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5.RESULTATS 

Primerament, a l’apartat 5.1. es dóna una visió general de caracterització de la Zona Volcànica de la 

Garrotxa, fruit del treball de camp realitzat durant el curs 2007-08 i la reunió i anàlisi d’estudis pre-

existents.  

Es defineix la hidrogeologia, quins volcans han tingut episodis freatomagmàtics i quins no; la tendència de 

les erupcions i els cicles freatomagmàtics i/o estrombolians tipus; selecció que s’ha hagut de dur a terme 

per tal poder definir els factors i ambients que influeixen en la presència de freatomagmatisme.  

Els estudis que es mostren a continuació es centren en la interpretació de les morfologies volcàniques i els 

dipòsits de tefra, juntament amb la interacció de les formacions permeables (aqüíferes); el primer pas per 

saber si hi ha hagut interacció aigua/magma i com i perquè s’han donat les erupcions freatomagmàtiques. 

Posteriorment, i de manera esquemàtica es presenta l’estudi complert de cada un dels dos volcans 

estudiats, començant per el context i la descripció morfològica (amb fotografies i columnes estratigràfiques 

descriptives) i realitzant interpretacions de les seqüències deposicionals i eruptives. Aquests resultats es 

poden trobar a l’apartat 5.2 pel Volcà Croscat (de caire estrombolià) i l’apartat 5.3 pel Volcà Can Tià 

(majoritàriament de tendència freatomagmàtica). S’han escollit aquests dos casos tant diferents per 

il·lustrar les dues tendències eruptives i a més realitzar una comparació qualitativa i quantitativa. 

Finalment es mostren les tendències i els resultats més representatius fruit de les diverses modelacions 

amb el programa Conflow per a cada un dels dos casos estudiats. 
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5.1.5.1.5.1.5.1.    CARACTERITZACICARACTERITZACICARACTERITZACICARACTERITZACIÓ Ó Ó Ó GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL DEL PNZVGDEL PNZVGDEL PNZVGDEL PNZVG    

Per dur a terme la caracterització geològica general s’ha utilitzat el següent material: 

Els mapes cartogràfics a escala 1:50.000 de la Zona del Parc Natural: de la Sèrie MTN 50 els fulls 256, 257, 

294 i 295 (cedits per l’Institut Geològic de Catalunya en format digital); i de la sèrie 1:25.000 els fulls 

corresponents a Santa Pau (295-1-1) i el corresponent a Olot (257-1-2), comprats a l’Institut Cartogàfic de 

Catalunya. A més a més també es disposa de la topografia de la zona en format digital, també comprat a 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya (CD de la Garrotxa). 

La caracterització hidrològica s’ha realitzat extrapolant dades de sondejos i pous de tot el Parc Natural de la 

Zona Volcànica de la Garrotxa, realitzats i cedits pel CREAF i actualitzats pel consorci SIGMA. 

Per a complementar la geologia volcànica també s’ha consultat la Carta Vulcanològica 2008 (ICC, IGC i 

PNZVG, 2008) i s’ha consultat a vulcanòlegs i geòlegs experts en el vulcanisme de la zona.  

El treball de camp realitzat ha estat controlat i tutoritzat per vulcanòlegs i s’ha realitzat seguint les directrius 

fixades inicialment. Tot i així els resultats són hipotètics i generalitzats i caldria corroborar-los amb ajuda de 

sondejos i assajos geotècnics, així com augmentar la xarxa de piezometria de la zona i realitzar estudis en 

profunditat. 

Analitzar la tefra al laboratori implica gran quantitat de tècniques d’alt equipament analític, i també alts 

imports econòmics; per desgràcia, en aquesta tesina només es poden incloure els anàlisis dels que 

disposava el centre de deocumentació: 

Es disposa d’algunes granulometries, d’algunes anàlisis químiques (les citades anteriorment a les taules 10 i 

11: CRO-1, CRO-2, CRO-3 i CT-1) i s’han analitzat algunes dades petrogràfiques tot i que no s’han considerat 

necessàries per a la modelització exposada en aquesta tesina.  

