
 

 

Zona Volcànica del Gironès 
 
Codi: 110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Superfície i municipis que es comprenen: 
 
20,77 ha. Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter, Sant Gregori, Canet d’Adri, Sant Martí 
de Llémena i Sant Aniol de Finestres. 

 
Delimitació: 
 
L’espai es delimita amb criteris d’interès geològic i d’unitat paisatgística des de les 
proximitats de l’àrea urbana de Girona fins als límits de l’EIN Muntanyes de 
Rocacorba i de la Llémena. El volcà de Can Guilana tot i no estar adjacent a l’espai 
també s’inclou per la relació obvia que té amb aquest espai. S’exclouen els volcans 
Puig de la Banya del Boc i el Volcà d’Adri per estar dins de zones incloses al PEIN 
tot i que la proposta parteix d’una integració de tot el conjunt vulcanològic. 
 

Caracterització de l’espai: 
 
Espai que engloba diferents exemples del vulcanisme a la comarca del Gironès, que  
complementats amb els EIN del Puig de la Banya del Boc i el Volcà d’Adri (aquest 
darrer es troba inclòs a l’EIN de Muntanyes de Rocacorba), completen un conjunt 
volcànic de gran interès geològic que hauria de ser inclòs al PEIN. Alhora connecta 
l’espai l’EIN Muntanyes de Rocacorba amb el riu Ter.  
 
A nivell d’espai podem diferenciar quatre nuclis de gran interès formats per cinc 
aparells volcànics diferenciats. D’oest a est són: el volcà de Granollers de 
Rocacorba (Sant Martí de Llémena), que limita al nord amb l’EIN de Rocacorba, els 
volcans del Puig de la Banya del Boc i el Clot de l’Omera (Sant Martí de Llémena) 
que s’exclouen de l’espai perquè formen part del PEIN, el volcà d’Adri (Canet 
d’Adri), que també forma part del PEIN, i el volcà de Can Guillana (al límit entre 
Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter).  
 
Aquests elements volcànics porten associats afloraments formats per piroclàstes 
que formen part del con volcànic o que s’escampen (onades piroclàstiques), fins i 



 

 

tot alguns quilòmetres enllà del cràter explosiu. També tenen associades colades de 
lava que van aprofitar els cursos fluvials per circular, colgant-los completament en 
alguns trams i on el riu s’ha hagut de tornar a encaixar posteriorment donant lloc a 
cingles. En alguns llocs com a la riera de Canet, els piroclàstes apareixen soldats i 
cimentats formant bonics afloraments, baumes, petites cascades i engorgats 
alveolars, que l’hi configuren una frondositat i una bellesa especial. La vegetació 
principal en aquests llocs és la salzeda de sarga (Saponario-Salicetum purpureae) 
amb diverses espècies del gènere Salix, tot i que també hi apareix algun vern 
(Alnus glutinosa), oms (Ulmus minor), freixes de fulla estreta (Fraxinus 
angustifolia) i fileres de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus x hispanica) o 
acàcies (Robinia pseudocacia). Destaca també, la presencia d’una sanefa important 
d’alzines a banda i banda de la riera que augmenta la frondositat de l’espai. 
 
El volcà de Granollers de Rocacorba, es troba emplaçat sobre una fractura 
secundària que afecta als conglomerats i gresos de Rocacorba. Presenta un con 
d’escòries amb cràter de ferradura i nombrosos dipòsits, producte de l’activitat 
freatomagmàtica (explosió violenta). Es tracta d’un volcà polifàsic amb predomini 
de formes estrombolianes. La coberta vegetal de la zona al voltant del volcà de 
Granollers és formada bàsicament per alzinars i pinedes de pi blanc (Pinus 
halepensis) i algun rodal de suros (Quercus suber). En petites extensions, també 
trobem joncedes i prats calcícoles, sovint emmatats, d'Aphyllanthes monspeliensis; 
avellanoses (Corylus avellana); fenassars (Brachypodium phoenicoides) amb 
Euphorbia serrata; i arboçars (Arbutus unedo) de terra baixa.  
 
