Altres punts d’interès del municipi

Restaurants
· Restaurant masia Cal Sordet (Sant Joan les Fonts)
Tel. 972 29 02 21 - 972 29 30 34
· Font del Grèvol (Sant Joan les Fonts) Tel. 972 29 20 61
· Restaurant del camp de futbol de la Canya Tel. 972 29 02 55
· Bar restaurant Falguera (Sant Joan les Fonts) Tel. 972 29 07 31
· Racó de Ca la Nàsia (Begudà) Tel. 972 29 04 02

Oficina de
turisme de
Sant Joan
les Fonts

Horari hivern: de dilluns a divendres de 9 a
14h.
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14h i de 16
a 18h.
Horari estiu: dissabtes, diumenges i festius d’11
a 14h i de 17 a 20h. D’abril a juny de dilluns a
divendres de 9 a 14h. De juliol a la 1a quinzena
de setembre de dilluns a divendres de 9 a 14h
i de 17 a 20h.

Centres
d’informació
del Parc
Natural:

www.parcsdecatalunya.net/garrotxa.htm
A/e: pnzvg.dmah@gencat.net

Cingles de Fontfreda

Emergències:

No us aparteu de
l’itinerari senyalitzat.

Utilitzeu sempre les
papereres o emporteu-vos
la brossa que genereu.

No es permet la captura
i recol·lecció d’animals,
vegetals, roques i minerals
dins l’àmbit del Parc Natural.

Casal dels Volcans
Av. Santa. Coloma, s/n - 17800 Olot
Tel. 972 27 00 86/ 972 26 81 12
Fax 972 27 04 55
Horari: De dilluns a dissabte de 10 a 14 h i de 16
a 18 h. Diumenges i festius de 10 a 14 h.

Allotjaments
· Pensió l’Estada (Sant Joan les Fonts) Tel. 972 29 06 07
· Allotjament rural Mas Molera (Begudà) Tel. 661 91 94 47

El territori del Parc és de
propietat privada en la
seva major part. Procureu
que la vostra visita no
destorbi la gent que hi viu.

C/ Juvinyà s/n (al costat del Castell de Juvinyà)
Tel. 972 29 05 07
turismesantjoan@hotmail.com
www.turismesantjoanlesfonts.com

Itineraris
pedestres
Ruta de les Tres Colades
Cingleres basàltiques de
Sant Joan les Fonts
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Bicicletes: no es permeten en aquest itinerari
Identificació: número 16 i pictogrames de color groc
Temps i quilòmetres
km
0
0,3
0,8
2,5
3,1
5,5

Lloc
Plaça Major de Sant Joan les Fonts
Molí Fondo
El Boscarró
Cingles de Fontfreda
El Serrat de Baix
Plaça Major de Sant Joan les Fonts

Temps
0 h 00 min
0 h 15 min
0 h 20 min
0 h 45 min
1 h 10 min
1 h 50 min

Esquema de les tres colades de lava

Truqueu al telèfon 112

Amb el
patrocini de:

Parc Natural
de la Zona Volcànica
de la Garrotxa

Gràfic: Josep M. Vilarrassa

Castell medieval Estada Juvinyà (s. XII-XIV): Casa forta d’època
medieval residència de la família de cavallers Juvinyà. Acull el 1r
Centre d’Interpretació del Territori de la Garrotxa. Tel. 972 29 05 91
Església de Santa Eulàlia de Begudà (segle XII): Situada al nucli antic de Begudà esdevé un altre exemple d’arquitectura religiosa d’època medieval.
Monestir romànic (segle XII): Església del monestir benedictí
que va existir a l’època medieval. A l’interior hi podem veure una
pica baptismal d’immersió de gran qualitat.
Pont medieval (segle XII): Construcció de pedra volcànica que
presenta un gran arc central i dos laterals. El central es va reconstruir en època gòtica després dels terratrèmols del 1427 i 1428.
Pont de Cossei: Pont d’origen romànic que presenta una arcada
central de mig punt.

Generalitat de Catalunya
Departament de Medi Ambient
i Habitatge

Tres colades de lava de diferents volcans de la zona varen
baixar successivament per aquest punt de la vall del Fluvià.
Les colades resseguien la llera dels cursos fluvials i es solidificaven. Posteriorment, el riu sedimentava còdols, sorres
i llims a sobre que es quedaven atrapats sota la següent
colada de lava. Al Molí Fondo podem observar-les perfectament.