Les estructures geològiques estan definides a l’engròs, tot i que encara manca gran quantitat de treball de 

camp per tal de definir millor el complicat sistema de fractures i falles de la Zona Volcànica. La correlació 

també es podria fer amb assaigs de sísmica o grvimetria, però no es disposava d’aquests estudis. 

5.1.5.1.5.1.5.1.1111. . . . Caracterització geològicaCaracterització geològicaCaracterització geològicaCaracterització geològica    

La geologia en superfície aflorant a la zona està ben detallada i estudiada als fulls a escala 1:25.000 de la 

Zona tot i que de moment només es disposa de la cartografia en detall de la meitat del Parc Natural. 

La caracterització geològica ha servit per conèixer el terreny i observar les formacions i estructures de la 

complicada zona de la Garrotxa. Cal destacar que s’ha centrat especial atenció en els paràmetres que 

semblaven més influents a efectes del vulcanisme, com són la tectònica i les formacions aqüíferes en 

profunditat. 
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Amb els estudis dels dipòsits de volcans de tendència freatomagmàtica s’ha corroborat que els lítics 

presents a les capes més explosives corresponien a formacions eocenes. Per aquest motiu a continuació es 

citen les formacions eocenes que constitueixen el substrat pre-volcànic, les roques encaixants dels 

conductes de sortida.  

Aquestes capes estan en contacte amb els materials volcànics i a més, algunes d’aquestes són les capes on 

es localitzen els aqüífers que interactuaren amb el magma en les erupcions freatomagmàtiques.  

El substrat pre-eocè està format majoritàriament per granit fracturat i esquistos. 

A la zona s’han recongut les següents formacions eocenes (de les que es presenta una descripció resumida i 

un esquema estratigràfic de les relacions transicionals) de més antiga a més nova: 

 

1.1.1.1. Formació Banyoles. Formació Banyoles. Formació Banyoles. Formació Banyoles. Margues i argiles blaves (a la zona dominen margues blaves). L’estratificació poc 

marcada d’ordre decimètric. Poc contingut fossilífer, el límit inferior no aflora. Edat: Lutecià mitjà.     

    

2.2.2.2. Formació Bracons.Formació Bracons.Formació Bracons.Formació Bracons. Conglomerats, gresos, calcàries gresoses, margues, limolites i lutites grises molt 

bioclàstiques amb glauconita abundant. Els conglomerats són més abundants cap al sostre de la 

unitat i podrien ser un aqüífer potencial. El límit inferior és transicional entre la formació Banyoles i 

la Bracons.    

    

3.3.3.3. Formació BelFormació BelFormació BelFormació Bellmunt.lmunt.lmunt.lmunt. Conglomerats, argiles i gresos vermells polimíctics. Els conglomerats són més 

abundants cap al nord i cap al sostre de la unitat. Hi ha també intercalació entre aquesta formació i 

la Bracons (en forma de tascó cap al sud com mostra la figura 34). Edat: Lutecià mitjà i superior.    

    

4.4.4.4. Formació FolguerolesFormació FolguerolesFormació FolguerolesFormació Folgueroles....    Microconglomerats i gresos marrons amb glauconita. Massius, bioturbats i 

amb fòssils abundants. Es poden distingir tres sub-formacions amb característiques diferents, però 

que varien transicionalment. Edat: Bartonià inferior.    

    

5.5.5.5. FFFFoooormació Rocacorba.rmació Rocacorba.rmació Rocacorba.rmació Rocacorba. Conglomerats, sorres i margues. S’interpreten com a dipòsits deltaics.     
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El fet de que hi hagi tanta variació transicional (geològica i de potència) entre les unitats i no estigui 

clarament definida per sondejos geològics en profunditat fa que no es pugui detallar clarament l’abast de 

cada una de les formacions en profunditat sota cada con volcànic; tot i aixó es pot fer de manera inversa, és 

a dir, retrospectivament: gràcies a les ejeccions de lítics expulsats en cada erupció o fase eruptiva es pot 

definir per quin material ha ascendit el magma i quina formació era la que contenia aigua. 

Gràcies als pocs sondejos existents i a la cartografia geològica citada s’han realitzat uns talls esquemàtics de 

les dues zones d’estudi, per tal de caracteritzar el substrat per-volcànic dels dos volcans. 