El volcà del Clot de l’Omera és un exemple excepcional d’erupció freàtica. Es va 
crear per una sola erupció que projectà una explosió constituïda bàsicament per 
bretxes de roca (esquistos paleozoics) arrencada violentament, degut a les 
explosions provocades per la pressió que exerceix el vapor d’aigua creat en entrar 
el magma en contacte amb l’aigua, abans de produir-se l’obertura del volcà.  
Presenta un cràter circular excavat en materials paleozoics i pot considerar-se un 
con adventici del Puig de la Banya del Boc, l’activitat estromboliana del qual va 
cobrir, posteriorment, una gran part de les projeccions del Clot de l’Omera. 
 
El puig de la Banya del Boc és un volcà polifàsic, és a dir que es forma en diferents 
episodis amb dinàmiques diferenciades. El seu dinamisme és complex i combinaria 
diverses explosions freatomagmàtiques, que generen onades de dipòsits piroclàstics 
algunes amb presència de bombes i amb fases de tipus estrombolià, la última de 
les quals generaria el con i l’emissió de tres colades basanítiques fluides, una cap a 
l’est, l’altre cap al sud-oest i la tercera a nord-est. La colada més gran és la que 
s’escola cap al sud-oest i té uns 3,6 Km de longitud i forma el Pla de Sant Joan, que 
la Llémena voreja al peu de les cingleres de Pedralta. 
 
El volcà d’Adri presenta tres cràters esbocats, és polifàsic de forma hidrovolcànica 
coberta en part per formes estrombolianes. Aquest volcà presenta al seu entorn 
dipòsits d’onada piroclàstica fins a 3 Km de distància del centre emissor. A més la 
colada de lava produeix el col�lapse total dels cursos fluvials formant-se al seu peu 
dipòsits palustres que avui ocupen terrasses de rebliment i dipòsits de travertí. 
 
El volcà de Can Guilana es diferencia dels altres perquè no presenta un cràter ben 
format i un con volcànic diferenciat, sinó que correspon a una xemeneia volcànica 
omplerta per basalt que presenta fantàstiques columnes i llenties basàltiques, 
voltades per bretxes d’explosió més o menys cimentades. L’interès rau en 
l’excepcional aflorament geològic que presenta i es considera que hauria de tenir la 



 

 

consideració de geòtop al Catàleg de zones d’interès geològic de Catalunya, del 
DMAiH. Es tracta d’un volcà que destaca pel fet que es pot observar la secció 
interior amb columnates verticalitzades i llenties basàltiques en el nucli de la 
xemeneia, que es disposen de manera horitzontal a les vores laterals, més properes 
a l’exterior. També es troben escòries que s’han anat dipositant a les parts 
exteriors laterals. La vegetació dominant al seu entorn és el bosc mixt d’alzina 
(Quercus ilex), pins (Pinus spp.) amb alguna clapa de roure martinenc (Quercus 
humilis).  
 
Tots aquests fenòmens volcànics són d’edat quaternària i els materials resultants 
de les explosions es situen sobre els antics materials d’origen paleozoic o 
majoritàriament terciaris formats per gresos, margues i calcàries. Aquests, 
juntament amb els materials sedimentaris dipositats pels cursos hídrics, durant el 
quaternari (intra i post volcànics) i també els que són fruit de l’alteració dels propis 
materials volcànics, constitueixen la resta de l’espai delimitat.  
 
Cal destacar també la presència de zones planeres disposades a banda i banda de 
la Llémena on s’hi assenten conreus i nuclis rurals de gran bellesa paisatgística. 
També els Plans de Cartellà i Moncal, entre el volcà d’Adri i el de Can Guilana són 
àrees d’alt interès, no tant sols paisatgísticament, sinó també per la diversitat 
d’ambients que proporcionen al conjunt de l’espai, donat el caràcter forestal de tota 
l’àrea que els envolta pel nord (Muntanya de Rocacorba) i el caràcter urbà de la 
franja sud i est. En aquests plans agrícoles, els conreus dominants són els herbacis 
extensius de secà, i es caracteritzen per presentar importants marges i taques 
forestals recobertes per alzinars (Quercus ilex), suredes (Quercus suber), pinedes 
de pi pinyoner (Pinus pinea), bosc mixt d'alzines (Quercus ilex) i roures martinencs 
(Quercus humilis) i bruguerars amb dominància de bruc d'escombres (Erica 
scoparia). En aquestes zones, els cursos fluvials no acostumen a presentar una 
vegetació llenyosa densa i hi ha plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans 
(Platanus x hispanica) i vernedes amb ortiga morta (Lamium flexuosum). 
Finalment, hi ha petites plantacions de fruiterars, principalment de regadiu, 
sobretot pomeres (Pyrus malus), presseguers (Prunus persica), pereres (Pyrus 
communis) i alguna plantació d'eucaliptus (Eucalyptus sp.).  
 
