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Guia de visita El Parc de Pedra Tosca

Punt d’inici i arribada Entrada del Parc de Pedra Tosca.
https://goo.gl/maps/qSe2Knoa4byd9VEP9

Accés al punt d’inici A peu o en bicicleta accedint per la via verda d’Olot a Girona.

En vehicle des dels aparcaments següents:
- Codella (Les Preses) (a 7 minuts de l’entrada)
https://goo.gl/maps/3SrWXgiQxGaNc46P7
- Bosc de Tosca (Les Preses) (a 15 minuts de l’enllaç amb la parada D de l’itinerari)
https://goo.gl/maps/TKqHTRZnD38ZToPa6
- Escola La Bòbila (Les Preses) (a 45 minuts de l’entrada) 
https://goo.gl/maps/WeZ5SmLjjoZo15io6

En transport públic fins a les parades de bus següents:
- Les Preses (a 40 minuts de l’entrada)
https://goo.gl/maps/kPjfLmZCptGR1ZN4A
- Bosc de Tosca (a 10 minuts de l’entrada)
https://goo.gl/maps/xcQAtcUgDWAkf7yy5

Recorregut 4 km (recorregut circular i petits ramals)

Temps de durada 2 h

Senyalització a la ruta Panells de ferro del Parc de Pedra Tosca.

Informació Plafons informatius als aparcaments i a l’entrada.

Accessibilitat per a persones 
amb mobilitat reduïda

Atesa la naturalesa del lloc, l’accés a persones amb mobilitat reduïda no és possible 
sobre la colada de lava.

Punts d’aigua Prop de l’entrada hi ha el bar-cafeteria Codella. Consulteu horaris d’obertura a
https://turisme.lespreses.cat

WC No n’hi ha cap en tot el recorregut.

Deixalles Hi ha papereres a l’entrada i dins del Parc.  
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L’itinerari comença a l’entrada del Parc de Pedra Tosca, al costat de la via verda del car-
rilet d’Olot a Girona. Es pot accedir a l’entrada del Parc a peu o en bicicleta des de la via 
verda; en transport públic des de les parades de Les Preses i el Bosc de Tosca, i amb 
cotxe des dels aparcaments de Codella, de l’escola La Bòbila o del Bosc de Tosca. Per 
visitar el Parc de Pedra Tosca s’han de seguir els panells de ferro del Parc.

El Parc de Pedra Tosca, al municipi de Les Preses, forma part de l’espai del Bosc de 
Tosca, inclòs dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa des de l’any 1982. 
Aquesta zona, formada per un laberint de camins, artigues, parets seques i barraques 
de roca volcànica, es troba sobre la colada de lava del volcà del Puig Jordà, datada de 
fa uns 17.000 anys. Aquesta colada de lava fou la darrera que va provocar un barratge 
en el riu Fluvià i, per tant, la responsable de modelar la vall d’en Bas i de la seva extensa 
superfície plana, causada per l’acumulació de sediments. Antigament, i fins que tots 
els aiguamolls no es van dessecar, la zona de la vall d’en Bas i Les Preses que limita 

Abans de començar 
Entrada al Parc de Pedra Tosca
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amb la colada de lava fou una zona d’aiguamolls propícia perquè s’hi instal·lessin els 
primers “pagesos” garrotxins, tal com indiquen les restes arqueològiques neolítiques 
(6.200 anys) localitzades a Codella.
  
Ja a l’alta edat mitjana s’esmenta, per primera vegada, el nom de Malatosca per re-
ferir-se a aquest indret, en una donació que va fer el noble Ricard (l’actual gegant de Les 
Preses) al monestir de Sant Benet de Bages l’any 957. Aquest nom probablement es 
refereix a la gran extensió de terreny cobert de pedres tosques (volcàniques), fet que en 
dificultava l’aprofitament, el conreu i les passejades.

El nom de vora o Bosc de Tosca es refereix al bosc que es va anar talant i desforestant al 
llarg de l’època moderna i, molt especialment, en el segle XVIII; un bosc d’arbres sobre 
roques volcàniques, anomenades tosques a la zona. 