El volcà Croscat, situat a prop de Santa Pau i el Volcà Can Tià emplaçat a la Serra de Finestres (figures 33 i 

34, s’empren els mateixos colors designats per cada una de les formacions geològiques). 

 

Figura 32: Esquema de seqüència estratigràfica del substrat Eocè (no està a escala) i corresponents variacions transicionals; amb 
les formacions més importants que apareixen a la zona d'estudi i en profunditat. Original de l’autora de la tesina, els 
colors es segueixen utilitzant pels talls geològics posteriors.    
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Figura 33: Tall geològic SSE-NNW on es pot veure la situació i emplaçament dels volcans Croscat, Puig Astrol i Santa 

Margarida (veure orientació del tall a la figura 35). Original de l'autora de la tesina. 
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Pel que fa a la tectònica de la zona, es pot observar clarament el plegament degut a la orogènia pirinenca, i 

també el sistema de falles comentat a l’apartat de la història geològica. Realitzant el treball de camp a la 

zona s’han descobert noves falles no cartografiades que segueixen les direccions principals abans 

comentades; i també s’ha descobert de manera sorprenent que els cons volcànics normalment es disposen 

a sobre de fractures i falles geològiques, sobretot en punts d’encreuament de les falles de direccions 

principals. 

A partir d’aquí s’han extrapolat les dades cartogràfiques existents i les observades creant una xarxa de falles 

encreuades que es mostra a la figura 35. 

S’ha agafat una captura d’ imatge de la Carta Vulcanològica 08 (ICC, IGC i PNZVG, 2008), i s’han disposat les 

fractures observades i les induïdes, de manera que es pot observar clarament la disposició dels cons 

volcànics en línia seguint les falles i fractures. 

 

 

 

Figura 34: Tall geològic SSW-NNE de la Serra de Finestres, on s'ha emplaçat el volcà Can Tià (veure orientació del tall a la figura 35). 
Original de l'autora de la tesina. 
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Figura 35: Relació entre la situació dels cons volcànics i les fractures i falles principals. Original de l'autora de la tesina. La 
llegenda Geològica de la Carta Vulcanològica 08 en la que s’han dibuixat les falles es pot consultar a l’Annex 3. 
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5555....1111....2222. . . . Caracterització hidroCaracterització hidroCaracterització hidroCaracterització hidrològicalògicalògicalògica    

Segons les característiques hidrològiques, les roques es divideixen entre les que transmeten aigua 

(aqüífers), les que la retenen però que no la cedeixen fàcilment (aqüitards) i les que es poden considerar 

impermeables (aqüífugs). 

Les que tenen més incidència en els dinamismes volcànics són les roques aqüíferesaqüíferesaqüíferesaqüíferes, que poden contenir i 

transmetre l’aigua de diverses maneres. Al PNZVG (Annex 7) els aqüífers poden ser de diversos tipus: 

porositat, fissuració i carstificació.  

Els aqüífers per porositat porositat porositat porositat comprenen els nivells detrítics més grollers de les formacions del Pliocé i el 

Quaternari i la capa de sauló (degut a l’alteració superficials de roques granítiques). La transmissivitat de 

l’aigua mesurada en aquests aqüífers és d’entre 2 i 10 m2 per dia; tot i que aquests valors poden ser molt 

superiors en aqüífers confinats1. Aquets aqüífers són els més estudiats i controlats ja que són els que 

s’utilitzen per l’abastiment d’Olot i rodalies majoritàriament, però no interaccionen amb el vulcanisme. 

Els aqüífers per fissuraciófissuraciófissuraciófissuració comprenen les formacions sedimentàries detrítiques de l’Eocè i les roques 

esquistoses del Paleozoic, intensament fracturades i clivellades. També s’hi inclouen les laves fissurades. 

Les transmissivitats de l’aigua mesurades oscil·len entre 1 i 5 m2 per dia (Mallarach, 1998). Aquests són els 

que haurien interaccionat amb el magma en ascens i provocat les erupcions freatomagmàtiques; hi ha 

proves fefaents de lítics ejectats en erupcions freatomagmàtiques de composició sedimentària eocena, 

principalment gresos i conglomerats. 

