NE-SW determinant el procés de 

distensió actual. 

 

Associada a aquests darrers moviments tectònics també hi hagué una fase ígnia important: anomenada 

“Fase magmàtica final”. L’activitat volcànica de l’època de relaxació va ser basàltica. 

 

Els moviments tectònics esmentats es concentren en dues etapes: 



El Freatomagmatisme del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
 

22 

La Primera al límit Miocè-Pliocè (moviments pontians)

(moviments vil·lafranquians). Les conseqüencies 

sicilians als de les illes Egees. 

El vulcanisme del NE de Catalunya representa el testimoni de la “consumació” dels Pirineus, els quals 

han quedat com una formació estable tot enllaçant la Península Ibèrica amb Euràsia.

 

2.2.3. Erupcions volcàniques terciàries2.2.3. Erupcions volcàniques terciàries2.2.3. Erupcions volcàniques terciàries2.2.3. Erupcions volcàniques terciàries    

 

A l’inici del Pontià va començar a actuar la fractura 

que separa l’Alt Empordà del Baix Empordà; 

mentrestant l’antic massís catalano

s’enfonsava lentament. Va tenir lloc un enlairament 

del Massís de les Gavarres i en relació amb aquest, un 

seguit de fractures que regirien les erupcions 

volcàniques posteriors. L’ Empordà es converteix en 

una conca d’enfonsament en a qual es dipos

sediments continentals.  

 

Les primeres manifestacions volcàniques es donaren a 

l’Alt Empordà (Arenys d’Empordà i a Bassella; 

posteriorment i més nombroses, al Baix Empordà: 

Caçà de Pelràs, Rupià, Foixà, Pedrinyà, Flaçà i també 

proliferaren als peus de les Gavarres, on constituïren 

dics basàltics de poca extensió. 

 

La zona situada al sud-oest de la falla de l’Escala 

bascula cap al nord-est mentre que l’àrea compresa 

entre les falles de la Jonquera-l’Escala i

s’enfonsa encara més de pressa. Les erupcions 

volcàniques de Vilacolum (amb laves àcides, traquites) 

i les acumulacions de cinerites1 al voltant de Riumor

són d’aquesta època. Les cinerites es formen a partir 

                                                

 

 

1
 Material sedimentari format per acumulació de cendres volcàniques en medi continental. La mida de gra és de mitjà a fi, 

equivalent a gresos o lutites piroclàstiques respectivament.
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Pliocè (moviments pontians) i la Segona al límit del Pl

Les conseqüencies són els volcans de les vores Mediterrànies

El vulcanisme del NE de Catalunya representa el testimoni de la “consumació” dels Pirineus, els quals 

quedat com una formació estable tot enllaçant la Península Ibèrica amb Euràsia. 
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que separa l’Alt Empordà del Baix Empordà; 

l’antic massís catalano-balear 

Va tenir lloc un enlairament 

del Massís de les Gavarres i en relació amb aquest, un 

seguit de fractures que regirien les erupcions 

es converteix en 

una conca d’enfonsament en a qual es dipositen 

es primeres manifestacions volcàniques es donaren a 

(Arenys d’Empordà i a Bassella; 

osteriorment i més nombroses, al Baix Empordà: 

e Pelràs, Rupià, Foixà, Pedrinyà, Flaçà i també 

les Gavarres, on constituïren 

de la falla de l’Escala 

mentre que l’àrea compresa 

l’Escala i la de Roses 

de pressa. Les erupcions 

volcàniques de Vilacolum (amb laves àcides, traquites) 

al voltant de Riumors 

són d’aquesta època. Les cinerites es formen a partir 

per acumulació de cendres volcàniques en medi continental. La mida de gra és de mitjà a fi, 

equivalent a gresos o lutites piroclàstiques respectivament. 

Figura 4: Mapa esquemàtic de la tectònica que va dominar a 
l'Europa occidental durant l'Oligocè i el Miocè. 
1: conques sedimentàries; 2: escorça oceànica; 
3: vector de desplaçament de la placa 
corsosarda; 4: direcció d’extensió del rift; 5,6: 
zones compressives. Autors: Mallarach i Riera, 
(1981). 

a Segona al límit del Pliocé-Quaternari 

els volcans de les vores Mediterrànies, des dels 

El vulcanisme del NE de Catalunya representa el testimoni de la “consumació” dels Pirineus, els quals 

 

per acumulació de cendres volcàniques en medi continental. La mida de gra és de mitjà a fi, 

: Mapa esquemàtic de la tectònica que va dominar a 
l'Europa occidental durant l'Oligocè i el Miocè. 
1: conques sedimentàries; 2: escorça oceànica; 

e desplaçament de la placa 
corsosarda; 4: direcció d’extensió del rift; 5,6: 

Autors: Mallarach i Riera, 
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d’emissions volcàniques àcides, sedimentades en un medi d’aigües tranquil·les.

