
EL  VOLCÀ  DE  LA  CANYA

A quest article és basat en les informacions donades a la visita que es va fer en motiu de
les  Jornades  Europees  de  Patrimoni  2019.  La  informació  d’aquest  article   ha  estat
compartida per l’autor de la visita el geòleg Llorenç Planagumà.

Situació: 42.212080, 2.499035
 

- El volcà de la Canya és amb quasi tota seguretat el més antic del camp volcànic de la
Garrotxa. La seva forma quasi plana, l'alteració dels piroclastos i que només localitzem
roques de color rogenc típiques del centre d'aquests cons volcànics n'és la prova.

 

https://twitter.com/olloren?lang=ca


- El cràter fins ara mai cartografiat a penes s'intueix degut a l'erosió del volcà però un 
anàlisis de camp de les capes i pocs afloraments que es poden observar es pot deduir 
que és la depressió central oberta cap a l'oest (on hi han uns hivernacles d'horta)

- Un dels valors de més interès que envolta el volcà són les fonts que sorgeixen al seus 
peus a l'oest i el est. Això es deu que al estar envoltat de colades de lava més modernes 
l'aigua subterrània que prové del pla d'Olot brolla en aquest indret pel canvi de 
permeabilitat.



- Aquests surgències d'aigua generen recs i mulladius (Verlets) que provoquen zones 
humides de gran interès per la flora i fauna local i que foren aprofitats per la gent de la 
zona des de temps immemorial.

Es poden observar com els recs han estat treballats per reconduir l'aigua i aprofitar-la per 
safareigs, molins, indústria. Verdaderes obres d'arquitectura austera i amb roca volcànica.



- Tornant al volcà de la Canya sabem que la seva edat ha de ser més antiga que 133.000
anys que és la colada de lava que l'envolta.  Però no es descarta que pugui  ser dels
primers volcans de la zona al trobar-se molt proper (Molí Fondo) la colada de lava més
antiga de 700.000 anys.

- A la font Fresca (Fontfreda) es pot observar encara una colada de lava que provenia del pla
d'Olot bastant ben conservada, al seu damunt és on s'hi feia la Tornaboda el darrer dia de
festa major del poble (berenar i sardanes).

- Un volcà molt desconegut però amb molta història al ser fàcil accedir-hi, envoltat d'aigua
i una de les proves és que s'hi localitzen de tant en tant restes prehistòriques. 