Els aqüífers per carstificaciócarstificaciócarstificaciócarstificació comprenen certs nivells de gresos carbonatats, els nivells calcaris de l’Eocè i del 

Paleozoic, i els nivells de guixos i anhidrites de l’Eocè. En els nivells calcaris s’han mesurat transmissivitats 

compreses entre els 15 i 50 m2 per dia (Mallarach, 1998). Dels guixos i anhidrites no se’n conixen valors 

concrets ja que les aigües que contenen no són explotades a la regió volcànica (estudis realitzats a la conca 

de Banyoles indiquen valors força superiors i circulació molt ràpida dins d’aquests). Tot i que també podrien 

haver interaccionat amb el magma,  potser podrien ser causants dels episodis freatomagmàtics tot i que el 

fet de tractar-se de materials tant fràgils i solubles no s’han observat en els dipòsits de la zona. També es 

creu que aquestes fàcies podrien tenir potències poc importants degut a l’aprimament progressiu i no 

influïr en la dinàmica de la zona. 

                                                

 

 

1
 Que estan sotmesos a pressió. 
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Finalment, també caldria considerar que probablement les aigües superficials (rius, llacs o pluja) poden 

haver influït en els mecanismes eruptius (o en alguna de les pulsacions eruptives), tot i que no se n‘han 

observat proves en els dipòsits estudiats. 

Els pous i sondejos realitzats a tota la comarca es localitzen preferentment a les zones urbanes, i pocs 

d’aquests arriben fins a substrat eocè. 

La taula dels aqüífers eocens censats a la zona (i rodalies com Ripollés i Pla de l’Estany) es pot consultar a 

l’Annex 7, en color groc es ressalten els aqüífers pertanyents al Parc Natural de la Zona Volcànica de la 

Garrotxa. 

Aquests pous i sondejos són contemporanis i no s’han controlat les variacions piezomètriques últimament 

ja que majoritàriament no s’utilitzen per l’abastament d’aigua a la població. Es podria suposar que la 

piezometria fa 10.000 anys era més o menys semblant a l’actual, si més no en termes d’ordres de 

magnitud. 

5.1.5.1.5.1.5.1.3333. . . . Dipòsits freatomagmàtics observats a la zona estudiadaDipòsits freatomagmàtics observats a la zona estudiadaDipòsits freatomagmàtics observats a la zona estudiadaDipòsits freatomagmàtics observats a la zona estudiada    

Colada piroclàstica 

Dipòsit de flux, en el qual les partícules viatgen en règim laminar semifluïdificat on la fase no sòlida és el 

gas. Els fragments es mantenen en suspensió mentre la seva velocitat de caiguda sigui menor que la 

velocitat del gas. 

Aquests dipòsits es generen a partir d’un règim alt d’interacció aigua/agma (>0.5), per la quals cosa hi ha 

una concentració elevada de fragments que fan que aquest flux tingui alta densitat. Aquests dipòsits solen 

estar mal classificats i les partícules no acostumen a presentar cap tipus d’estratificació interna encara que 

el règim sigui laminar. 

Els materials que formen el dipòsit tenen una temperatura d’extrusió entre 400o i 600o C. 

Les colades piroclàstiques que s’han observat presenten un aspecte molt compate amb fragments 

magmàtics juvenils i sedimentaris eocens envoltats d’una matriu formada per cendres volcàniques, 

originades a partir de la fracturació del magma i la roca sedimentària. 
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Onada piroclàstica 

Els dipòsits es generen a partir de fluxos turbulents fluïdificats on les partícules es troben suspeses en un 

gas o vapor d’aigua. La densitat és menor que en el cas de les colades piroclàstiques anteriors ja que es 

produeixen a partir d’una interacció aigua/magma que oscil·la entre el 0,1 i el 0,5. Aquests dipòsits 

presenten generalment estructures sedimentàries unidireccionals i solen estar ben classificades. 

 

Figura 36: Imatge d’una colada piroclàstica (la part superior de color més marronós), no s’observa 
estratificació. Fotografia: Adelina Geyer. 

Figura 37: Imatge de les dues seqüències d’onada piroclàstica de Can Tià. Fotografia: Marina Arbat Bofill. 
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És probable que existeixi una gradació completa entre els dipòsits d’onada piroclàstica i colada piroclàstica. 