 

Entre el Miocè i el Pliocè la Mediterrània occidental s’assecà gairebé completament, al seu fons s’hi 

dipositaren centenars de metres d’evaporites: sals, guixos, etc.

Serralada Litoral, la natura granítica del sòcol va permetre l’efusió de nombroses laves basàltiques.

 

Les erupcions semblen haver acompanyat els moviments tectònics que van individualitzar la depressió 

de la Selva del llindar de Maçanet i del bloc de l’Esparra.

 

2222....2222....4444. . . . Erupcions volcàniques quaternàriesErupcions volcàniques quaternàriesErupcions volcàniques quaternàriesErupcions volcàniques quaternàries

 

Les fases tectòniques d’edat quaternària 

afectar la cobertora sedimentària (seguint el principal sistema de falles NW

Figura 5: Mapa litològic esquemàtic segons Mallarach
trajectòria de les fletxes indica simplificadament el 
desplaçament dels focus eruptius. 
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volcàniques àcides, sedimentades en un medi d’aigües tranquil·les. 

liocè la Mediterrània occidental s’assecà gairebé completament, al seu fons s’hi 

dipositaren centenars de metres d’evaporites: sals, guixos, etc. Al sector que s’estén

itoral, la natura granítica del sòcol va permetre l’efusió de nombroses laves basàltiques.

Les erupcions semblen haver acompanyat els moviments tectònics que van individualitzar la depressió 

del bloc de l’Esparra. 

Aquests fenòmens comporten tres fases 

volcàniques considerables:

1. Al final del Miocè es produïren 

erupcions al bloc de l’Esparra (tres punts 

d’emissió identificats) i al llindar de 

Maçanet. 

2. Durant el Pliocè una segona 

activitat volcánica tingué lloc al llindar de 

Maçanet, mentre es produïen erupcions 

volcàniques a la depressió de la Selva. En 

aquesta darrera àrea són detacables els 

afloraments del Turó de Sant Maurici i de 

les Mallorquines, a part nombrosos dics 

basàltics, alguns dels quals, prop de caldes 

de Malavella, tenen relació amb els 

fenòmens hidrotermals. Al sector de 

Maçanet queden restes d’un vulcanisme 

més important i diversificat, amb 

projeccions piroclàstiques i corrents de 

lava interestratificats amb sediments 

lacustres. 

3. Al començament del Quaternari, la 

falla meridional del riu Tordera va 

permetre l’emissió de basalts en punts 

isolats. També entrà en activitat el volcà 

d’Hostalric. 

Erupcions volcàniques quaternàriesErupcions volcàniques quaternàriesErupcions volcàniques quaternàriesErupcions volcàniques quaternàries    

uaternària (de menys intensitat que les anteriors) en principi només van 

ertora sedimentària (seguint el principal sistema de falles NW-SE) i propiciant l’efusió de 

Mallarach i Riera (1981). La 
trajectòria de les fletxes indica simplificadament el 
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erupcions al bloc de l’Esparra (tres punts 

d’emissió identificats) i al llindar de 

Durant el Pliocè una segona 

activitat volcánica tingué lloc al llindar de 

Maçanet, mentre es produïen erupcions 

lcàniques a la depressió de la Selva. En 

aquesta darrera àrea són detacables els 

afloraments del Turó de Sant Maurici i de 

les Mallorquines, a part nombrosos dics 

basàltics, alguns dels quals, prop de caldes 

de Malavella, tenen relació amb els 

rotermals. Al sector de 

Maçanet queden restes d’un vulcanisme 

més important i diversificat, amb 

projeccions piroclàstiques i corrents de 

lava interestratificats amb sediments 

Al començament del Quaternari, la 

falla meridional del riu Tordera va 

permetre l’emissió de basalts en punts 

isolats. També entrà en activitat el volcà 

en principi només van 

SE) i propiciant l’efusió de 
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magma. Això pot explicar la concentració de la majoria de volcans sobre les estructures anticlinals de la 

cubeta olotina, i arrenglerats al damunt de les línies de falla. 

 

Atenent a les relacions entre les falles i les terrasses fluvials i lacustres (Banyoles), les emissions de lava 

que van fluïr per la vall del Fluvià des de l’altiplà de Batet es daten com mindel-rissianes (durant la 

glaciació Mindel l’home ja estava força estès per aquestes valls i durant la glaciació Riss hi havia molts 

nuclis habitats). 

 

Les primeres erupcions de la vall del Brugent van ésser pràcticament contemporànies a la vall del riu 

Fluvià. Les erupcions responsables dels corrents de lava que lliscaren per la vall del riu Ser no són 

contemporànies a les del riu Fluvià, són posteriors.  