L’espai presenta una gran varietat d’espècies d’ocells. Entre aquestes cal destacar 
la presència d’aus forestals com el mussol banyut (Asio otus), el cucut reial 
(Clamator glandarius), la gralla (Corvus monedula), en regressió a Catalunya, el 
falcó mostatxut (Falco subbuteo), l’esparver (Accipiter nisus), el falcó peregrí (Falco 
peregrinus), la xixella (Columba oenas) i l’enganyapastors (Caprimulgus 

europaeus), etc.  
 
Tanmateix però, cal també esmentar la presència de diverses espècies de mamífers 
com la geneta (Genetta genetta), el gorjablanc (Martes foina) i les diferents 
espècies de quiròpters: rat-penat gran de ferradura (Rhinolophus ferrumequinum), 
rat-penat petit de ferradura (Rhinolophus hipposideros), rat-penat mediterrani de 
ferradura (Rhinolophus euryale) i rat-penat de cova (Miniopterus schreibersii).  
 
Pel que fa als rèptils, cal esmentar la presència de la tortuga de rierol (Mauremys 

leprosa) i diversos invertebrats com Eurodryas aurinia subsp. aurinia,   Hesperia 
comma, Maculinea arion i Pelosia muscerda. 
 



 

 

Finalment, l’espai integra també els afloraments travertínics de Termes i Llorà, 
materials de gran singularitat geològica i que no trobem representats en cap altre 
lloc del Gironès. 

 

Motius de la inclusió en el catàleg: 
 
El motiu d’inclusió d’aquest espai al catàleg respon l’interès geològic i en concret a 
les diferents mostres de vulcanisme. De fet aquest espai és essencial per poder 
comprendre la formació del relleu a Catalunya i el vulcanisme de l’Empordà, la 
Selva i la Garrotxa. Tanmateix l’espai també alberga importants valors biològics, 
com són les diverses poblacions de ratpenats, espècies de flora rares a Catalunya i 
hàbitats d’interès comunitari, alguns d’ells prioritaris. A més, aquest espai també 
permet garantir la permeabilitat ecològica entre els espais de l’EIN de Rocacorba i 
el Puig de la Banya del Boc i, a la vegada entre aquests i el riu Ter. 

 
Qualificació urbanística: 
 
Canet d’Adri 
 

• Sòl no urbanitzable: 
 

- zona forestal 
- zona agrícola 
- rústec 
- nucli rural 

 

Sant Gregori 

 
• Sòl no urbanitzable: 

 

- zona de valor agrícola (clau A) 
- zona de connectivitat ecològica i paisatgística 
(clau C) 
- zona connectors hidrològics i de protecció (clau 
B) 
- zona humida del prat del Castell (clau P2) 

 

Sant Martí de Llèmena 

 
• Sòl urbà i urbanitzable:  

 

- la Roureda 

 

• Sòl no urbanitzable:  

 

- zona de conreu i bosc 

 

 
 
 
 
 



 

 

Sant Aniol de Finestres 
 

• Sòl no urbanitzable: 

 

- zona agrícola  
- zona forestal 

 

Sant Julià de Ramis 

 
• Sòl urbà i urbanitzable: 

 

- equipaments (clau 12) 
- ciutat jardí (SMU-01) 

 

• Sòl no urbanitzable:  

 

- forestal 

 

Sarrià de Ter 
 

• Sòl no urbanitzable:  

 

- forestal 
 

Construccions existents: 
 
L’espai inclou construccions de gran interès arquitectònic com el castell de Cartellà, 
el Castell de Rocacorba i l’ermita de Sant Medir i de Cartellà, a més podem trobar 
diversos masos i cases de pagès, i antenes de telefonia mòbil a la zona de Can 
Guilana. 
 

