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FITXA TÈCNICA:
Dificultat: Baixa
Distància: 4 km aprox.
Temps: 2 hores
Senyalitzat: Sí
Fonts: No
Accés a altres itineraris: 18,19, 20, 
21, 23, 24, 28
Accessible per a discapacitats: No
Bicicletes de muntanya i equitació: 
No es permeten en aquest itinerari.
Inici i final: Antiga estació de tren de 
Sant Feliu (actualment Oficina de 
Turisme).
Serveis: Sant Feliu de Pallerols
Singularitats i punts d’interès:
- Volcà de Sant Marc i del Puig Roig
- Afloraments volcànics
- Grans arbres (roures)
- Panoràmiques de la vall del Brugent
Descripció:
Curt itinerari que ens dóna la possibili-
tat de conèixer els dos volcans més 
propers a la vila de Sant Feliu de 
Pallerols i alhora més apartats del 
nucli central de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa. Cap dels dos té un cràter 
circular i vistós: el de Sant Marc és en 
forma de ferradura i esvorellat cap al 
nord-est i el del Puig Roig ni tan sols 
s’identifica, però té la particularitat que 
es pot observar la xemeneia desman-
tellada del con volcànic on va solidifi-
car el magma i que donà lloc a un 
aflorament de basalt compacte. Val a 
dir que si la nostra pretensió és anar 
simplement a passejar, no és recoma-
nable arribar al volcà del Puig Roig. 
Deixaríem la possibilitat d’anar-hi 
només a la gent iniciada en el vulca-
nisme, ja que tot plegat és de mal 
identificar i es fa difícil marcar un 
recorregut. Turisme ruralTR

Informació
turística
comarcal:

www.turismegarrotxa.com
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Sortim de l’antiga estació de tren de Sant Feliu de Palle-
rols, avui convertida en oficina d’informació turística. 
Seguirem en direcció a la plaça del Firal travessant el riu 
Brugent i, un cop en aquesta plaça, seguirem per la 
cantonada de l’Ajuntament, pel tram comú amb els 
itineraris núm. 20 i 25; no tardarem a trobar una cruïlla 
des d’on seguirem per l’esquerra (recte continua l’itinerari 
núm. 20). Més amunt travessarem el torrent de Rocalba i 
després de creuar una tanca per al bestiar sortirem als 
Estaldats, així s’anomena aquest paratge d’antics camps 
i feixes de conreu avui dedicades al pasturatge (just en 
aquest lloc, per la dreta, empalma de tornada l’itinerari 
núm. 20).

Seguim per un tram planer en el qual trobem algun roure 
solitari; a la dreta, dalt de la muntanya, podem veure el 
santuari de la Salut i al nostre davant el con enfeixat del 
volcà de Sant Marc, que cada any que passa està més 
envaït per la vegetació. El camí comença a pujar just on 
per sobre la nostra dreta hi ha uns quants exemplars de pi 
roig voltats de cireres bords, avellaners, roures i algun 
castanyers entre altres espècies.

No trigarem a travessar un petit torrent molt poc visible i a 
partir d’aquí ja entrarem en contacte amb els materials 
volcànics, principalment gredes i alguna bomba volcànica. 
Després d’una cinquantena de metres hem d’estar alerta, 
ja que el camí, el qual és fressat i evident, planeja en 
direcció al torrent per una antiga feixa, la qual cosa pot 
despistar perquè nosaltres hem de seguir per un corriol 
que puja a mà dreta fins el collet de Sant Marc. 

Fins fa pocs anys, totes aquestes feixes volcàniques eren 
conreades, s’hi plantaven preferentment fesols i cebes, 
que eren apreciades perquè no coïen i per la qual cosa se 
les anomenava “ceba dolça”; també hi abundaven arbres 
fruiters com cireres, figueres, presseguers, pomeres i 
pruners; alguns d’aquests encara viuen i donen 
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excel·lents fruits. A més, hi havia molts sarments dels  
quals algunes cases elaboraven vi.