 

Durant el llarg període interglacial Riss-Würm l’home pre-neardenthalià vivia a les ribes de l’estany de 

Banyoles, época a la que es situa el vulcanisme olotí. 

 

Al Paleolític mitjà va començar la darrera glaciació. Les pluges més fortes van incrementar l’acció erosiva 

dels rius i rieres, que encaixaven els seus corrents a les vores dels vessaments de lava. Riu avall hi 

circulaven quantitat de còdols basàltics que fins i tot van ser utilitzats pels homínids per fer eines. 

 

Les emissions de lava del volcà La Garrinada havien devallat fins a St. Joan les Fonts i havien obstruït els 

cursos del Fluvià i la Riera de Bianya. El curs inferior d’aquesta va esdevenir una zona embassada. 

 

Al Pla dels Llacs d’Olot, sota un nivell piroclàstic provinent de les darreres erupcions explosives, es va 

trobar un instrument fet d’òs al costat d’altres fòssils (pertanyent al Paleolític Superior). Per tant, les 

manifestacions volcàniques pòstumes tingueren lloc durant l’Epipaleolític o a l’època de la civilització 

megalítica. 

 

L’erupció del Croscat va ser de les últimes. La seva espessa emissió de lava va davallar fins al Fluvià, va 

barrar el pas del riu a l’alçada del Bosc de Tosca i ocasionà la formació del Llac d’en Bas i de la Pinya. En 

aquesta época al començament del Paleolític, ja hi havia una zona volcànica amb llacs, envoltats de 

vegatació frondosa, on ja s’havien establert els primers poblats d’homínids recol·lectors. 

 

La darrera notícia històrica de fenòmens associats al vulcanisme prové de la vall d’Hostoles (4 Km al sud-

oest d’Amer), el 23 d’Abril de 1427 es va produïr una gran clivella amb fortes emanacions sulfhídriques 

que flamejaven, acompanyats de soroll i fum. L’indret, anomenat Lloret Salvatge, es troba emplaçat 

damunt una llengua estreta de diorites interposada entre roques sil·lúriques, en la qual el riu Ter s’hi 

encaixa vigorosament, actualment en sortir de Susqueda abans de la confluència amb el riu Brugent. 
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L’evolució vulcanotectònica del nord

intermitència de les erupcions quaternàries, amb llargs períodes de calma, no permet assegurar que el 

vulcanisme olotí sigui definitivament mort, prudentment, cal cons

2.2.5. Els terratrèmols recents2.2.5. Els terratrèmols recents2.2.5. Els terratrèmols recents2.2.5. Els terratrèmols recents    

 

La tectònica de la Garrotxa i sobretot les falles que determinen les valls d’Olot i d’Hostoles, 

constitueixen el principal focus sísmic de Catalunya.

sísmics històrics i la regió volcànica. Les valls de la regió volcànica a part de ser bones conductores 

sísmiques són un focus sísmic per elles mateixes. Les erupcions volcàniques i els terratrèmols tectònics 

són conseqüència dels mateixos processos geodinàmics

qual es generen els magmes i la fondària dels focus sísmics.

 

Els terratrèmols de la sèrie olotina (1427

assoleixen com a mínim el grau VIII de Mar

Puigcerdà. El terratrèmol del 15 de maig de 1427 va ensorrar Olot, Castellfollit de la Roca, Riudaura, el 

Mallol, Santa Pau,... I el punt àlgid, el 2 de Febrer de 1428, va fer 

Bas, la d’Hostoles, Girona, Banyoles, Puigcerdà, Ripoll,... I pràcticament es va notar per tota Catalunya

(Olivera, Redondo, Lambert, Riera i Roca, 2006)

 

Cada sacsejada culminant és precedida i succeïda per vibracions, però a partir d’aque

sembla ser que la sismicitat de Catalunya ha anat minvant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Mapa dels terratrèmols més im
1906. Extret de Mallarach, 1998.
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ció vulcanotectònica del nord-oest de Catalunya és complexa i poc coneguda en detall. La 

intermitència de les erupcions quaternàries, amb llargs períodes de calma, no permet assegurar que el 

vulcanisme olotí sigui definitivament mort, prudentment, cal considerar-lo inactiu. 

La tectònica de la Garrotxa i sobretot les falles que determinen les valls d’Olot i d’Hostoles, 

constitueixen el principal focus sísmic de Catalunya. Hi ha certa relació entre els principals centres 

cs històrics i la regió volcànica. Les valls de la regió volcànica a part de ser bones conductores 

sísmiques són un focus sísmic per elles mateixes. Les erupcions volcàniques i els terratrèmols tectònics 

mateixos processos geodinàmics i sembla ser que hi ha relació entre la zona en la 

qual es generen els magmes i la fondària dels focus sísmics. 

