
un nou volca 

INTRODUCCIO 
Arran de l'aixecament geológic a qué fon referencia 

els fulls n.° 295 (Banyoles) ¡ 333 (Santa Coloma de 
Farners) corresponent al Projecte n.° 1301 —"Terrenos 
mesozoicos y paleógenos de la provincia de Gerono"— 
de la Comissió Assessora d'Investigació Científica i 
Técnica del Ministeri d'Educoció i Ciencia, fou detectada 
la presencio d'una xemeneio volcánica a la valí 
d'Hostoles que no hiovia estat descrita per cop deis 
aufors que amb anterioritat shan ocupot d'una manera 
global del vulcanisme gironí. "' Avui es dona a conéixer 
oquest nou oflorament, enriquint la jo de per si notable 
llisto de volcans de les comarques gironines. 

SITUACIÓ 
El volcó que anomenorem de Palou es troba a 1 Icm 

al Sud dAmer. S'fii occedeix per un comí carreter 
que surt, a lalcária del cementiri, de la carretera 
comarcal que va a Girona i s'enfilo cap a Palou. A partir 
d'oquest punt, es segueix un viaró ploner en direcció a 
migdia uns dos-cents cinquanta metres, \o\ vorejant lo 
muntonya i al mateix niveil de la masia. Els materials 
volcánics els trobem en el citat viarany, acostats per dos 
petits rierols sense nom que pertanyen a l'interfluvi 
compres entre els torrents onomenats de Palou i de co 
l'Arbocet, els quals boixanl del Serrat de les Sorres 
desoigüen en el riu Brugent. '""'s '' 

SINOPSI GEOLÓGICA-ESTRUCTURAL 
Q l o V Q l l La valí d'Hostoles es troba situada dintre de 

d
i I l'anomenat Sistema Transversal Cátala, conjun! aquest 

PQCTQIOC de serraiodes que separen les planes interiors de lo 
Depressió Central Catalana, de la Fossa de l'Empordá. 
Es soleada peí riu Brugent, tributan del Ter, el qual 
segueix un deis camins marcats per un conjunt de folies 

^ . de descompressió dirigides de nord-nord-oest o sud-sud-
est. Dites falles de sócol son normáis, de tisores i d'estrip 
i han despbcat el bloc occidental cap el sud. 

La fractura que ens interessa, o sigui la que dona 
lloc a tota lo valí dHostoles, es pot seguir des de Ridauro 
fins a lo Depressió de lo Selva i en el sector que ens 
ocupa, enfonso tota lo formació de materials paleogé-
nics —sorrenques, calcóries i argiles i conglomerats 
vermells*- que afloren al damunt del complex paleozoic 
de les Guilleries constituit per pissarres verdes i negres, 
grauwaques, esquists afectáis per metormorfisme, 
esquists, calcoesquists, marbres, leucogronits i gneis.'""'s-^' 
'^' Es la froctura que dono origen a dos grans blocs amb 

[1) BOLOS, F. de (1841); ALSIUS, P, [1874); GELABERT, i (1904); 
CALDERÓN, S.-CAZURRO, M.-FERNÁNDEZ, L (1906); SAN 
MIGUEL DE LA CÁMARA, M. - MARCET, J. (1926); CHEVALIER, M. 
(1927]; SAN MIGUEL DE LA CÁMARA, M. (1927): MASACHS, V. 
[1950); GUARDIA, P. [1964); TOURNON, J. [1963); etc,. 
(2) Per un coneixement mes delallot deis materials paleogénics de la 

P^'^ , , . regió, vegeu "Estratigrafía del Pateógeno del Empordá y zonas 
LLUIS PALLI i B U X O limítrofes" de L. PALLI (1972), 
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idéntics grups de materials de coberta; a occidenf 
l'anomenat Bloc del Cabrerés ¡ a orient el Bloc de 
Finestres, ambdós perfectamenf delimitats per ía valí que 
el riu Brugent ha anal formant entre ells. Diverses falles 
secundarles determinen amb detall, desiguols enfonsa-
ments i aixecaments en fragments d'aquesfs blocs, degut 
al disftnt comportomenf deis materials afectats. El resulfat 
és que en el Bloc de Finestres h¡ ha un predomini 
d'estructures monoclinals inclinodes mentre que en el Bloc 
del Cabrerés hi son mes aviot presents les estructures 
tabubrs '^'^' '̂ 