Estat de conservació. Impactes o greuges damunt els ecosistemes i 
els valors de la zona: 
 

L’espai presenta un bon estat de conservació, tot i que en alguns sectors presenta 
una certa degradació i empobriment dels ecosistemes forestals. Els impactes 
derivats d’una excessiva freqüentació humana (abandonament de deixalles, 
degradació de la vegetació, etc.) són més evident a les proximitats de Sant Pere de 
Llorà per la presència de l’urbanització de la Roureda.  
 
Tot i que els impactes derivats de la mobilitat i l’urbanització són ara per ara 
limitats, el projecte de construcció d’un nou accés des de l’AP-7 a Sant Gregori pot 
ser un fenomen que desencadeni processos d’urbanització que afectin l’espai.  
 
Al volcà d’en Guillana, l’estat de conservació difereix molt d’una banda a l’altra del 
volcà. Així, a la zona de Sant Julià de Ramis el volcà va ser explotat per treure 
basalt mentre que  a la banda de Sarrià de Ter, es troba cobert de vegetació. Això 
es deu a que, a Sant Julià de Ramis, s’han utilitzat basalts del volcà per al Golf 
Girona, com a roca de base per realitzar els vials de la urbanització que acompanya 
a l’equipament. Aquesta situació ha permès que, actualment, es pugui observar 
l’interior de la xemeneia volcànica però en caldria restaurar tot l’entorn. 
Actualment, la principal amenaça per al volcà d’en Guillana és l’ampliació de la 



 

 

urbanització prevista al nou POUM segons el qual la totalitat del volcà queda situat 
en sòl urbà. Malgrat que el volcà queda com a zona verda urbana, no es contempla 
la necessitat de preservar el seu valor geològic. Les antenes de telefonia mòbil i 
l’accés de vials també degraden l’entorn de Can Guilana. 
 
Un altre fet preocupant és la gran proliferació de tancats opacs al pas de la fauna al 
voltant de finques amb grans parcel�les. 
 
Finalment, cal també esmentar que la vegetació de ribera d’alguns torrents es troba 
greument alterada degut en part a la substitució d’aquesta per plantacions de 
plàtans i pollancres. 
 

Requeriments de protecció. Objectius de qualitat ambiental de 
conservació: 
 
A l’espai és necessari incloure les diferents mostres dins el catàleg de zones 
d’interès geològic de Catalunya i prohibir qualsevol explotació i espoliació dels 
materials i endegar un projecte de restauració d’aquells que es troben més 
degradats, com per exemple el Volcà d’en Guillana.  
 
Caldria promoure una modificació del PEIN per tal que l’espai es signifiqui com una 
unitat que englobi l’actual EIN del Puig de la Banya del Boc, el volcà de Canet 
d’Adri, actualment inclòs a l’EIN Muntanyes de Rocacorba, i la resta d’espais 
anunciats que ara no es troben sota cap figura de protecció. 
 
La gestió d’aquest espai hauria de coordinar-se amb la de les Muntanyes de 
Rocacorba, i també amb la Zona Volcànica de la Garrotxa. Aquesta gestió conjunta 
també pot esdevenir una opció per a promocionar econòmicament aquesta àrea i 
revaloritzar els principals valors naturals que presenta mitjançant la declaració de 
Parc Natural. En cas de no portar-se a terme aquesta figura de protecció, es poden 
plantejar altres opcions, com per exemple que la gestió i ordenació de l’espai es faci 
a través de la redacció d’un Pla director per tota la vall de la Llémena, el qual 
determinés la conveniència d’una normativa general per a la protecció de la vall i la 
conveniència de la realització de plans especials associats a diversos àmbits. En 
aquest sentit doncs, aquest també podria ser un bon instrument per ordenar 
aquesta zona.  
 
