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Localitzades a Sant Joan les Fonts unes 
formacions volcàniques inèdites a la 
Garrotxa 

• Les colades de lava del Boscarró i el Molí Fondo acullen antics 
túnels de lava amb el sostre deformat, formant petits túmuls i 
coneguts com a blisters

• Es localitzen en una colada de lava dipositada en aquest indret fa 
150.000 anys

�
El Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i l’Ajuntament de Sant Joan 
les Fonts han presentat avui unes formacions volcàniques inèdites fins ara a la 
Garrotxa, localitzades a les colades de lava del Boscarró i el Molí Fondo. 
Es tracta d’una superfície d’unes 5 hectàrees catalogada com a Afloraments 
d’Interès Geològic pel Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Les 
noves formacions es localitzen en una colada de lava dipositada en aquest 
indret fa 150.000 anys, situada entre una d’uns 700.000 anys d’antiguitat i una 
altra de 130.000 anys. 
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Aquestes colades presenten morfologies excepcionals i hàbits columnars 
perfectament formats. La troballa presentada avui es coneix com a blister. Són 
antics túnels de lava que la colada va crear en fluir per aquesta zona, ara 
reomplerts per basalt o restes de sediment. La sobrepressió de la gran 
quantitat de lava que hi va circular va provocar una deformació, o blister, en el 
sostre dels túnels, generant petits túmuls a la colada.  
L’erosió del riu Fluvià a la colada de lava del Molí Fondo ha deixat al descobert 
aquestes formacions úniques a tota la zona volcànica de la Garrotxa. 
L’Ajuntament i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa continuaran 
les tasques de millora i adequació d’aquesta zona per a permetre la observació 
dels blisters. Fins ara s’han netejat les cingleres, s’ha millorat l’espai del 
mirador, s’ha adequat un espai per al públic que visita les colades i s’han 
millorat els accessos per a vianants. Aquestes actuacions han configurat un 
espai científic, pedagògic i turístic més accessible i visible. La troballa 
d’aquestes formacions donarà un valor afegit a la singularitat d’aquest espai. 
Alhora, aquest espai esdevé un fantàstic mirador sobre el riu Fluvià, des d’on 
es poden observar les tres colades procedents de grans erupcions registrades 
històricament.  
Zona de turisme familiar català 
L’aposta pel turisme de l’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha aconseguit 
incrementar exponencialment el nombre de visitants des del 2011, arribant a un 
augment del 38% del 2014 al 2015. L’obertura de la nova Oficina de Turisme en 
un punt neuràlgic del municipi ha triplicat els usuaris del servei, oferint un tracte 
més proper i millorant la qualitat de l’atenció. 
El tipus de públic que visita el municipi és majoritàriament català, de caràcter 
familiar i s’interessa especialment per La Ruta de les 3 colades, dins la qual 
destaquen els espais de Molí Fondo i del Boscarró. 
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