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4.METODOLOGIA 

4.1. 4.1. 4.1. 4.1. TREBALLTREBALLTREBALLTREBALL    DE CAMPDE CAMPDE CAMPDE CAMP    

Es comenten de manera molt resumida els paràmetres que s’han tingut en compte a l’hora de realitzar el 

treball de camp al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa: 

Inicialment s’ha fet una visió i una recerca molt general per tal de definir els volcans que han tingut algun 

tipus d’interacció freatomagmàtica i per estudiar les possibles formes d’interacció aigua/magma amb les 

formacions aqüíferes de la zona (juntament amb l’ajuda d’estudis ja realitzats i del geòleg del Parc).  

Posteriorment s’ha realitzat un estudi de camp molt més exhaustiu dels volcans Croscat (estrombolià) i Can 

Tià (majoritàriament freatomagmàtic) com a cas pràctic pels models conceptuals de les erupcions tipus de 

la Zona. 

4444....1111....1111. . . . DefinicióDefinicióDefinicióDefinició    de l’estratigrafia d’un camp volcànicde l’estratigrafia d’un camp volcànicde l’estratigrafia d’un camp volcànicde l’estratigrafia d’un camp volcànic    

La metodologia a seguir per definir l’estratigrafia de materials volcànics és molt semblant a la utilitzada per 

a roques sedimentàries: definir i mapejar les unitats litològiques, mesurar les potències, datar aquestes 

unitats i correlacionar la seqüència. En vulcanologia hi ha molta més possibilitat de variació lateral i vertical, 

tant de materials o unitats com de fàcies, cosa que complica l’estudi i fa que el paràmetre subjectiu afecti 

als resultats. 

TERMINOLOGIA APLICADA  

Normalment es separen les unitats eruptives, els dipòsits generats en una única pulsació eruptiva o fase. 

Una seqüència de diverses unitats de les mateixes característiques s’anomena formació. Una unitat 

eruptiva es pot referir a dipòsits piroclàstics de caiguda, dipòsits de flux, colades de lava, ... 

L’estudi detallat dels materials volcànics descrits en aquest treball implica una classificació de la 

terminologia, que es mostra a la taula 7. En explicar el funcionament d’un volcà, se sol emprar un 

vocabulari intuïtiu que tendeix a confondre els tipus de dipòsits volcànics i els seus components, els 

mecanismes d’emplaçament i els processos que els van generar. 

 

PRODUCTES I FORMES PRODUCTES I FORMES PRODUCTES I FORMES PRODUCTES I FORMES 

VOLCÀNIQUESVOLCÀNIQUESVOLCÀNIQUESVOLCÀNIQUES
UNITATS LITOESTRATIGRÀFIQUESUNITATS LITOESTRATIGRÀFIQUESUNITATS LITOESTRATIGRÀFIQUESUNITATS LITOESTRATIGRÀFIQUES UNITATS D'ACTIVITAT ERUPTIVAUNITATS D'ACTIVITAT ERUPTIVAUNITATS D'ACTIVITAT ERUPTIVAUNITATS D'ACTIVITAT ERUPTIVA

Capa o nivell Capa o nivell Pulsació eruptiva

Dipòsit Unitat Fase eruptiva

Seqüència de dipòsitts Membre Erupció

Volcans Formació Època eruptiva

Camps Volcànics Grup Període eruptiu

Taula 7: Correspondència entre els productes volcànics, les unitats litoestratigràfiques i les unitats d'activitat eruptiva. 
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ANÀLISIS DE CAMP 

Els materials piroclàstics es classifiquen per les característiques texturals i mineralògiques. Analitzar els 

contactes entre unitats és crucial per saber com es van dipositar, és molt important saber si el contacte és 

erosiu, si hi ha hagut desplaçaments tectònics, ... Les variacions de color també poden ser identificadors del 

grau d’alteració, de la quantitat d’aigua o de la diferència de composició. Una descripció completa inclou 

detalls de gruixos, mides de gra, tipus de piroclast, gradació, orientació, duresa i cimentació, .... i es 

recomana fer anàlisis químics per reforçar el treball de camp. 

