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Per Josep M. MATA-PERELLÓ i Joaquim SANZ BALAGUÉ 

 

 

 

ADVERTIMENTS PREVIS 
 

Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si 

es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En 

cas contrari, recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS. 

 

Cal dir també, que en aquest itinerari ens trobarem davant de tres trams de camis 

forestals en molt mal estat de conservació; per la qual cosa serà molt millor transitar a 

peu per ells. En concret, això succeirà als camis d’aproximació a algunes de les mines, a 

les quals ens dirigirem al llarg del recorregut dels present itinerari; com per exemple a la 

Mina de Ferro de Sant Martí Sacalm, o a la Mina de Baritina d´Amer, entre altres. 

 

En qualsevol cas, cal tenir sempre una cura molt especial de respecte a la natura, 

al llarg de tot el recorregut; de l ítinerari.  

 

 

 

BREU INTRODUCCIÓ 

 
Aquest itinerari discorrerà per les comarques gironines de la Selva (on s’iniciarà i 

on finalitzarà) i del Gironès.. Així, el recorregut de l´itinerari començarà a Bonmatí, al 

terme Sant Julià de Llor - Bonmatí i s’acabarà a Sant Martí Sacalm, tot passant pel terme 

de Llémena (del Gironès). 

 

En tot aquest recorregut, es passarà de Serralada Prelitoral Catalana  (la qual 

s’inclou dintre del Sistema Mediterrani) a la Serralada Transversal Catalana (part 

integrant de la Depressió Geològica de l´Ebre, situada al seu extrem més oriental), per on 

finalitzarà el recorregut. 

 

Així, al llarg d’aquest trajecte, s’aniran veient els materials que composen les dues 

unitats geològiques acabades d’esmentar. En primer terme, es veuran els materials 

paleozoics que formen l´esmentada Serralada Prelitoral Catalana. Aquests materials es 

trobaran entre les immediacions de Bonmatí i les del Pla de Sant Joan, sempre dintre de la 

comarca de la Selva. Aquests materials, els tornarem a tallar pels voltants d´Amer (un cop 
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passada la falla transversal del Brugent o d´Amer), fins arribar a les immediacions de Sant 

Martí Sacalm. 

 

Entre mig i tot seguit, s’aniran tallant els materials cenozoics, discordants amb els 

anteriors, que trobarem entre l´anomenat Pla de Sant Joan i les immediacions de la 

població d´Amer, al llarg de pràcticament la part central del recorregut de l´itinerari. 

 

Per d’altra banda, alhora que es vagin tallant els materials anteriors, es veuran 

diverses mineralitzacions, incloses i distribuïdes entre els materials de les unitats 

esmentades anteriorment. Cal dir que es trobaran, fonamentalment dintre dels trams de la 

Serralada Prelitoral Catalana. 

 

 

 

OBJECTIUS GENERALS 
 

A través d’aquest itinerari geològico-mineralògic, s’intentaran d’aconseguir els 

següents objectius: 

 

1.- S’observarà l’estructura de la Serralada Prelitoral Catalana (la sotsunitat més 

externa del Sistema Mediterrani), a través del recorregut per ella, al llarg de tot l´itinerari. 

Així es trobarà en dues parts ben concretes: per una banda entre les proximitats de la 

població de Bonmatí  i les del Pla de Sant Joan; i per d’altra entre les d´Amer i les de la de 

Sant Martí Sacalm. Aquest recorregut s’inclou fonamentalment dintre del Domini 

Septentrional dels Catalànids.  

 

2.- Observació de les fractures transversals que afecten als afloraments paleozoics 

de la Serralada Prelitoral Catalana. En efecte, aquest sector per on discorrerà el present 

itinerari es troba totalment afectat per fractures transversals de components NNW-SSE (i  

ocasionalment NW-SE), podent-se també incloure dintre del denominat Sistema 

Transversal. 

 

3.- S’observaran els materials paleozoics que constitueixen els afloraments de la 

Serralada Prelitoral Catalana, al llarg del recorregut. Aquests materials pertanyen 

fonamentalment a l´Ordovicià. Tot i això, molt sovint es troben constituïts per afloraments 

granítics i granodiorítics. Sovint, també trobarem afloraments de roques filonianes, de 

caràcter pegmatític. 