Les desamortitzacions van constituir tot un procés durant el segle XIX. Impulsades pels 
liberals per modificar l’organització de la propietat de l’Antic Règim, van permetre expro-
piar propietats no productives de l’Església i comunals, i subhastar-les amb l’objectiu de 
modernitzar l’agricultura, d’augmentar la riquesa nacional amb els tributs cobrats i de 
crear una classe mitjana de llauradors propietaris. Al final, però, els nobles i burgesos 
amb poder adquisitiu alt es van fer amb la majoria de les terres més bones, mentre que 
als vilatans els van quedar els terrenys restants, com els del Bosc de Tosca. 

El creixement demogràfic va reforçar la necessitat d’ampliar la superfície conreada i 
va caldre artigar noves terres ermes o boscoses, i el Bosc de Tosca, malgrat ser tan 
rocallós, va ser conreat, bàsicament, amb fajol i sègol. Els pagesos eren anomenats 
artigaires i les parcel·les que treballaven, artigues.

A partir de l’any 1939 hi augmentà el cultiu de farratges per a la producció lletera, com 
l’alfals o userda, el trefle, el fenc i la melca.  

Bosc de Tosca

Volcà del
Puig Jordà

Parc de
Pedra Tosca



5

Guia de visita El Parc de Pedra Tosca

Però és cap a mitjan segle XX que es comencen a abandonar les terres i les artigues del 
Bosc de Tosca. Màquines excavadores van aterrar parets i barraques de pedra seca, 
altres es van esllavissar per falta de manteniment, en altres casos s’espoliaren pedres 
dels pataquers per recobrir façanes, l’espai rebé nombrosos abocaments incontrolats 
de residus urbans, van començar a proliferar barraques construïdes amb tota mena 
d’elements i andròmines sense cap respecte pel paisatge... A més, a partir de la dècada 
dels anys cinquanta començaren a arribar a Olot treballadors de la resta de l’Estat, i 
algunes d’aquestes famílies s’instal·laren a les barraques de la zona del Bosc de Tosca 
de manera provisional, mentre buscaven feina a la indústria tèxtil. 

El primer a parlar de la necessitat de recuperar i protegir legalment el Bosc de Tosca 
fou mossèn Gelabert l’any 1917 en una conferència a l’Escola Pia d’Olot, en què posà 
en valor el conjunt històric patrimonial, geològic i paisatgístic d’aquest espai. Però no 
és fins l’any 1982 que s’aprova la Llei de protecció de la zona volcànica de la Garrotxa 
i arriba, finalment, la protecció del Bosc de Tosca. El 2002 l’Ajuntament de Les Preses 
ordena i recupera una part de l’espai a través d’un projecte Life, que culmina l’abril del 
2004 amb la inauguració del Parc de Pedra Tosca, que ofereix diferents itineraris, manté 
cultius tradicionals, recupera murs de paret seca...

La restauració de l’espai, obra dels arquitectes Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta 
(RCR), ha estat guardonat amb el Premi Europeu de Paisatge Rosa Barba l’any 2006, i ha 
rebut també altres reconeixements, com el Premi d’Arquitectura de les Comarques Giro-
nines 2006 i el Premi X+Verd del II Congrés Europeu Ciutat Verda fet a Barcelona el 2007.
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Síntesi històrica del Bosc de Tosca 

Erupció del volcà de Puig Jordà amb una fase explosiva estromboli-
ana i una darrera fase efusiva en què es va formar la colada de lava 
que va barrar la part alta del Fluvià i que va formar la plana de la vall 
d’en Bas, a causa de l’acumulació de sediments. 

Fi de l’època glacial: les rouredes de roure pènol i la fagedes van 
guanyant terreny.  

Primers pobladors a la zona del Bosc de Tosca, també dit de Mal-
tosquera durant el neolític. S’han localitzat restes vora la casa de 
Codella.

La totalitat del Bosc de Tosca és un bosc o devesa que està sota el 
domini del monestir de Sant Benet de Bages.  

Es construeix el camí ral d’Olot a Vic que travessa el Bosc de Tosca. 
Durant la mateixa època, a causa de la pressió demogràfica a la 
Garrotxa per l’arribada d’obrers a les fàbriques, comença a haver-hi 
els primers artigatges per convertir el terreny pedregós en productiu. 
La necessitat de terres fou constant durant tot el segle i causa de 
litigis entre la població, els ajuntaments i l’abadia de Sant Benet de 
Bages.