Aquest conjunt de fractures, que reoctuen des de 
rOligocé fins oís nostres dies, provoquen moviments 
sísmics i la sortida cap a i'exterior de roques efusives. '^' 
Tots els volcans de la regió se sitúen sobre aquests llocs 
de máxima feblesa on el sócol pot fácilment posar-se 
en contacte amb I'exterior donant així ocosió a 
monifestacions magmátiques.''*' 

DESCRIPCIÓ 
L'aflorament volconic es disposa entre les cotes 225 

i 240 metres per sobre el nivell del mor ¡ ocupa tan 
sois uns 4.000 m^ de superficie. A occident llinda amb 
els camps de cultiu de la Barraco mentre que a orient 
arribo prop del comí antic de co l'Arbocet. Es rodejat 
de pissarres verdes, grauwoques i esquists afectats per 
metamorfisme; en parí es presenta cobert per materials 
solts col.Iuvials. 
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Rg. 2 fsquemo geo/óg/c deis vo/íanis de Pa/ou. í.- Argi/es, ffims / sorres.-

2; Sorres í códok angulosos— 3: Llims- 4: Basall- 5: Sorrenques.— ó: 

Cakáries— 7: Argües, sorrenques i conglomeráis vermeils— 8: Pissorres 

verdes j negres i grauwoques- 9: Esquisls aledats per metamorlisme.-

10: Calcaesquisls, marbres, esquisls i leucogronits- I h Gneis- ]2-

Falles. 
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(•} Falla d * Palou 

Fig. 3 8/oc diagrama moslronl par! del Sistema Transversal Calalú en 

el sector de la valí d'Hosloles. 

Fig. í localitzaaó del volco de Palou (Amerj. 

(3) El lerme d'Amer ha estol o fec la l molí sovínt per convulsions de 

rescor:;a de la Ierra. Recordem tan sois que els terrotrémols del 15 

de mari ; de 1427 ¡ del 2 de febrer de 1428 assoliren els grcus Vüj ¡ 

IX de leseóla de Mercail i afeclont tola l o valí d'Hosloles. A Amer 

només resld dempeus l'església de Sania Mar io i de 70 a 80 cases 

foren ensulsiades. 

[4¡ També directamenl relacionades omb oquesles dislocacions s'hi 

troben les onomenades fonts picants. Les mes importonts i properes 

son la d Amer ¡ la del Posleral. 
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Se sitúa sobre una fractura satél.lit, de direccíó 
NNW-SSE, paralel.lo a lo que origina la valí d'Hostoles. 
Així mateix s'emplaca a poca distancia de la dislocació 
que, aigües amunt, dono lloc ais volcans del Puig Roig 
i de les Artigues Reges de Sant Feliu de Pallerols. '^"F-S 3i 

a) Morfología de la colada de lava 
Si bé hi ha dos focus d'emissió, el siíuat mes 

septentrionolment té unes dimensions molt reduídes. A 
mes aquest petit aflorameni es presenta en molt mal 
esfat i sois ens ha estot possible veure com la roco 
volcánico és trencada i trossejoda i a mes borrejoda 
amb argües cuites de color gris-vermellós que li fan 
d'agiomerat. 

L'altre afiorament, el de mes extensió, s'exterioritza 
moli mes nei, sobretot en el lloc on onys abans s'havio 
extrel pedra per a lo fabricació de ilambordes. Els 
moterials volcdnics no sobrepassen els deu metres de 
gruixário i s'acoplen molt bé a l'antigo lopografia del 
terreny. 
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Fig. 4 Situado de lalloramenl de basait de Polou. 

(51 Per a un millor coneixement carlografic deis volcans Puig Ro¡g ¡ 
Arljgues Roges i de llurs colades vegeu PALLI, L. (1981) "El vulcanisme 
de les comorques de Girono: La Garrotxa'. 