Les onades piroclàstiques poden ser seques o humides segons si la temperatura d’emplaçament està per 

sobre o per sota de la temperatura de condensació del gas respectivament. 

En aquest tipus de dipòsit els materials apareixen molt fragmentats i el percentatge de lítics sedimentaris és 

molt elevat. La mida dels fragments és d’ordre centimètric. 

Lahar 

Dipòsits originats a partir d’un flux de materials volcànics trasportats en massa mitjançant l’aigua. Es poden 

presentar interestratificats amb altres materials volcànics i amb matrials sedimentaris. El règim de flux és 

laminar i es podria assimilar en certa manera a un debris-flow o a un mud-flow. Són dipòsits de materials 

poc consolidats, amb gran percentatge de fang i blocs, tan sedimentaris com magmàtics. L’ordre 

d’interacció a/m que genera aquests dipòsits és superior al 0,5. 

 

5.1.4 5.1.4 5.1.4 5.1.4 . . . . Dipòsits de caiguda observats a la zona estudiadaDipòsits de caiguda observats a la zona estudiadaDipòsits de caiguda observats a la zona estudiadaDipòsits de caiguda observats a la zona estudiada    

Aquest tipus de dipòsits es formen a partir de l’acumulació en massa dels piroclastos un a un, tret que els 

diferencia de les colades i onades piroclàstiques. 

Lapilli i escòries: La majoria d’aquests dipòsits solen estar ben classificats, poden presenter un bandejat 

paral·lel i mostrar una gradació normal o inversa. 

Generalment són el resultat d’erupcions purament magmàtiques sense interacció d’aigua o bé amb una 

relació respecte el magma inferior al 0,1. No obstant, aquests dipòsits inclouen a vegades lítics sedimentaris 

Figura 38: Dipòsit de lahar, observat a la zona (proper al volcà de Santa Margarida, de caire 
freatomagmàtic). Fotografia: Marina Arbat Bofill. 



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

76 

a causa de la caiguda de blocs dins el conducte o un eixamplament de la xemeneia. La intervenció de l’aigua 

es por deduïr per la morfologia dels clasts que apareixen més  arrodonits i menys vesiculats. 

 

Blocs/bombes: es troben dispersos entre certs nivells de lapilli, fruit de projeccions balístiques. 

 

Figura 39: Imatge del nivell d'escòries inferior, aflorant a la gredera del volcà Croscat. A la part 
superior, lapillis de mides diverses. Fotografia: Adelina Geyer. 

Figura 40: Bomba de dimensions considerables inmersa en llits de lapilli d'ordre mil·limètric a centimètric. Fotografia: 
Adelina Geyer. 
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Colada de lava: No és un diòsit de caiguda típic però representa la fase efusiva d’una erupció, és a dir, 

l’extrusió del magma es realitza en forma de flux massiu quan la major part del contingut de gasos s’ha 

perdut. Són típics d’erupcions estrombolianes. 

El magma estrombolià de les colades del Parc Natural extrueix de manera tranquil·la, escolant-se a favor del 

pendent, reomplint valls i torrenteres. La viscositat d’aquest fluid és més baixa que la de les colades 

piroclàstiques. 

 

5555....1111....5555. . . . LocalitzacióLocalitzacióLocalitzacióLocalització    del fredel fredel fredel freatomagmatismeatomagmatismeatomagmatismeatomagmatisme    

S’ha realitzat un cens de tots els cons volcànics del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i s’han 

identificat els que han tingut algun episodi freatomagmàtic i els que només han tingut dinamisme 

estrombolià (taula 12, figura 42). 

A continuació es presenta el resultat d’aquest cens en forma de taula i de manera molt gràfica (sobre la 

Carta Vulcanològica 08) per tal de veure la relació entre la situació dels cons i l’existència o no d’episodis 

freatomagmàtics. 

En verd s’inclouen a la taula els volcans que no pertanyen al Parc Natural de la Garrotxa però que també 

pertanyen al vulcanisme Gironí. Aquests s’inclouen al cens per tal de mostrar que igualment que alguns dels 

volcans del Parc Natural han sofert episodis freatomagmàtics. 