Desamortitzacions. Les terres del monestir de Sant Benet de Bages 
s’expropien i se subhasten, i el bosc es transforma en conreus, per 
a la qual cosa s’artiga tota la colada de lava.

El capellà i naturalista Josep Gelabert Rincon demana en una con-
ferència que la zona del Bosc de Tosca i els seus voltants es declari 
Parc Nacional. 

A partir de l’any 1950 es produeix l’abandonament progressiu 
d’aquestes terres pel fet que són difícils de conrear. 

L’aprovació de la Llei de protecció de la zona volcànica de la Garrot-
xa comporta la protecció legal del Bosc de Tosca. 

El 2003 una part del Bosc de Tosca es restaura i esdevé el Parc de 
Pedra Tosca, que recupera el paisatge artigat que hi havia hagut.

Fa 17.000 

Fa 11.000 

Fa 6.200 

Edat mitjana

Segle XVIII  

1835 

1917

1950

1982

Actualitat

an
ys
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En una antiga artiga de conreu, un grup de voluntàries planten i cultiven diferents plan-
tes amb propietats medicinals que es poden localitzar en una zona com aquesta. Ac-
tualment, al llarg de l’any s’hi poden observar més de vuitanta espècies. Les plantes 
medicinals tenen substàncies que es poden utilitzar farmacològicament amb finalitats 
terapèutiques, tant per als humans com per als animals. Els rètols que les acompanyen 
ens informen sobre l’ús que se’n fa i se’n feia tradicionalment.

El cultiu i la conservació d’aquestes plantes i el manteniment de la saviesa popular de 
l’ús que se’n fa són de gran importància, ja que tenen propietats beneficioses per a la 
salut de les persones i poden ajudar a superar malalties i a minimitzar-ne els efectes.

Les àvies organitzen tallers i xerrades durant l’any i han editat la guia Guarir amb plantes 
remeieres, inspirada en aquesta artiga.

L’artiga de les àvies remeieres

b
Guia de visita El Parc de Pedra Tosca
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L’artigatge del Bosc de Tosca

En aquest indret és on es localitzen els punts 1 (Les artigues), 2 (El tossol) i 3 (La pe-
dra seca) dels rètols de la senyalització del Parc de Pedra Tosca, i és un bon mirador 
d’aquest paisatge d’artigues amb murs, cabanes de paret seca i conreus tradicionals.

L’artigatge del Bosc de Tosca va tenir lloc durant els segles XVIII i XIX per tal de convertir 
terres ermes, boscoses i rocoses en terreny cultivable. Aquest espai estava cobert per 
boscos mixtos de roure pènol (Quercus robur), freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior) i 
til·lers de fulla petita (Tilia cordata), que s’aprofitaven per a fusta i llenya. 

Amb les desamortitzacions de Mendizábal i Madoz (segle XIX) el govern pretenia mo-
dernitzar l’agricultura i promoure activitats que afavorissin poder disposar de fonts d’in-
gressos a partir de terres mortes que l’Església no aprofitava. En les subhastes els grans 
propietaris aconseguiren els terrenys més fèrtils, i els vilatans, els terrenys restants, més 
pedregosos i difícils de conrear, com els del Bosc de Tosca.

c
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El procés d’artigatge comportava dur a terme les activitats següents: 

1. Tallar la massa boscosa i arrencar arrels i rabasses.
2. Cremar el bosc baix i la llenya, i escampar les cendres com a adob.
3. Despedregar l’artiga extraient els blocs de basalt del terra. Aquest gran volum de 
roques volcàniques retirat dels camps només es podia utilitzar per construir els murs de 
pedra seca que servien per limitar les artigues i els camins. 
4. Preparar el terreny per al cultiu: anivellar, llaurar...
5. Plantar i cultivar.