GRUIX: les unitats de dipòsits piroclàstics mostren variacions de gruix indicatives de la distància al conducte 

de sortida, al tipus de dipòsit i als efectes de la paleotopografia.  

MIDA DE CLASTS: al camp es pot estimar la mida dels clasts i prendre mostres per analitzar al laboratori; 

tambés és molt important identificar si hi ha lítics no volcànics entre els piroclasts.  

LAMINACIÓ: per identificar l’origen dels dipòsits piroclàstics. Hi ha diverses morfologies (com s’ha vist a 

l’apartat de facies del freatomagmatisme) característiques de cada tipus d’emplaçament. 

GRADACIÓ: també és indicatiu de l’origen i de la intensitat de la fase eruptiva. 

ORIENTACIÓ DELS CLASTS: en dipòsits piroclàstics d’onada i colades hi solen haver debris accidentals, que 

poden determinar les direccions del flux. 

MORFOLOGIES DE FLUX: molts dipòsits de colades estan caracteritzats per dunes o antidunes; cal no 

confondre-les amb la paleotopografia. Indiquen el tipus de règim de flux. 

ENDURIMENT i SOLDADURA: cal saber observar si una roca s’ha endurit o soldat deposicionalment o post-

deposicionalment; a vegades diferents tipus d’alteració poden donar pistes d’aquests processos. 

MOSTREIG: per cada unitat distintiva es sol prendre una mostra representativa per ser analitzada en detall 

al laboratori. 

Per a colades de lava les descripcions solen incloure observacions de la textura, laminació degut al flux, 

juntes, petrologia, tipus de flux làvic, efectes tèrmics i gruixos. També es prenen mostres de les unitats de 

lava estudiades. 

4444....1111....2222. . . . MoMoMoModelsdelsdelsdels    volcànicsvolcànicsvolcànicsvolcànics    dededede    seqüènciesseqüènciesseqüènciesseqüències    eruptiveruptiveruptiveruptives a es a es a es a partipartipartipartirrrr    deldeldeldel    treballtreballtreballtreball    dededede    camcamcamcamp p p p     

Amb els estudis realitzats i el treball de camp dut a terme amb aquesta tesina, s’han realitzat dos models 

senzills de les seqüències eruptives dels volcans Can Tià i Croscat. S’ha estudiat el basament, la tipologia i 

quantitat de lítics presents, la distribució de les diferents unitats eruptives, i els aspectes de correlació citats 

anteriorment. 
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L’estudi dels diferents dipòsits piroclàstics permet deduïr la relació aigua/magma de cada fase 

hidromagmàtica, per simplificar, s’exposen les hipòtesis següents: 

 

1. Els dipòsits estrombolians de lapilli i escòries s’interpreten com a purament magmàtics (encara que 

a vegades hi ha una petita interacció del magma amb aigua meteòrica). 

 

2. Les bretxes d’explosió produïdes en fases freàtiques estan constituïdes majoritàriament per 

fragments lítics del substrat (explosió d’un aqüífer en ser sobreescalfat per una làmina d’aigua que 

s’ha intruït per sota, sense mescla directa aigua/magma). 

 

3. Els dipòsits d’onades piroclàstiques demostren interacció directa aigua/magma i en funció del valor 

de la relació diferents dipòsits secs o humits: 

 

Onades piroclàstiques seques associades a nivells de caiguda. Indiquen una relació òptima 

a/m per tal que es produeixi màxima transferència d’energia tèrmica a mecànica. En aquests 

dipòsits el mitjà de transport és el vapor sobreescalfat que es separa abans de condensar-se. 

