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El volcà Croscat, amb el cràter esvorellat pel cantó de pon ent, per
on sortí la lava; con esbocat i llavi de cràter de ferradu ra



L’extracció de gredes del con del Croscat produí una gr an cicatriu; 
després de la protesta popular i la formació del Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa l’any 1982, les labors extract ives es van aturar .



Clotada produïda per les extraccions



Estabilització amb terrasses de la cicatriu del con



El volcà Sta. Margarida – 750 m. – ; llavi de cràter circula r. Malgrat
l’aparença d’un perfecte con volcànic, una part d’aquel l no és fet de roques volcàniques sinó de roques 

sedimentàries a les quals s’hi va adossar la resta d’ed ifici volcànic. Llavi de cràter circular



El volcà Sta. Margarida, darrera el volcà Croscat i al fons la  
serralada Pirinenca amb el massís del Canigó



El Sta. Margarida en un dia de boira; darrera la serra del Co rb



Els volcà Croscat, el Sta. Margarida i el Puig de la Cos ta separats
pel Pla de Sacot; darrera la serra del Corb



El volcà Turó de la Pomareda. És un con adventici del Cro scat. 
L’extracció de greda en malmeté la seva forma original. A mb

11.500 anys, és el volcà més modern de Catalunya



Colada basàltica emesa pel volca de la Pomareda



Aglomerat volcànic del volcà la Pomareda



El volcà Puig de la Costa – 721 m. ; con esbocat – cap el nord – i 
llavi de cràter de ferradura



El volcà de Puig Jordà – 600 m. – ; con esbocat – cap a po nent – i 
llavi de cràter de ferradura; en primer terme a l’esquerra



El volcà de Puig Jordà, al costat de la fageda d’en Jordà



El volcà el Torrent o Comadega – 706 m. – ; con esbocat – ca p a 
llevant – i llavi de cràter de ferradura; darrera Fontpobra



El volcà el Torrent o Comadega; darrera seu els volcans Sta. 
Margarida i el Croscat



El volcà Roca Negra – 658 m. – ; con esbocat i llavi de cràter de ferradura



Antiga gredera en el volcà Roca Negra



Els volcans Puig Subià – 700 m. – , sense cràter, i Rocan egra



Volcà Pujalós – 782 m. – ; sense cràter



Volcà Puig de Martinyà – 653 m. – con esbocat i llavi de c ràter de 
ferradura



Els volcans Puig Safont, el Torn, Mallola i un troç del P uig de 
Martinyà; a l’esquerra el petit volcà Puig s’Agonia que  és un con 

adventici del Croscat; darrera la muntanya de St. Julià