Arribarem al collet de Sant Marc. Per sobre de la nostra 
dreta queda la casa de la Peça, que cada any que passa 
es veu amb més dificultat, i a l’esquerra, mig amagat pels 
arbres, l’oratori dedicat a Sant Marc, que es troba ubicat 
al vell cim d’Artigues Roges, nom pel qual també es 
coneix aquest volcà; cap allà ens dirigirem.

0 h 33 min – Un cop al cim del turó veiem una bona 
panoràmica de Sant Feliu de Pallerols pel nord i de les 
Planes d’Hostoles per l’est. També contemplem 
començant per la part de ponent el Puigsacalm, els 
Pirineus, Marbolenya; les Medes i el Faig Rodó els veiem 
amb una mica de dificultat pel mig de les capçades dels 
roures, i continuant per l’est, ja sense obstacles, Rocacorba, 
la serralada Litoral, el puig del Moro, el coll de Condreu i 
la Salut. Val a dir que cada any que passa aquesta vista 
queda més minvada, donant que d’ençà que no es 
conreen aquestes feixes el bosc avança imparablement.

Recularem fins al collet per continuar l’itinerari, des d’on 
seguirem pel camí que marxa en direcció sud: al cap de 
pocs metres aquest gira cap a l’esquerra tot planejant per 
una antiga feixa: la casa de la Peça continua quedant-nos 
a dalt a la dreta i el volcà a l’esquerra. 

Acabem de travessar el petit torrent de Font Perera i 
enllaçarem amb la carretera del Grèvol. Aquí s’acaba el 

tram comú amb l’itinerari núm. 25 (que continua pujant per 
la dreta). La font Perera, avui perduda, es troba just a sota 
aquest indret. Nosaltres seguirem la carretera de baixada; 
el volcà ens continuarà quedant a la nostra esquerra. 
Aquest tram és molt boscós i la humitat fa que hi hagi 
abundador de molsa.

0 h 53 min – El pendent ha estat força fort i hem arribat a 
la Casanova; als voltants de la casa hi ha alguns exem-
plars de roures martinencs dignes de menció. 

Des d’aquest punt hi ha la possibilitat de visitar el volcà de 
Puig Roig. Per això continuarem a mà dreta per sota la 
casa i després de travessar el torrent de la Pedrera, 
tindrem el volcà just davant per sobre nostre. 

Seguirem per la carretera que surt en direcció nord, 
nord-oest. Per sota a la nostra dreta queda el quintà. 
Dintre de poc tornarem a travessar el torrent de Font 
Perera, que havíem trobat a la part més alta del nostre 
recorregut i, de seguida, entrarem de ple a vorejar el con 
volcànic. Allà veurem una antiga explotació de greda que 
posa al descobert els diferents estrats producte de 
l’erupció del volcà. Compte, ja que encara que no ho 
sembli, a la dreta tenim un bon estimball. Passada 
aquesta gredera observarem el molí de la Rovira a baix al 
pla, alimentat per la cabalosa surgència que brolla just a 

la bassa (vegeu l’itinerari núm. 21) i la gran casa pairal de 
la Torra; sobre l’espadat les restes del castell d’Hostoles 
que domina estratègicament la vall i el poble de les 
Planes d’Hostoles. Continuarem i creuarem pel bell mig 
del cràter esbocat, que pot ser de difícil identificació per 
als no iniciats en el vulcanisme. 

Després d’una curta baixada trobarem l’antic camí que va 
de Sant Feliu de Pallerols a les Planes d’Hostoles 
(itinerari núm. 21). Nosaltres seguirem en direcció a Sant 
Feliu, que ja veiem al nostre davant; en el perfil de la vila 
destaca la silueta esvelta del campanar de l’església 
parroquial. A la dreta, a l’altre costat d’un camp, veiem un 
petit turó poblat de vegetació, és el turó d’en Fusada, 
tossol volcànic. No tardarem a trobar un trencant on per la 
dreta empalma l’itinerari núm. 24. Al cap de pocs metres, 
també a la dreta ens quedarà un altre petit tossol, i més 
endavant passarem per les Cases Noves i continuarem 
en direcció al centre de la vila. 

1 h 28 min – Després de travessar el nucli urbà, arribarem 
al punt de partida.

Vista del volcà de Sant Marc

Vista de Sant Marc

Gredera