 

Onades piroclàstiques humides, que s’emplacen per sota la temperatura de condensació, 

indicant un excés d’aigua interaccionant amb el magma i, per tant, un rebaix de la 

temperatura i l’energia mecànica.  
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4.2.4.2.4.2.4.2.    ELELELEL    MODELMODELMODELMODEL    CONFLOWCONFLOWCONFLOWCONFLOW    

Es comenten les dades necessàries per a la modelització dels volcans Croscat i Can Tià amb el programa 

Conflow, i s’explica el procediment a seguir de manera simplificada, per tal d’obtenir els resultats desitjats 

amb el model Conflow, per a més informació es recomana llegir el manual del Conflow. 

Es jugarà amb diversos paràmetres, iterant i realitzant anàlisis de sensibilitat per tal d’obtenir resultats que 

s’ajustin amb els models teòrics i les dades que es disposen dels volcans estudiats. En cas de no disposar de 

certs paràmetres es realitzaran assumpcions que es comentaran a continuació o bé s’utilitzaran valors per 

defecte dels casos proporcionats pels exemples del model Conflow (en cas de magmes basàltics). 

Tot i que es poden obtenir gran varietat de resultats, en aquesta tesina es centra especial atenció en el cas 

de la possibilitat de que pugui entrar aigua al conducte eruptiu, per tal que pugui tenir lloc una erupció 

freatomagmàtica. 

4444....2222....1111. . . . ParàmetresParàmetresParàmetresParàmetres    d’entradad’entradad’entradad’entrada    

En tots els casos caldrà entrar la composició percentual del fos, i les propietats termodinàmiques d’aquest. 

També s’ha d’entrar el % d’aigua a la mescla, les propietats de les fases cristal·lines i la fase dominant. 

Aquestes dades, s’entren directament a la interfase principal (com mostra la figura 27). 

 

Les dades d’entrada es poden guardar en un fitxer ASCII d’extensió “.mpr”. 

Figura 27: Entrada de dades de la mescla (magma, cristalls, aigua i gasos) del programa Conflow. 
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Posteriorment es poden visualitzar la composició, el tipus de roca volcànica, la resta de propietats 

termodinàmiques, les gràfiques de viscositat i vesicularitat i la solubilitat de vapor d’aigua, i fer una 

comparació de la pròpia mescla amb les proporcionades a l’exemple del Conflow. Les característiques dels 

magmes dels exemples del model Conflow es poden consultar al manual del programa. 

Posteriorment cal entrar les propietats del conducte. Primerament s’escull el procediment desitjat: o bé la 

geometria del conducte definida (1) o bé, gradient de pressió constant (2). Les condicions de contorn també 

s’entren en aquesta interfase, tal i com es pot veure a la figura 28.  

 

A més es pot controlar el mètode utilitzat per a realitzar els càlculs de temperatura i es pot decidir si és 

variable o constant. A més, també es pot decidir ignorar o utilitzar les condicions de contorn superficials. 

Clicant “view input data” apareix el llistat de característiques d’entrada en format de text, tal i com es pot 

veure a la figura 29. 

Figura 28: Definició de les propietats del conducte o bé del gradient de pressions i condicions de contorn del conducte 
eruptiu. 



El Freatomagmatisme del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
 

60 

 

4444....2222....2222. . . . ConducteConducteConducteConducte    eruptiueruptiueruptiueruptiu    

Es fa còrrer el programa i s’obre una 

finestra en sistema operatiu DOS, que 

realitza les iteracions corresponents i 

guarda els resultats en un altre fitxer ASCII, 

al mateix directori. 

Per veure els resultats es pot clicar “view 

output”, on es veu una gràfica del conducte 

eruptiu resultant a escala, i la representació 

gràfica de les quatre variables escollides; 

normalment aquestes variables són la 

pressió, la velocitat de la fracció gasosa, el 

número de Mach i la velocitat de la mescla 

(tot i que es pot modificar). 

Figura 29: Paràmetres d'entrada per un exemple del model del Croscat. 

Figura 30: Representació gràfica de les quatre variables escollides amb la 

modelació amb Conflow. 