 

4.- S’observarà també l’estructura de la denominada Serralada Transversal 

Catalana (integrant de la Depressió Geològica de l´Ebre, tot i que molts sectors de la 

Serralada Prelitoral Catalana, també es podrien incloure aquí, com ja hem esmentat 

anteriorment), per la quals transitarà en alguns dels trams del recorregut; com entre el Pla 

de Sant Joan i les immediacions d´Amer. Dintre d’aquest, s’observarà la important falla 

sobre la qual s’ha situat la vall del riu Brugent: la denominada falla d´Amer. Per d’altra 

banda, també es veurà a una certa distancia la falla de Santa Coloma de Farners (a ponent 

de l´anterior) i la falla de Sant Climent d´Amer (a llevant). 

 

5.- Observació dels materials terciaris que constitueixen la Serralada Transversal 

Catalana, que tallarem entre el Pla de Sant Joan, Llémena i les immediacions d´Amer (fins 

trobar l´esmentada Falla d´Amer). Aquests materials terciaris eocènics pertanyen a les 
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següents formacions, entre altres: Formació Puigsacalm, Formació Bellmunt, Formació 

Bracons i Formació Tavertet. Aquests materials també els veurem en arribar a Sant Martí 

Sacalm, entre aquesta població i el Far, que veurem des de sota. 

 

6.- Observació del contacte, entre les dues unitats geològiques esmentades; és a dir, 

entre la Serralada Transversal Catalana (de la Depressió Geològica de l´Ebre), i la 

Serralada Prelitoral Catalana del Sistema Mediterrani. Aquest contacte es farà 

especialment palès des de la parada que es realitzarà al Far i també a la que es realitzarà 

pels voltants de  Sant Martí Sacalm. Tanmateix, aquest contacte discordant, es farà palès a 

l’aturada que farem per les immediacions del Pla de Sant Joan. 

 

7.- Estudi i descripció de l’estructura de la Zona Volcànica d´Olot, així com dels 

materials quaternaris que la rebleixen. . I també dels de l’extrem meridional de la Zona 

Volcànica de la Garrotxa, situats al Volcà de la Banya del Boc, per on passarem als darrers 

trams del recorregut. Aquestes estructures volcàniques, i altres situades a indrets molt 

propers al recorregut de l´itinerari, es troben situades tant a la Depressió Prelitoral 

Catalana com a la Serralada del mateix nom, relacionant-se sempre amb fractures de 

direcció NNW-SSE (i NW-SE), de caràcter clarament transversal. 

 

8.- Estudi de diverses mineralitzacions, situades fonamentalment entre els materials 

paleozoics de la Serralada Prelitoral Catalana, com les següents (segons el recorregut): 

8A) de les cristal·litzacions d’olivina, situades a diferents indrets del Volcà de la Banya del 

Boc, prop del Pla de Sant Joan. Aquestes cristal·litzacions es troben relacionades amb els 

materials de l´esmentat volcà. 

8B) de les mineralitzacions filonianes de Ba, encaixades entre els materials paleozoics, que 

trobarem prop d´Amer. 

8B) de les mineralitzacions ferruginoses associades a skarn, que veurem a Sant Martí 

Sacalm (a Can Llebó). Es troben prop del contacte entre unes calcàries paleozoiques de 

l´Ordovicià i les granodiorites.  

 

 9. - Estudi de les alteracions produïdes sobre el Medi Natural, a partir de les 

explotacions mineres esmentades anteriorment. I si s’escau, de les restauracions dutes a 

terme sobre les mateixes. 

 

 10.- Observació dels indrets relacionats amb el Patrimoni Geològic i amb el 

Patrimoni Miner, que anem trobant al llarg del recorregut de l´itinerari. 

 

 

 

ANTECEDENTS 
 

Com a un antecedent immediat, del present recorregut, cal parlar del treball de 

MATA-PERELLÓ (1995), i tanmateix dels immediatament precursors del que ara 

presentem: MATA-PERELLÓ (2007a i 2007b), del qual n’és una correcció de camp. Tot 

dos el discorren per indrets en part coincidents amb l´itinerari que ara presentem. 

Igualment, cal parlar del treball de DURAN i GOLD (1990). 

 

Pel que fa als trets geològics generals, de la zona per la qual discorre el present 

itinerari, farem esment dels següents treballs: GUIMERÀ et altri (1992), IGME (1983, 

1994a i 1994b), i RIBA et altri (1976).  I, finalment, pel que fa a les mineralitzacions 
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situades a les zones per les quals discorre el recorregut del present itinerari, farem esment 

d’un altre treball nostre: MATA-PERELLÓ (1991). 

 

Les referències relatives als anteriors treballs, figuren degudament esmentats al 

capítol corresponent d’aquest itinerari. 