Fofo I, ' _í 
Siluació del volca de Polou. Amer, 

117 



_o 
o 

> 

Folo 2. Secció de /a coíada vokánica de PQ/OU. Amer. 

La colada té un recorregut máxim de 100 metres ¡ 
descanso sobre uno capo d'orgila de descomposició, 
deis esquists i de les pissarres, de pocs centímetres 
d'espessor. La direcció general d'escoloment és cap a 
l'est en el punt inicial giront pero paulatinament i 
acabant essent del nord-est, degut segurament o un 
poleorelieu. En la seva sortido del focus d'emissió 
—sector mes meridional en contacte omb el petit 
rierol—- la inclinado de lliscoment arriba oís 30 grous 
per anor minvant i acabar en un pendent de ton sois 
I ti graus. La seva superficie és llisa i les poques 
vesícules observodes, sobretot o lo port mitío, presenten 
una direcetó allargado segons un eix de sentit N 70° 
E. Presenta esquerdes de refredoment, no reomplertes, 
de direccions principáis N 30° E i 50° W sensiblement 
verticals i d'oltres subhoritzontols omb cobussoment de 
l ó graus, donant lloc ambdós o un hábit prismótic 
irregular. Es possible veure-hi també una disiunció bolar 
elipsoidal acusada degut o les dióclosis corbes 
originades peí refredoment deis moterials i que 
esdevenen plans d'alteració que donen lloc o un 
clovellat carocterístic amb component planor acusat. 
Així mateix i com a resultot d'un procés d'aiteroció es 
veu o la superficie de la roca un pigoltot de taques 
blonques. Finolment es poden apreciar petits ressolts a 

^^^M¿ém 

lo port final de la colada prop de l'antic comí d'anor 
o ca l'Arbocet. 

bj Constitució de la lava 
Es tracto duna roca gris fosco en fractura fresca, 

gris clora quon es presenta ollerodo i ocre a les 
escletxes. Compacta ¡ massivo, no alveolar, omb pocs 
poros. A cop d'ull és possible veure cristalls verd-foscos 
d'oliví i molts d'oltres negrosos d'ougito, ombdós dintre 
duna posto amb omigdales i vesícules. 

Al microscopi s'hi pot distingir uno texiura general 
microlítico i uno estructura porfídica fluidol. Els 
fenocristalls son d'ougito i oliví. Menys abundosos, son 
observables també microlits de lobrador, augito, oliví 
i magnetita. Com a elements secundaris hi ho biotito i 
serpentina, aquesto com a producte d'alteració del 
oliví. Així mateix i com a minerals occessoris fii fia 
opalito, hipersteno i excepcionolment leucita inters
ticial, visible aquesto última amb tinció. El vidre és poc 
abundós. La motriu és microgronuda, de gro molt f i , 
formado fonomentolment per plagioclases i augita. 

Dita roca lo podríem clossificor com o perteneixent 
a lo familia deis basalts ollvínics alcalins. 

Del resultot de l'onálisi de l'ofiorament i de lo 
composició de lo roca es pot dir, en resum, que el 
¡ociment de Palou el constitueix una petito erupció 
monogénica puntual, entre moterials paleozoics, omb 
emissió tranquillo de roca efusivo lo quol dono lloc o 
uno colado de limitat recorregut. Aquesta monifestoció 
és desproveída de la fose explosivo i per tont no hi fia 
format cap con d'escóries. 

La manera de presentar-se, així com lo semblont 
constitució mineralógica a lo del bosolt de! Puig Ferrol 
de Cadoqués (Girona), '*' ens permet atribuir també al 

(6) El basait del Puig Ferrol és siluat 500 melres o l'oesl del poblé 
de Cadoqués, a una ol^idria de 100 metres sobre el nivell del mar. Dil 
cfloromenl fou donot a conéixer per Joan Teixidor a l'any 1866. 
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volca de Palou una suposada edat neogena, tot i que 
manquen encara les definitivas proves paleomagné-
tiques. 
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