2

5

3

1

4
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En el primer document que s’esmenta el Bosc de Tosca (any 957) es parlava que s’hi 
cultivaven vinyes. En aquesta nova etapa s’hi conreà fajol, blat de moro, faves, patates, 
carbasses i hortalisses, com a cultiu de subsistència. A principi del segle XX es té cons-
tància que ja s’havia abandonat la vinya i s’hi practicava l’agricultura de secà, amb sè-
gol, patates, fajol i fesols. A partir de l’any 1939, també s’hi introduïren els farratges per 
a la producció lletera –alfals o userda, trefle, fenc i melca–, fins que a la segona meitat 
del segle XX es van deixar de conrear les terres, i les bardisses i el bosc van començar 
a envair l’espai. 
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L’artiga del Tossol
Colada de lava i tossols volcànics

En els punts 4a (L’artiga del Tossol) i 4b (La carretera de la Caseta) de la senyalització 
del Parc de Pedra Tosca es poden observar murs, artigues, bufadors (vegeu la pàgina 
19) i cabanes de paret seca, com en altres llocs del Parc; però també s’hi pot veure un 
tossol volcànic, que ens fa ser conscients de la quantitat de blocs que tenia aquesta 
colada de lava.

La colada de lava del volcà del Puig Jordà, de fa uns 17.000 anys, va fluir sobre els 
prats humits amb presència d’argiles i matèria orgànica de la zona del Bosc de Tosca, 
fet que va originar uns turonets damunt seu producte de la interacció de l’aigua i la lava, 
anomenats tossols.
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Els tossols es formen quan l’emissió d’una colada de lava flueix per damunt d’una zona 
de mulladius (vegeu el dibuix 1), formats per sediments xops i aigües poc profundes. 
Quan la lava queda en repòs, el seu pes provoca que l’aigua dels sediments entri dins la 
colada i generi vapor d’aigua, que ascendeix a través de les fractures que es produeixen 
mentre la lava se solidifica (vegeu el dibuix 2). En arribar el gas a l’exterior, provoca una 
petita erupció de vapor d’aigua i dels fragments de lava que aixeca (vegeu el dibuix 3).

El seu nom científic, rootless volcanic cones, prové de l’anglès i significa ‘cons volcànics 
desarrelats’, ja que no tenen cap conducte per on ascendeix el magma, sinó que són 
producte de la interacció de la lava amb els sediments humits.

Aquesta lava també va provocar el barratge de la capçalera del Fluvià, que va originar un 
llac de resclosa volcànica. L’acumulació de materials al llarg dels anys, que es van anar 
sedimentant a la vall de forma natural, d’una banda, i per l’acció humana –que omplí 
i drenà les últimes zones humides per dessecar-les i poder conrear-les–, d’una altra, 
configuraren l’actual plana d’en Bas. 

1

2

3
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Foto: Llorenç Planagumà

e
Els murs de paret seca 

En aquest indret podem observar els punts 6 (Els castanyers), 7 (L’artiga del Coix) i 8 
(La carena) de la senyalització del Parc de Pedra Tosca, amb els diferents murs de paret 
seca que separen artigues i camins o, fins i tot, amb camins damunt seu, atesa l’am-
plada que tenen. 

Els murs de pedra seca, aixecats amb les roques volcàniques del terreny, defineixen 
les artigues, fan de límit dels camps dels diferents propietaris i limiten els camins. Es  
construïen en sec, sense cap mena de ciment o argamassa, amb roques volcàniques 
de mida de bloc col·locades les unes sobre les altres, de manera que el seu propi pes 
els aguantés. Alguns d’aquests murs poden arribar a fer 2,5 metres d’alçada i la longitud 
dels murs del Bosc de Tosca s’estima que és d’uns 50 km. 

A la base, com a fonaments, s’hi col·locaven les roques més grosses i pesants, i a la part 
central, blocs i roques més petites per immobilitzar i falcar el mur. El reble (recobriment 
interior) era de lapil·li (roques volcàniques de mida més petita), i com a coronament del 
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mur s’hi posava una única roca horitzontal o diverses roques en disposicions diferents.

Els murs de pedra seca han esdevingut de gran importància per als éssers vius. Són 
refugi per a la fauna, que hi fan el cau o el niu, i són també hàbitat de nombroses plantes 
rupícoles, algunes atretes per la sequedat dels murs assolellats, i d’altres, per la humitat 
dels marges obacs. Dues plantes amenaçades i protegides, una molsa (Oedipodiella 
australis) i una falguera (Cheilanthes maderensis), només poden viure en aquests murs. 