 

 

 

RECORREGUT DE L´ITINERARI 
 

L´itinerari s’iniciarà dintre de la comarca de la Selva, per les immediacions 

Bonmatí, des d´on s´anirà cap a les Serres (entrant ara al Gironès), per on es farà una nova 

aturada. Després, es dirigirà cap al Pla de Sant Joan, des d’un s’anirà cap al volcà de la 

Banya del Boc. En aquest indret es faran noves aturades. 

 

Després, el recorregut es dirigirà cap Sant Martí de Llémena i cap Sant Esteve 

de Llémena,. Arribant així a les Planes d’Hostoles (entrant de nou a la comarca de la 

Selva). Des d’aquí, per la vall del riu Brugent, es baixarà cap al poble d´Amer, passant a 

l’altra banda de la Falla d´Amer o Falla del Brugent.  

 

Posteriorment, des d´Amer es pujarà cap a Sant Martí Sacalm, iniciant el tram 

final del recorregut, en el qual es faran diverses aturades. Entre aquestes, la darrera a la  

Mina de Can Llebó. 

 

 

 

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI 

 
Com ja és habitual, considerarem una sèrie de PARADES (o d´ESTACIONS), per 

tal d’observar diverses qüestions geològiques o mineralògiques. Aquestes aturades aniran 

numerades, i en cada cas s’indicarà el nom del poble més proper, el terme al qual pertany, i 

la comarca on es situa. També s’indicarà el número del full topogràfic (a escala 1:50.000), 

on es troba l´indret de l’aturada realitzada. En aquest cas, els fulls pels quals discorrerà el 

recorregut de l´itinerari, seran els següents: 295 (o de Banyoles) i 333 (o de Santa Coloma 

de Farners). Tots ells pertanyen al "Mapa Topográfico de España, a escala 1:50.000", del 

Instituto Geográfico y Catastral. 

 

Així doncs, la relació de les aturades que composen el recorregut del present 

itinerari, és la següent: 

 

 

PARADA 1 - CONDICIONAL. COLLET DE CAN LLORDÀ, (les Serres, 
terme municipal de Sant Martí de Llémena, comarca del Gironès). (Full 

295). 
 

Tot i que el recorregut s íniciarà per les immediacions de Bonmatí, ens caldrà 

agafar la carretera local Gi-532, tot anat cap al Nord. Així, en arribar al Collet de Can 

Llordà, caldrà fer la present aturada, després de recórrer uns 3 Km, des de l ínici. En 

aquest primer trajecte es passarà de la Selva al Gironès. 
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En aquest recorregut es van trobant inicialment els materials paleozoics que 

pertanyen al Paleozoic de la Serralada Prelitoral Catalana, per on hem iniciat el 

recorregut. Així, per les immediacions del collet es van trobant afloraments carbonatats 

del Devonià. I, per sobre d’ells apareixen uns materials rogencs cenozoics, els quals 

pertanyen al cenozoic. Aquests materials, clarament discordants amb els anteriors, 

pertanyen a la Formació Mediona (Formació Vilanova de Sau). Aquests darrers materials 

pertanyen també a la Depressió Geològica de l´Ebre. 

 

També, per sobre dels anteriors, es fan clarament palesos uns nivells carbonatats 

(també de l´Eocè), que constitueixen el vèrtex de Sant Roc, així com els cingles del mateix 

nom. 

 

 

PARADA 2. VERTENT OCCIDENTAL DEL VOLCÀ DE LA BANYA DEL 

BOC, (Llorà - Pla de Sant Joan, terme de Sant Martí de Llémena, comarca 

del Gironès). (Full 295). 
 

Des de la parada anterior cal continuar cap al Nord, tot seguint la carretera Gi-534. 

Més endavant s’arribarà a la cruïlla amb la carretera Gi-531 (procedent de Sant Martí de 

Llémena). Per ella, anant cap a llevant s’arribarà aviat al Pla de Sant Joan i a l´Ermita de 

Sant Joan. Des d’aquí, ens caldrà continuar per un camí fins a les immediacions de Can 

Noguer, prop de la qual es troba l’aturada. Així, el recorregut  des de la parada anterior, és 

d’uns 6 Km, aproximadament. 

 

En el recorregut cap a l´indret de la parada, es van trobant afloraments dels esquits 

abans esmentats de la Serralada Prelitoral Catalana. Tot i així, per sobre dels anteriors, 

s’han anat trobant afloraments dels trams rogencs del Paleocè Inferior.  

 

Més endavant, prop de l´indret del Pla de Sant Joan, es troben afloraments de 

nivells pissarrenc foscos, els quals pertanyen al Silurià. Aquests materials es troben en 

contacte per falla amb els abans esmentats de l´Ordovicià. 