El Freatomagmatisme del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
 

61 

En cas de realitzar diversos casos per una mateixa composició (fins a 6 casos com a màxim), els diferents 

resultats es representen en línies de color diferents per cada una de les modificacions, de manera que la 

comparació gràfica resulta molt senzilla i ràpida. 

4444....2222....3333. . . . SortidaSortidaSortidaSortida    del conductedel conductedel conductedel conducte    

El programa pot estimar la velocitat màxima teòrica que es podria assolir en sortir del conducte degut a 

l’expansió a pressió atmosfèrica i la taxa de refredament. 

 

4444....2222....4444. . . . FreatomagmatismeFreatomagmatismeFreatomagmatismeFreatomagmatisme    

El càlcul final que realitza el Conflow és un càlcul aproximat de la profunditat en la que s’hauria de trobar la 

làmina d’aigua d’un suposat aqüífer per tal de produïr influx d’aigua subterrània durant l’erupció (figura 31). 

El càlcul es realitza numèricament dibuixant la corba de pressió hidrostàtica de manera que resulta tangent 

a la corba de pressió del conducte. La profunditat a la que la línia hidrostàtica assoleix 1 atm, proporciona la 

profunditat de làmina d’aigua. Si l’aigua de l’aqüífer en qüestió segueix règim hidrostàtic, la làmina d’aigua 

en aquesta profunditat (o superior) podrà generar pressions hidrostàtiques suficients per produïr l’entrada 

d’aigua cap al conducte. Que l’aigua entri en quantitats suficients per tal de produïr interaccions 

freatomagmàtiques explosives o no dependrà també de factors com la permeabilitat de la roca (que no es 

contempla al model). 

A més, aquest model tampoc té en compte altres processos importants que tenen lloc al conducte quan 

l’aigua entra i es mescla amb el magma, com per exemple l’expansió de vapor, la fragmentació del fos, o les 

interaccions fuel-coolant. 

4.2.5. 4.2.5. 4.2.5. 4.2.5. Preparació de les dadesPreparació de les dadesPreparació de les dadesPreparació de les dades    

    

Es calcula que les temperatures del magma durant les erupcions que tingueren lloc a la zona oscil·laven 

entre els 1103 i els 1068 oC (Mallarach, 1998). La temperatura es calcula en funció de la plagiòclasi com a 

geotermòmetre, considerant condicions de pressió atomsfèrica i un percentatge de vapor d’aigua del 0.5%. 

Figura 31: En aquesta figura es pot visualitzar a la part superior el resultat corresponent a la sortida del conducte, i a la part 
inferior la profunditat màxima de la làmina d'aigua que permet l'influx d’aigua cap al conducte eruptiu (49.68 metres 
en aquest cas). 
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Amb estudis geoquímics també s’ha estimat una temperatura general en profunditat pels magmes del 

PNZVG; el magma es trobaria a 1306oC a una pressió de 10 Kbars (Martí i Mallarach, 1987), equivalent a la 

fondària d’uns 30 Km (on es calcula que hi ha la base de l’escorça en aquesta regió). Per tant, durant 

l’ascens el magma s’hauria refredat uns 200 oC. 

 

Les basanites i els basalts quaternaris presenten una densitat mitjana de 8.21 g/cm3 a temperatura 

ambient, però a uns 1300 oC de temperatura es calcula que la densitat és de 2.68 g/cm3 (Mallarach, 1998). 

 

El contingut de volàtils dissolts és un dels factors més importants; el gas més abundant és el vapor d’aigua 

però en menys proporció també hi ha diòxid de carboni, diòxid de sofre i altres gasos en quantitats menors. 

La solubilitat dels gasos als magmes disminueix en disminuïr la pressió i la temperatura; la vesiculació 

s’inicia quan la pressió de vapor supera la litostàtica, de manera que els bombolles de gas aparaiexen tan 

aviat com es produeix la saturació. El càlcul del contingut de gasos del magma és difícil en el vulcanisme 

prehistòric, mitjançant l’aplicació de models empírics, s’estima que el contingut en gasos del magma en el 

moment de l’erupció no devia superar el 0.4%, encara que aquest valor creixeria fins a uns 8-9% a uns 30 

quilòmetres de fondària (Martí i Mallarach, 1987). 