Figura 41: Coneguda colada basàltica de Castellfollit de la Roca. Amb disjunció columnar 
hexagonal. Fotografia: PNZVG. 
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NOMNOMNOMNOM MUNICIPIMUNICIPIMUNICIPIMUNICIPI FREATOMAGMATISMEFREATOMAGMATISMEFREATOMAGMATISMEFREATOMAGMATISME

1 Volcà de la Canya Sant Joan les Fonts NO

2 Volcà d'Aiguanegra Sant Joan les Fonts NO

3 Volcà de Repàs Sant Joan les Fonts NO

4 Volcà de Repassot Sant Joan les Fonts SÍ

5 Volcà del Cairat Sant Joan les Fonts SÍ

6 Volcà de Claperols Sant Joan les Fonts NO

7 Volcà Puig de l'Ós Sant Joan les Fonts NO

8 Volcà de l'Estany Sant Joan les Fonts NO

9 Volcà de Bellaire Sant Joan les Fonts NO

10 Volcà de Gengí Sant Joan les Fonts NO

11 Volcà Bac de les Tries Olot SÍ

12 Volcà de les Bisaroques Olot NO

13 Volcà de la Garrinada Olot SÍ

14 Volcà del Montsacopa Olot SÍ

15 Volcà de Montolivet Olot NO

16 Volcà de Can Barraca Olot NO

17 Volcà del Puig Astrol Olot NO

18 Volcà de Pujalós Olot NO

19 Volcà Puig de la Garça Olot SÍ

20 Volcà del Croscat Olot/Sta. Pau SÍ

21 Volcà del Cabrioler Olot/Sta. Pau NO

22 Volcà Puig Jordà Santa Pau NO

23 Volcà Puig de la Costa Santa Pau NO

24 Volcà Puig de Martinyà Santa Pau NO

25 Volcà del Puig del Mar Santa Pau NO

26 Volcà de Santa Margarida Santa Pau SÍ

27 Volcà de Comadega Santa Pau NO

28 Volcà del Puig Subià Santa Pau NO

29 Volcà de Rocanegra Santa Pau NO

30 Volcà de Can Simó Santa Pau SÍ

31 Volcà del Pla Sa Ribera Santa Pau SÍ

32 Volcà de Sant Jordi Santa Pau SÍ

33 Volcà del Racó Les Preses SÍ

34 Volcà de Fontpobra Sant Feliu de Pallerols NO

35 Volcà de la Tuta de Colltort Sant Feliu de Pallerols SÍ

36 Volcà de can Tià Sant Feliu de Pallerols SÍ

37 Volcà de Sant Marc Sant Feliu de Pallerols NO

38 Volcà del Puig Roig Sant Feliu de Pallerols NO

39 Volcà del Traiter Les Planes d'Hostoles SÍ

40 Volcà de les Medes Les Planes d'Hostoles/Sant Aniol 

de Finestres

SÍ

41 Volcà Clot de l'Omera Fora del límit del PNZVG SÍ

42 Volcà Puig de Granollers Fora del límit del PNZVG SÍ

43 Volcà del Puig de la Banya del Fora del límit del PNZVG SÍ

44 Volcà de Canet d'Adri Fora del límit del PNZVG SÍ

45 Volcà de la Crosa de Sant 

Dalmai

Fora del límit del PNZVG SÍ

Taula 12: Llista dels volcans del Parc Natural de la Garrotxa (en blanc i groc); i també els de la Selva i el Gironés (en 
verd). En groc i verd els que han tingut algun episodi freatomagmàtic. Original de l’autora de la tesina. 



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

79 

 

 

Figura 42: Localització d'erupcions freatomagmàtiques i estrombolianes al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Original 

de l'autora de la tesina. 
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5555....1111....6666. . . . CiclesCiclesCiclesCicles    volcànics observats a la zonavolcànics observats a la zonavolcànics observats a la zonavolcànics observats a la zona    

De l’estudi de la seqüencia de dipòsits piroclàstics que configuren els edificis del PNZVG, es poden deduïr 

les següents seqüències eruptives, indicant gran varietat de mecanismes eruptius entre els diferents 

volcans. 