Com a directrius específiques per aquest espai caldria establir una ordenació i 
protecció dels boscos (mitjançant plans tècnics de gestió i millora forestal), així com 
la prohibició d’activitats extractives i una regulació acurada dels usos en el sòl no 
urbanitzable. El manteniment dels usos actuals del Pla agrícola que estructura la 
riera de Canet d’Adri  esdevé també un requeriment de protecció de primer ordre. 
També caldria garantir una franja mínima de vegetació de ribera a banda i banda 
dels diferents cursos d’aigua.  
 
Finalment, cal evitar l’ampliació de la urbanització els Refugis de la Mota i aplicar 
les mesures actuals per la prevenció d’incendis. 
 

 
 



 

 

Actuacions i mesures de gestió urbanística i administrativa per a la 
preservació de l’espai.  Mesures de caràcter urbanístic i ambiental: 
 

La principal actuació urbanística hauria de consistir en qualificar els terrenys 
inclosos en tot l’àmbit amb una clau específica de zona volcànica, la normativa 
general de la qual es remetés a les normes de l’EIN del Puig de la Banya del Boc, 
complementada amb les següents prescripcions: 

 

a) En aquests sòls hauria d’estar prohibida l’extracció de materials per evitar la 
pèrdua del patrimoni geològic. Actualment el POUM de Sant Gregori 
prohibeix l’extracció que usi explosius però no l’extracció convencional que 
és la que es dona en aquests indrets. En el cas de Sant Martí Vell aquestes 
tant sols són condicionades per la normativa general. Tampoc no estan 
limitades a Canet d’Adri ni a Sarrià de Ter. 

 

b) Per a assolir els requeriments ambientals, qualsevol activitat forestal haurà 
de comptar amb un Pla de Gestió i Millora Forestal, sense perjudici de les 
competències dels organismes corresponents. Així mateix, caldrà que les 
zones forestals compleixin les condicions exigides per a la prevenció 
d’incendis. 

 
c) En el cas de Sant Martí de Llémena s’ha de fer una modificació de les 

normes subsidiàries per tal de fer incompatibles els usos industrials en tot 
l’àmbit delimitat. 

 
d) L’obertura de pistes estarà condicionada a llicència municipal i, al marge de 

les prescripcions de l’òrgan ambiental competent, l’amplada mai no podrà 
ser superior als 3 metres i el seu ús el propi de l’activitat forestal. 

 
e) Caldria que la instal�lació d’hivernacles estigues sotmesa a la redacció d’un 

informe ambiental on s’indiquin el tipus d’hivernacle, la situació i el seu 
impacte visual i el tipus de cultiu que s’hi realitzarà. 

 
f) La regulació específica de les tanques és important per a la permeabilitat de 

la fauna. En el cas de Sant Gregori la regulació és prou acurada però a Sant 
Martí de Llémena és permet el reixat metàl�lic. També estan mancades de 
regulació específica les tanques de St. Aniol de Finestres. En aquest sentit es 
recomana que en sòl agrícola no s’admetin tanques cinegètiques ni de reixat 
metàl�lic i es limiti a filats longitudinals, tanques de fusta o vegetals.  

 
g) En sols agrícoles  es pot admetre un tancat amb paret de pedra de la zona al 

voltant de les edificacions existents i en el cas dels sòls forestals no s’hauria 
d’admetre cap tipus.  

 
h) L’àmbit urbanitzable de la Roureda a Sant Martí de Llémena hauria de 

concentrar les zones verdes de cessió a la banda oest per evitar l’afectació 
urbanística dels terrenys inclosos dins l’àmbit. 

 
 
 
 



 

 

i) A Sant Julià de Ramis, la urbanització Golf Girona afecta al volcà de Can 
Guillana. Així, caldria que el conjunt format pel turó i la casa de Can 
Guillana, la qual està sobre els materials expulsats pel volcà, es qualifiqués 
com a area de protecció especial (clau PE). En tota aquesta zona es troben  
tronquets fòssils que probablement tenen interès científic de cares a estudiar 
el vulcanisme que va tenir lloc en aquest indret. El desenvolupament de 
SMU-01 a l’entorn de Can Guillana i del sòl urbà i urbanitzable (sector 12) 
vorejant el puig farien inviable aquesta investigació. Es preferible doncs 
situar el parcel�lari més al nord alliberant del procés urbanitzador la zona de 
més valor geològic. 

 
 

 