Elements d’un mur
1 Fonaments; 2 Falques; 3 Reble; 4 Pedra travessera;
5 Pedra de coronament (o també amb roques horitzontals)

Detalls constructius
Col·locació de falques 
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f
El clot de l’infern 

Els punts 11 (La drecera) i 11a (El clot de l’Infern) estan localitzats vora una fondalada 
coneguda tradicionalment com a clot de l’Infern. 

El clot de l’Infern és una depressió del terreny envoltada d’antigues feixes. El nom es 
deu al fet que, en els dies de més calor, romandre al clot és insuportable i l’atmosfera de 
l’indret esdevé inquietant. La llegenda diu que durant aquests dies més calorosos, si es 
flaire bé es pot olorar el sofre, i que es pot veure un senyor, ja d’edat avançada, assegut 
damunt una roca volcànica; però és millor no aturar-s’hi, no fos cas que fos el dimoni 
amb les seves estratagemes.  

Geològicament es creu que podria haver estat una antiga pedrera de roques volcàni-
ques (blocs i lapil·lis), atesa l’acumulació que hi havia. Aquest lapil·li de petites dimensi-
ons es va utilitzar com a substrat conreable i la depressió que aquest espoli va generar 
es va aprofitar posteriorment per cultivar-hi. 

El contrast entre la vessant solella i l’obaga ha condicionat el tipus de conreus d’aquest 
indret i fa que hi hagi una gran varietat de vegetació.

Aquest espai és un escenari natural ideal per acollir espectacles del Festival intenacional 
Ésdansa, que té lloc cada any a Les Preses durant el mes d’agost.
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g
El mirador

Serra dels Llancers Serra de Santa Magdalena
Puig de Llandrics

Puig de l’Ofrena

Aquesta parada amb el rètol número 16 (El mirador) és un excel·lent mirador del voltants 
del Parc de Pedra Tosca. Aquest punt més elevat està situat damunt d’un antic tossol 
i ens permet veure el bosc caducifoli mixt i el relleu que envolta l’antiga colada de lava. 

La cubeta olotina, la plana de la vall d’en Bas i altres valls adjacents gaudeixen d’un 
clima més humit que la resta de la comarca, molt més mediterrània. L’aigua al subsol, a 
pocs metres, i un règim de pluges i nuvolositat a l’estiu són els responsables que no hi 
hagi sequera estival i que la vegetació s’assembli més a la que trobem al mig d’Europa 
que als alzinars i rouredes mediterranis de la comarca.

Roures pènols (Quercus robur), freixes de fulla gran (Fraxinus excelsior), aurons blancs 
(Acer campestre), tells de fulla petita (Tilia cordata), cirerers (Prunus avium) i altres arbres 
caducifolis formen aquests boscos mixtos medioeuropeus, que en perdre la fulla ens 
ofereixen aquest paisatge centreeuropeu canviant al llarg de l’any. Per veure boscos de 
roure pènol com aquests, hauríem de creuar els Pirineus buscant climes més humits. És 
per aquesta excepcionalitat que es van protegir els últims boscos que ocupaven els fons 
d’aquestes valls, que van estar a punt de desaparèixer, i pel fet que al seu sotabosc s’hi 
refugien dotze plantes amenaçades que també han estat protegides.
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h
Les cabanes de paret seca

En el punt 19 (L’artiga d’en Cuera) podem observar una de les barraques de pedra seca 
que conserva la morfologia més típica de la zona. Les cabanes són petites construc-
cions cobertes que serveixen d’aixopluc temporal a les persones que treballen al camp 
o per guardar-hi les eines. A la zona del Bosc de Tosca, s’han comptabilitzat prop d’un 
centenar de barraques de pedra seca, relacionades amb l’artigatge de les colades de 
lava volcàniques.

La construcció de les barraques es basa en el tancament progressiu de l’espai amb les 
pedres des de la part baixa. El cobriment final es fa amb lloses que conformen un sostre 
pla. Moltes de les barraques es construïen adjacents als murs i en la majoria dels casos 
amb una llinda a la porta d’entrada. 