De manera molt esquemàtica es citen les tipologies censades (tot i que cada con volcànic necessitaria un 

estudi complert com els que es presenten en aquesta tesina per Can Tià i pel Croscat): 

1. FASE ESTROMBOLIANA DE BAIXA EXPLOSIVITAT: Cons d’escòries, com el Puig de Martinyà. 

 

2. FASE ESTROMBOLIANA D’ALTA EXPLOSIVITAT: Cons de lapilli amb bombes, com el Croscat. 

 

 

 

3. FASE ESTROMBOLIANA – FASE FREATOMAGMÀTICA: per exemple, volcans Garrinada i Santa 

Margarida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Volcà Croscat. Fotografia: PNZVG. 

Figura 44: Volcà Garrinada i Olot al fons. Fotografia: PNZVG. 
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4. FASE FREATOMAGMÀTICA – FASE ESTROMBOLIANA: volcà Pla Sa Ribera. 

 

5. FASE ESTROMBOLIANA – FASE FREATOMAGMÀTICA – FASE ESTROMBOLIANA: volcà del Racó. 

 

6. FASE ESTROMBOLIANA- FASE FREÀTICA -  FASE ESTROMBOLIANA: Puig de les Medes. 

 

7. FASE ESTROMBOLIANA -  FASE FREÀTICA – FASE FREÀTICA: Traiter. 

 

 

Figura 45: Volcà Santa Margarida. Fotografia: PNZVG. 

Figura 46: Volcà Traiter. Fotografia: PNZVG. 
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8. FASE FREATOMAGMÀTICA – FASE ESTROMBOLIANA – FASE FREATOMAGMÀTICA – FASE 

ESTROMBOLIANA: volcans Puig de la Banya del Boc, Puig de Granollers, Can Simó i Can Tià. 

 

9. FASE FREÀTICA: El Clot de l’Omera. 

 

10. FASE(S) FREATOMAGMÀTICA(QUES): Cairat. 

 

 

 

 

    

    

 

 
  

Figura 47: Volcà Can Tià. Fotografia: PNZVG. 
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5.2. 5.2. 5.2. 5.2. VOLCÀ CROSCATVOLCÀ CROSCATVOLCÀ CROSCATVOLCÀ CROSCAT    

El volcà Croscat es troba a mig camí d’Olot a Santa Pau, en una zona relativament plana, envoltada per la 

Serra del Corb – Finestres al sud, la de Sant Julià del Mont al nord

grederes, situades al flanc nord del volcà, 

de l’estructura interna d’un con d’escòries.

Al llavi nord de cràter hi ha un dic de lava. A l’entorn del 

con principal hi ha tres cons adventicis: el Turó de Can 

Xel, el Turó de la Pomareda i el Puig s’Agonia

49).  

D’aquests tres només el Turó de Can Xel té cràter, 

ample i esbocat cap al sud (on va brollar un petit 

corrent basanític). Al peu del vessant oriental del con 

principal hi ha dues prominències més que podrien 

correspondre a dos altres cons adventicis secundaris.

 

Figura 48: Imatge actual del volcà Croscat, on s'observa l'estructura interna 
les extraccions de greda que tingueren lloc al segle pasat. Font: PNZVG.

Figura 49: Volcà Croscat i cons adventicis. Modificat
(1998). 
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roscat es troba a mig camí d’Olot a Santa Pau, en una zona relativament plana, envoltada per la 

Finestres al sud, la de Sant Julià del Mont al nord-est i l’altiplà basàltic de Batet al nord. Les 

nord del volcà, constitueixen un aflorament excepcional que permet l’observació 

de l’estructura interna d’un con d’escòries.  

Al llavi nord de cràter hi ha un dic de lava. A l’entorn del 

hi ha tres cons adventicis: el Turó de Can 

i el Puig s’Agonia (figura 

D’aquests tres només el Turó de Can Xel té cràter, 

ample i esbocat cap al sud (on va brollar un petit 

corrent basanític). Al peu del vessant oriental del con 

principal hi ha dues prominències més que podrien 

dos altres cons adventicis secundaris.  

: Imatge actual del volcà Croscat, on s'observa l'estructura interna del con degut
les extraccions de greda que tingueren lloc al segle pasat. Font: PNZVG. 
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Es tracta del volcà més alt de la península amb 160 metres d’alçada relativa. Està constituït per un únic 

edifici del tipus con d’escòries i té una morfologia cònica, amb base ovalada (600 m del radi de llargada per 

350 m de radi d’amplada màxima), desfigurada pel seu cràter, en forma de ferradura i esbocat cap a l’oest. 