 

A més de la temperatura, la viscositat, la densitat i el contingut de volàtils hi ha dos altres paràmetres 

importants en la dinàmica de l’ascensió magmàtica: la velocitat d’ascens i la velocitat de refredament del 

magma dins les fractures.  

 

S’estima que l’ascens del magma fins a la superfície va tenir lloc ràpidament, aproximadament amb 

velocitats de l’ordre dels 2 m/s, segons Mallarach (1998). Metres abans d’arribar a la superfície aquesta 

velocitat es pot multiplicar ràpidament i augmentar fins a dos ordres de magnitud.  

 

Utilitzant les dades cedides pel PNZVG s’utilitzen les dades d’unes anàlisis de mostres realitzats a Noruega 

(Mallarach, 1998). Els resultats es presenten a les taules següents:  les característiques generals dels 

magmes a les taules 8 i 9 (de color granat), separen les condicions en superfície de les condicions en 

profunditat); i les dades de les anàlisis químiques a les taules 10 i 11 (en verd els del Croscat i en blau els de 

Can Tià). A partir d’aquí, es realitza un seguit de proves i iteracions amb el model Conflow per tal d’obtenir 

resultats el més semblants a la realitat possible. 

 

 

 

Temperatura 1100º C

Pressió atmosfèrica

Densitat 8.21 g/cm3

contingut en gasos 0.40%

EN SUPERFÍCIEEN SUPERFÍCIEEN SUPERFÍCIEEN SUPERFÍCIE

Taula 8: Taula amb les característiques principals dels magmes del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 



El Freatomagmatisme del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa 
 

63 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Com que no es coneix amb exactitud la mida del conducte, ni les dades estimades que es comenten 

anteriorment, es decideix fer una sèrie d’iteracions, per fer un anàlisi de sensibilitat d’aquests paràmetres i 

veure com afectaria al procés d’ascens pel conducte magmàtic. Les diverses iteracions realitzades es troben 

a l’Annex 6 de la tesina, a l’apartat de resultats es mostren les més significatives per cada un dels dos 

volcans estudiats. 

Temperatura 1300º C

Pressió 10 Kbars

Densitat 2.68 g/cm3

contingut en gasos 8-9 %

A 30 QUILÒMETRES DE PROFUNDITATA 30 QUILÒMETRES DE PROFUNDITATA 30 QUILÒMETRES DE PROFUNDITATA 30 QUILÒMETRES DE PROFUNDITAT

Referència CRO-1 CRO-2 CRO-3

SiO2 44.58 44.71 44.62

TiO2 2.57 2.73 2.58

Al2O3 15.09 15.24 15.06

Fe2O3 12.26 12.61 12.25

FeO 0.00 0.00 0.00

MnO 0.18 0.19 0.18

MgO 9.28 8.94 8.82

CaO 9.91 9.92 9.56

Na2O 3.77 3.85 3.71

K2O 2.21 1.97 2.16

P2O5 0.61 0.61 0.64

SUM 100.46 100.77 99.58

VOLCÀ CROSCATVOLCÀ CROSCATVOLCÀ CROSCATVOLCÀ CROSCAT

Referència CT-1

SiO2 44.21

TiO2 2.70

Al2O3 14.96

Fe2O3 12.96

FeO 0.00

MnO 0.18

MgO 9.76

CaO 10.02

Na2O 3.61

K2O 1.74

P2O5 0.56

SUM 100.70

VOLCÀ CAN TIÀVOLCÀ CAN TIÀVOLCÀ CAN TIÀVOLCÀ CAN TIÀ

Taula 9: Taula amb les característiques principals dels magmes del PNZVG (estimacions en 

profunditat). 

Taula 10: Anàlisis químiques per materials del volcà Croscat. 

Taula 11: Anàlisis químiques per materials del volcà Can Tià. 
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