Al Parc de Pedra Tosca algunes barraques tenen el seu propi bufador a l’interior. 
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Artigues petites i bufadors

Aquesta zona de visita es localitza en els punts 20 (Les artigues petites), 21 (Les barra-
ques), 22 (Els noguers), 23 (L’artiga rodona), 24 (Els bufadors) i 25 (L’artiga d’en Vila), de 
la senyalització del Parc de Pedra Tosca. En aquesta zona podem observar artigues de 
mida molt petita, producte de la necessitat de conreu que hi hagué durant el segle XIX, 
també hi ha un munt de petits forats situats a la base dels murs, que es coneixen com 
a bufadors.

Els bufadors són petites obertures entre les roques amb surgències d’aire que presen-
ten un flux d’aire amb una temperatura similar durant tot l’any (d’11 a 13 ºC), fresc a 
l’estiu i més calorós a l’hivern. Les roques volcàniques solen tenir porositats, fracturació 
i espais buits entre elles, fet que facilita el pas de l’aire. La majoria dels bufadors se si-
tuen damunt de colades de lava i només alguns ho fan a la base de cons volcànics. Els 
bufadors s’utilitzaven per mantenir els aliments i les begudes en fresc. Algunes cases 
de pagès de la zona estan construïdes sobre bufadors i tenien una sala que funcionava 
com a rebost fresc, que, amb l’aparició de les neveres, va deixar d’utilitzar-se. 
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Recomanacions i normes de comportament

El Parc Natural
de la Zona Volcànica
de la Garrotxa

Un espai natural protegit
Uns valors naturals excepcionals
Un territori humanitzat
Una economia activa i diversa
Una identitat cultural pròpia

hectàrees (96,4% propietat privada)

reserves naturals

volcans i colades de lava

espècies d’animals vertebrats

plantes autòctones amb flor
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Informació
Documentació del Parc Natural: 
guies de visita, descobertes
en família...

Centre d’informació del Parc Natural
Casal dels Volcans
Av. Santa Coloma, 47
17800 Olot
972 26 81 12 / 972 19 50 94
cps@tosca.cat / pnzvg@gencat.cat

http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/garrotxa/
visiteu-nos

Més informació del Parc Natural
Serveis pedagògics
Centre de documentació
Centre de conservació de plantes cultivades

Turisme garrotxa
www.turismegarrotxa.com
www.itinerannia.net

Ajuntament de Les Preses 
C/ Major, 2 
Tel. 972 69 32 32
https://turisme.lespreses.cat

Descàrregues

L’acampada lliure, la realització de reportatges fotogràfics 
i filmacions professionals, l’ús de drons i d’aparells 
voladors, la celebració d’esdeveniments personals o 
col·lectius, i l’organització d’activitats esportives no són 
permeses al Parc Natural sense una autorització especial.

Disposeu d’una extensa xarxa d’itineraris senyalitzats 
per fer a peu, que recorren els espais més significatius, 
seguiu-los.

Hi ha zones d’accés motoritzat restringit 
perfectament senyalitzades on només poden 
circular veïns i vehicles de serveis.

Els centres d’informació del Parc Natural donen auto-
ritzacions especials perquè les persones amb mobilitat 
reduïda puguin apropar-se en vehicle motoritzat a les 
zones d’accés restringit.

Endueu-vos les deixalles i dipositeu-les als 
contenidors situats a l’inici de l’itinerari.
No embruteu el paisatge del qual tots gaudim.

Per a la tranquil·litat de la fauna salvatge, els ramats, els 
veïns i els visitants, els gossos han d’anar lligats a les 
àrees de recepció, als itineraris i al medi natural.

Cal recollir immediatament i de forma 
convenient els excrements d’animals 
domèstics.

La captura i recol·lecció de roques, minerals, 
plantes i animals no són permeses en 
l’àmbit del Parc Natural.

El vol de drons no és permès al Parc Natural.

Fons Europeu Agrícola
de Desenvolupament 
Rural:
Europa inverteix
en les zones rurals

Actuacions en espècies, hàbitats i paisatges
Actuació del Programa de Desenvolupament Rural 

de Catalunya 2014.2020


