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Oci

Els volcans de la Garrotxa

La zona volcànica de la Garrotxa és una de les dues 
àrees  volcàniques  que hi  ha  a  Catalunya.  És   el 
paratge volcànic més important de la península. 

En aquesta zona volcànica hi ha una quarantena de 
cons volcànics i una vintena de colades de lava i 
cràters  d'explosió  esquitxen  la  vall  alta  del  riu 
Fluvià fins a Castellfollit de la Roca. Aquesta àrea 
és declarada Parc Natural que inclou gairebé tots 
els volcans de i la Fageda d'en Jordà, un bosc de 
faig  molt  frondós.  La  ruta  a  peu  a  través  dels 
volcans  és  tot  un  espectacle  natural,  que  ha 
captivat propis i estranys al cap del temps.

Un volcà  urbà: El  petit  Montsacopa,  és  un  dels 
volcans  més representatius del  Parc. És  un volcà 
amb  erupcions  explosives  seguides  per  extensos 
períodes de calma, encara que ara són volcans que 
la majoria són extingits. 

Olot: La ciutat compta amb un important patrimoni 
històrico-artístic.  Quasi  un  centenar  d'escultures 
donen vida als seus carrers, es pot traçar una ruta 
del  Modernisme  amb  els  edificis  com  la  Casa 
Pujador. 

El Museu dels Volcans i el Jardí Botànic  :   El museu 
està situat en una mansió antiga d'estil  italià, té 
una escalinata oberta al parc. El museu és modest 

ja que és la secció de ciències naturals del Museu 
Comarcal,  és  interessant  sobretot  per  als  més 
petits gràcies al simulador de terratrèmols. La seva 
exposició  permet  entendre  fenòmens  com  el 
vulcanisme o la sismologia i conèixer els principals 
ecosistemes de la comarca. 

Volcà  del  Croscat:  És  el  volcà  més  gran  de  la 
península i el més jove de la zona. Fa més de 160m 
d'altura  i  600m  de  llarg.  Té  un  tall  de  100m 
d'alçària  i  500  de  longitud causat  per  l'extracció 
continuada d'argila.

Volcà de Sta. Margarida:  És un dels volcans més 
emblemàtics de la zona juntament amb el Croscat i 
Rocanegra.

Per  arribar  fins  el  cràter  cal  fer-ho  caminant. 
Primer haurem de fer una passejada fins a dalt. El 
camí  fa  pujada  però  es  pot  fer  amb nens  sense 
problema.  Si  ha  plogut  és  millor  no  agafar  el 
cotxets dels infants perquè el camí queda enfangat.

Va entrar en erupció fa 11.000 anys. Es troba a 700 
metres d'altitud i la seva extensa boca, que avui és 
un prat, té un 2.000 metres de perímetre. Al mig 
del pla, hi ha l'església de Santa Margarida, d'origen 
romànic, que dóna nom al volcà. Quan arribem a 
dalt la vista és increïble...i pensar que aquest prat 
va ser, fa anys, la boca d'un volcà en erupció.

És  un  bon  espai  per  reposar  forces  i  fer  una 
mossegada. Els  nens podran córrer i  jugar al  seu 
aire i fins i tot es pot fer una migdiada. I després 
fem  el  camí  a  la  inversa,  primer  una  pujada  i 
després ja serà tot de baixada.
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