 

Tot seguit, cap els voltants del Km 16, es troba el camí que ascendeix (per la dreta) 

cap el Volcà de la Banya del Boc. Aquest, és un extraordinari edifici volcànic, amb el 

cràter desbretxat. Aquest volcà presenta abundants depòsits de lapil·li. També cal dir que 

aquest volva es troba sobre una superfície d’erosió, desenvolupada sobre els materials 

paleozoics. El volcà es relaciona amb la Falla del Rocacorba, la qual presenta una 

alineació NW-SE, clarament transversal. 

  

En l’ascensió cap a la vorera occidental del volcà, es van trobant durant els dos 

primers Km, abundants explotacions antigues d’aquests materials piroclàstics. Mes 

endavant, entre aquests materials piroclàstics es troben freqüents cristal·litzacions 

d´OLIVINA.  

 

També es pot veure una antiga explotació del lapil·li, amb força bombes 

volcàniques.( FOTOGRAFIA 1).  L’explotació va quedar aturada fa uns anys, i tampoc 

s’ha realitzat cap tasca de restauració, tot i trobar-se prop de la Zona Perifèrica del Parc 

Natural de la Garrotxa, o inclús dintre d’aquesta zona; tot i que no hem trobat cap cartell 

indicador. 
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FOTOGRAFIA 1. Restes de l’antiga explotació de Can Noguer 

 

 

PARADA 3. MINA ROSITA, (terme municipal d´Amer, comarca de la 
Selva). (full 333). 
 

Des de la parada anterior, cal continuar cap a ponent, anant cap a Sant Martí de 

Llémena, Sant Esteve de Llémena i posteriorment cap a les Planes d’Hostoles, retornant 

així a la comarca de la Selva. A continuació caldrà continuar cap al Sud per la carretera C-

63, tot seguint la vall del riu Brugent. Així, s’arribarà fins Amer. Quasi s l’entrada de la 

població, caldrà agafar la carretera que se’n va cap a Sant Martí Sacalm. Tot seguit, en 

arribar a les immediacions de la corba de Can Salandric (per sota del Puig Bernat), caldrà 

agafar un camí que surt per l’esquerra de la ruta que seguim. Aquest camí, ens ha de 

conduir cap aquestes mines. En aquest indret realitzarem la present aturada. Així, des de la 

parada anterior, ens haurà calgut recórrer uns 25 Km, per tal d’arribar fins aquí. 

 

En el primer tram del recorregut, hem anat circulant sempre per la Serralada 

Prelitoral Catalana, entre afloraments dels materials paleozoics de l´Ordovicià, fent-se 

palesos els nivells d’esquists i de quarsites. Per d’altra banda, en aquesta ascensió per la 

carretera de Sant Martí Sacalm, es fa palesa la possible presència d’una falla, entre les dues 

marges del riu Brugent. 

 

En arribar a l´indret de la parada, es fa palesa la presència d’aquesta falla, ja que hi 

ha una mineralització filoniana de baritina associada a fractures de direcció NW-SE. En 

efecte, la mineralització es situa al pla de la denominada falla d´Amer (o més concretament 

de la falla d´Amer-Occidental). 

 

Els minerals presents són els següents: GALENA (indicis), CALCITA, 

BARITINA i QUARS. De tots ells, el que va ésser explotat a diferents èpoques, va ésser la 

BARITINA. 
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PARADA 4. FOLGUERONS, (Sant Martí Sacalm, antic terme de 

Susqueda, comarca de la Selva). (Full 295). 
 

Des de la parada anterior, cal retornar a la carretera que es dirigeix, tot ascendint,  

cap a Sant Martí Sacalm, efectuant ara el tram final d’aquesta (de prop de 6 Km), per tal 

d’arribar fins al poble. En arribar-hi, ens caldrà fer la present aturada, després d’un 

recorregut proper als 8 Km, des de l´anterior.  

 

Cal dir que en bona part d’aquest recorregut, s’ha circulat prop de la falla 

esmentada a la parada anterior, i més concretament entre la branca occidental i la branca 

oriental de la denominada falla d´Amer. Així, des de la parada anterior, es van tallant 

sempre els materials paleozoics.  

 

Després, en arribar a Sant Martí Sacalm els materials paleozoics anteriors es troben 

recoberts pels nivells del Triàsic. Alhora que aquests darrers es troben recoberts pels 

terrenys eocènics de la Formació Vilanova de Sau.  Per d’altra banda, aquests darrers 

materials, així com els trams nivells calcaris de la Formació Tavertet (que els cobreixen, i 

que es fan ben palesos al Far), són discordants amb els anteriors.  