Els terratrèmols de la sèrie olotina (1427-1430) presenten tres fases culminants: Les dues primeres 

assoleixen com a mínim el grau VIII de Marcalli mentre que la darrera sobrepassa el IX a Olot i 

El terratrèmol del 15 de maig de 1427 va ensorrar Olot, Castellfollit de la Roca, Riudaura, el 

Mallol, Santa Pau,... I el punt àlgid, el 2 de Febrer de 1428, va fer vibrar Olot, Castellfollit

Bas, la d’Hostoles, Girona, Banyoles, Puigcerdà, Ripoll,... I pràcticament es va notar per tota Catalunya

(Olivera, Redondo, Lambert, Riera i Roca, 2006). 

Cada sacsejada culminant és precedida i succeïda per vibracions, però a partir d’aque

sembla ser que la sismicitat de Catalunya ha anat minvant. 

: Mapa dels terratrèmols més importants ocorreguts als Països Catalans des de l’any 1100 al 
Extret de Mallarach, 1998. 
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oest de Catalunya és complexa i poc coneguda en detall. La 

intermitència de les erupcions quaternàries, amb llargs períodes de calma, no permet assegurar que el 

La tectònica de la Garrotxa i sobretot les falles que determinen les valls d’Olot i d’Hostoles, 

Hi ha certa relació entre els principals centres 

cs històrics i la regió volcànica. Les valls de la regió volcànica a part de ser bones conductores 

sísmiques són un focus sísmic per elles mateixes. Les erupcions volcàniques i els terratrèmols tectònics 

i sembla ser que hi ha relació entre la zona en la 

1430) presenten tres fases culminants: Les dues primeres 

calli mentre que la darrera sobrepassa el IX a Olot i 

El terratrèmol del 15 de maig de 1427 va ensorrar Olot, Castellfollit de la Roca, Riudaura, el 

vibrar Olot, Castellfollit, La Vall d’En 

Bas, la d’Hostoles, Girona, Banyoles, Puigcerdà, Ripoll,... I pràcticament es va notar per tota Catalunya 

Cada sacsejada culminant és precedida i succeïda per vibracions, però a partir d’aquells terratrèmols 

atalans des de l’any 1100 al 
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2.2.6. Activitat geotermal2.2.6. Activitat geotermal2.2.6. Activitat geotermal2.2.6. Activitat geotermal    

 

Directament relacionades amb les falles distensives i 

deus carbòniques i termals al Gironès. 

 

Així, a la falla d’Hostoles hi ha les Fonts Picants d’Amer, el Pasteral i la Cellera de Ter; mentre que les 

fonts de Sant Gregori i Les Coromines estan lligades a la 

caracteritzen per contenir una elevada proporció de silici i sodi; unes tenen bicarbonat sòdic, les altres 

bicarbonat càlcic. 

 

Les deus termals, com la de Caldes de Malavella, tenen una 

la composició química són estables. No es barregen amb les aigües meteòriques i es dedueix una 

permanència de l’aigua a l’interior de la terra superior als 25 anys.

calcula la temperatura dels jaciments geotèrmics, obtenint valors de 80
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Directament relacionades amb les falles distensives i amb les àrees sísmicament actives hi ha nombroses 

 

Així, a la falla d’Hostoles hi ha les Fonts Picants d’Amer, el Pasteral i la Cellera de Ter; mentre que les 

fonts de Sant Gregori i Les Coromines estan lligades a la falla del Llémena. Les seves aigües es 

caracteritzen per contenir una elevada proporció de silici i sodi; unes tenen bicarbonat sòdic, les altres 

Les deus termals, com la de Caldes de Malavella, tenen una temperatura entre els 30

n estables. No es barregen amb les aigües meteòriques i es dedueix una 

permanència de l’aigua a l’interior de la terra superior als 25 anys. A partir d’aquestes manifestacions es 

geotèrmics, obtenint valors de 80oC a 120oC. 

Figura 7: Taula dels principals terratrèmols històrics de 
Catalunya amb les intensitats (escala Marcalli 
modificada). Extret de Mallarach, 1998.

amb les àrees sísmicament actives hi ha nombroses 

Així, a la falla d’Hostoles hi ha les Fonts Picants d’Amer, el Pasteral i la Cellera de Ter; mentre que les 

Les seves aigües es 

caracteritzen per contenir una elevada proporció de silici i sodi; unes tenen bicarbonat sòdic, les altres 

30oC i 60o C, el cabal i 

n estables. No es barregen amb les aigües meteòriques i es dedueix una 

A partir d’aquestes manifestacions es 

: Taula dels principals terratrèmols històrics de 
Catalunya amb les intensitats (escala Marcalli 

Extret de Mallarach, 1998. 