16

El Boscarró
En aquest punt és on es pot observar millor les formes que
adopta la lava quan es refreda. En el procés de refredament
el basalt pren diferents formes; s’anomenen hàbits de retracció: prismàtic i lenticular. El prismàtic (les columnes) s’esdevé
quan la lava es refreda des del centre, ja immòbil, cap a fora.
El lenticular (les lloses planes) s’esdevé quan la lava encara en
moviment es refreda per parts.

Itinerari pedestre
Ruta de les Tres Colades
Cingleres basàltiques de Sant Joan les Fonts

L’inici recomanat per dur a terme aquest itinerari és la
Oficina de Turisme de Sant Joan les Fonts. Altres inicis
són: al costat de la Llar d’infants municipal, sota el peu de
l’església parroquial de Sant Joan, la zona esportiva de la
Canya (al costat de la urbanització de la Roureda) o, si ho
prefereixen, la plaça Major de Sant Joan, on hi ha uns plafons d’informació relacionada amb la ruta.

La cinglera i tot l’espai de l’entorn va ser netejada i restaurada
l’any 1993. És un bon indret per veure un altre detall de la colada de lava solidificada. Les dimensions de la cinglera resulten
espectaculars en aquest espai. És just en aquest sector que cal
travessar la riera de Bianya per unes passeres de pedra. Uns
metres amunt caldrà tornar a travessar el riu per seguir el recorregut i poder tancar el circuit de la ruta de les tres colades.

Cingles de Fontfreda
El sender que ens porta cap a aquest indret és frondós i fresc.

SERRA DE VIVERS

Es tracta d’un itinerari per fer a peu amb calçat còmode.
Recomanem a les persones amb cadira de rodes, mobilitat
reduïda, o els cotxets, fer altres rutes com la medieval, que
circula pels carrers del nucli antic.
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El recorregut transcorre per una interessant zona de cingleres basàltiques, resultants del refredament de les colades
de lava emeses per diferents volcans, amb alguna mostra
de bosc de ribera amb espècies de gran valor botànic i interessants mostres d’arquitectura industrial a la vora del riu.

Font del
Serrat de Baix

Font de Can
Xerbanda

Font de
la Rompuda

Font de
les Mulleres

Urbanització
la Roureda

Seguidament els parlarem dels principals indrets que es visiten durant l’itinerari número 16 del Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa.

Font Bona

Molí Fondo

WC

Escoles
Font de
Fontfreda

En èpoques de fortes pluges, si la riera de Bianya ha
revingut, a partir de Fontfreda, l’itinerari no és transitable, de tal manera que els caldrà recular. El fet que l’itinerari
transcorri per la vora del riu comporta que sovint quedi
afectat pels aiguats.
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Punt d’Informació del Parc Natural
i Oficina de Turisme

Zones urbanes, urbanitzables i industrials (excloses
del Parc Natural)

Esglésies

Límit dels termes municipals
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Salt d’aigua Molí Fondo

Molí Fondo
En aquest indret podem observar tres colades de lava. La
primera, i també la més antiga, forma part de la resclosa
artificial que veuran. Prové dels volcans de Batet i està datada, aproximadament, en uns 600.000 anys. La segona es
correspon amb el mosaic basàltic que es trepitja en aquest
indret. El seu origen és indeterminat però es pot datar,
aproximadament, en uns 150.000 anys. La tercera, la més
recent, es correspon amb la pedrera de Boscarró. Prové del
volcà Garrinada, a Olot, i es pot datar, aproximadament, en
uns 120.000 anys.
Molí Fondo és també el nom que es va donar a l’antiga fàbrica paperera que es pot veure en aquest indret i que va
ser l’origen de la Torras Papel que es coneix actualment.

L’aigua i la vegetació hi són presents en tot el trajecte, i el bosc
de ribera apareix en la seva màxima esplendor. El recomanem
especialment a l’estiu.

Torres / castells / ponts
Allotjaments

Fonts
Restaurants
Aparcaments
Zona de pícnic

WC Serveis públics