 

Al respecte d’aquests materials terciaris, cal dir que ja pertanyen a la Serralada 

Transversal Catalana (i més concretament a la Depressió Geològica de l´Ebre); mentre 

que els paleozoics i els triàsics pertanyen a la Serralada Prelitoral Catalana (del Sistema 

Mediterrani). Uns i altres, es troben afectats per fractures "transversals" de direcció NW-

SE, com la falla de Sant Climent d´Amer o la falla d´Amer, que anat veient a les parades 

anteriors.  

 

També cal dir que la falla d´Amer, és la responsable del desnivells existent entre 

les dues marges del riu Brugent. Tanmateix es responsable, del desplaçament dels 

materials del Far (Formació Tavertet), que a l’altra banda de la falla, apareixen als Tres 

Rocs, uns 500 m més baix, i a uns 5 Km, cap al SE.  És a dir, hi ha un desplaçament 

vertical d´uns 500 metre i un desplaçament horitzontal d´uns 5 Km, havent-se desplaçat 

cap el Sud el bloc més oriental. 

 

Per d´altra banda, cal dir que aquesta falla, es fa ben palesa des d’aquest indret; 

però també des de diversos indrets de la pujada cap a Sant Martí Sacalm. on ara som, per 

sota del Far. (FOTOGRAFIA 2, situada a la pàgina següent). 

 

També, des d’aquí, es veu ben clara la discordança que hem apuntat anteriorment; 

així com el típic relieve en cuesta, que presenten els materials terciaris de la Formació 

Vilanova de Sau (amb nivells de gresos i calcolutites rogenques), i els de la Formació 

Tavertet (amb nivells de calcàries i calcolutites grisenques).  

 

 

PARADA 5. MINA DE FERRO DE CAN LLEBÓ, (Sant Martí Sacalm, 
antic terme de Susqueda, comarca de la Selva). (Fulls 295 i 333). 
 

Després de fer la parada anterior; és a dir, des de Sant Martí Sacalm caldrà agafar 

un camí que es dirigeix cap el SE, per tal d’anar cap a Can Llebó, prop d’un es troba una 

antiga mina de ferro, on s’efectuarà la present aturada. Així, des de la parada anterior, 

s’haurà efectuat un trajecte proper als 3 Km i esquaix. El camí, per tal d’accedir-hi, es 
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força irregular: relativament bo fins a Can Llebó (la qual ha estat recentment reconstruïda), 

i molt dolent després, per la qual cosa, és millor fer-ho a peu, almenys els darrers trams. 

 

En tot aquest recorregut, es continuen sempre els nivells esquistosos paleozoics de 

l´Ordovicià, els quals pertanyen a la Serralada Prelitoral Catalana, en la qual ens seguim 

trobant. Per d’altra banda, aquests són els materials que es troben a l´indret de la parada; 

tot i que ara són també sovint de caire carbonatat, i esquistosos alhora. 

 

Pel que fa a la mineralització, cal dir que es troba relacionada amb un skarn; 

tractant-se, d’una mineralització associada a skarn, situada al contacte entre uns granits i 

unes calcàries metamòrfiques que pertanyen probablement a l´Ordovicià. 

 

Els minerals primaris presents són: CALCOPIRITA (indicis), ESFALERITA 

(indicis), PIRITA, PIRROTINA (abundant), MAGNETITA (molt abundant, fins al punt de 

constituir el mineral explotat), CALCITA, SCHEELITA (indicis, sols visible amb llum 

ultraviolada curta), QUARS, HEDENBERGITA (molt abundant), TREMOLITA i 

GRANATS (sense identificar).  

 

Com a minerals d’alteració, es troben també:  GOETHITA (sempre terrosa i 

limonítica), HEMATITES (també terrós, com l´anterior), MAGHEIMITA (terrosa), 

PIROLUSITA (dendrítica), MALAQUITA, SIDERITA,  GUIX i MELANTERITA, entre 

altres minerals. 

 

Pel que fa a les mines, cal dir que a l’actualitat solament es reconeixen be les 

escombreres; així com algunes galeries esfondrades. Tot això es pot veure a la 

FOTOGRAFIA 3, situada a la pàgina següent. 

 

 

 
 

FOTOGRAFIA 2. El Far, des de Sant Martí Sacalm 
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FOTOGRAFIA 3. Restes de les explotacions mineres de Can Llebó. Bocamina esfondrada 

 

 Finalment, cal dir que a l’igual que les altres explotacions mineres que hem anat 

trobant, en aquest cas tampoc s’ha realitzat mai cap mena de restauració. 

 

 

  

EN AQUEST LLOC FINALITZA EL PRESENT ITINERARI. 
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