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Aquest estudi tracta sobre els episodis freatomagmàtics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG),  
aporta importants apreciacions sobre el vulcanisme explosiu de magmes basàltics. En aquest tipus de magmes, com que la 
quantitat inicial de gasos sol ser baixa, l’explosivitat també hauria de ser baixa. Per tant, l’explosivitat que s’observa amb els 
dipòsits de la zona es deu a la interacció de l’aigua meteòrica (superficial/subterrània) amb el magma. La modelització dels 
processos d’interacció aigua/magma es comença a estudiar en alguns treballs molt recentment, però encara es troba en 
estat inicial en el camp de la recerca i la modelació teòrica. 
 
Al PNZVG la diversitat de seqüències eruptives i la varietat dels dipòsits produïts en cada una d’aquestes, contrasta amb la 
monotonia composicional del magma. Per aquest motiu, les diferències en el comportament eruptiu dels diferents volcans 
estudiats s’ha de buscar en l’efecte conjugat entre les diferents característriques geològiques (composicionals, estructurals, 
hidrològiques, històriques i regionals), amb les diferents formes d’interacció aigua/magma, és a dir, amb la quantitat d’aigua 
o magma involucrats en l’erupció i la profunditat on interaccionen. 
 
En aquest treball es presenta un estudi de noves morfologies i episodis freatomagmàtics descoberts a partir de treball de 
camp dut a terme durant el curs 2007-08, com a prova d’erupcions freatomagmàtiques, amb alguns cons formats 
majoritàriament per aquest tipus d’erupcions, per tal de ressaltar la importància del freatomagmatisme al PNZVG.  
 
Primerament es presenta un estudi de caracterització volcànica i un model de seqüencia eruptiva per dos casos concrets del 
PNZVG: els volcans Croscat i Can Tià. Posteriorment s’utilitza un software anomenat Conflow, creat per el Servei Geològic 
d’Estats Units (USGS), per estudiar la interacció aigua/magma al conducte eruptiu. 
 
En aquesta tesina s’ha volgut fer una visió general tocant els diversos camps de l’Enginyeria Geològica. Primerament una 
recerca bibliogràfica i de documentació de la Zona, seguidament s’ha realitzat gran quantitat de treball de camp i tasques 
relacionades (revisió de les dades, recollida de mostres de mà, noves columnes estratigràfiques, talls geològics, …). Finalment 
s’han realitzat i comparat els models físics de dos casos concrets amb les dades que s’havien obtingut dels estudis amb 
Conflow. 
 
S’han obtingut resultats que mostren la clara influència de les estructures geològiques (principalment les falles) en definir la 
localització dels cons volcànics; i en el cas del freatomagmatisme el factor condicionant és la presència de materials aqüífers 
al voltant del conducte volcànic, compresos en els primers centenars de metres. 
 
Els resultats i conclusions que es mostren en aquesta tesina són inèdits, i simplement són un primer pas en el que hauria de 
ser la nova línia d’investigació vulcanològica per part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, i uns primers 
estudis vulcanològics molt generals refernts al freatomagmatisme. 
 
És important ressaltar que la presència d’episodis freatomagmàtics en zones de vulcanisme estrombolià pot suposar un 
augment considerable de la perillositat volcànica en zones habitades. S’han assentat unes bases que s’hauran de completar i 
afinar amb estudis d’investigació futurs. 

 