    

El mantell de lapilli (figura 51) que va projectar el Croscat cobreix una regió de 20 Km2, la colada basanítica 

principal es va escolar uns 6 Km avall, fins barrar el pas del riu Fluvià a l’alçada de la Serra de la Pinya.  

 

 

 

 

 

Figura 50: Imatge de la Carta Vulcanològica 08; al centre es veu el volcà Croscat i la seva última colada de lava final (amb les 
fletxes direccionals en blau), en color granat. També es poden veure els cons  adventicis del Croscat i els tossols 
marcats sobre la colada. La llegenda de la Carta es pot consultar a l’Annex 3. 

Figura 51: Extensió aproximada del 
mantell de lapilli del 
Croscat. Esquema de 
l’autora de la tesina. 
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El sector de Bosc de Tosca constitueix pròpiament la rescolsa volcànica. La morfologia de la colada sembla 

indicar diverses emissions làviques superposades. 

 

El fet que el Croscat sigui el dipòsit de greda (nom regional del 

lapilli) més important i homogeni de la regió va provocar que 

es duguessin a terme extraccions als vessants del con. La 

gredera del volcà Croscat, en funcionament des dels anys 50 

fins als inicis dels 90, constitueix un aflorament de materials 

piroclàstics d’uns 150 metres d’alçada i uns 500 metres 

d’amplada. A la banda dreta s’observa un esglaonament, 

producte del procés d’extracció, que proporciona una millor 

estabilització dels materials. Al costat oposat i a la part central 

les esllavissades són més freqüents. 

    

    

5555....2222....1111. . . . EEEE    structurastructurastructurastructura    del con d’escòriesdel con d’escòriesdel con d’escòriesdel con d’escòries    

La constitució interna del volcà Croscat és molt monòtona, una successió de capes de lapilli ben classificada, 

amb nivells de bombes volcàniques intercalades (generades per projecció balística). Aquestes darreres 

augmenten cap a la part baixa, així com la mida de les bombes (que poden superar el metre cúbic).  

Figura 52: Imatge de l’explotació de gredes (lapilli) del volcà Croscat. 
Actualment, espai protegit i restaurat. Font: PNZVG. 
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Figura 53: Bomba basàltica arrodonida, inmersa en llits de lapilli, flanc est de la gredera del 
volcà Croscat. Fotografia: Adelina Geyer. 

Figura 54: Imatge detallada dels nivells de lapilli més fins, mida cendra, de la part superior de la greda del 
volcà Croscat (s’indica especial atenció als fragments de color roig i blancs, són lítics no 
volcànics). Fotografia: Adelina Geyer. 
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Les parts més altes estan formades per lapilli molt fi alternades amb capes de cendres (que s’interpreten en 

aquesta tesina com a producte pròpiament freatomagmàtic). En general, les capes de lapilli superiors són 

més fines i mostren laminació entrecreuada que és indicadora de l’efecte del vent durant el seu dipòsit. Es 

pot observar la continuïtat vertical d’aquest dipòsit piroclàstic, sense interrupcions, en 180 metres d’alçada. 

A l’entorn del Croscat es pot observar la continuïtat 

lateral de les grederes (figures 55 i 56) vers el mantell 

de lapilli que fossilitza els paleorelleus propers. La 

classificació dels piroclasts millora en allunyar-se del 

centre emissor.  

 

 

Figura 55: Estructura interna del volcà Croscat, visible gràcies 
a les extraccions de greda (lapilli) que tingueren 
lloc durant el segle passat. Fotografia: Adelina 
Geyer. 
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És fàcil reconèixer els diferents nivells centimètrics d’escòries, formats per fragments juvenils irregulars 

molt vesiculats i, majoritàriament, de mida lapilli.  

La inclinació d’aquests nivells augmenta des del nucli cap a la part externa del con. A la base de la seqüència 

es concentren intercalacions de capes on les bombes són més abundants. El color dominant dels materials 

sol ser el gris fosc o el negre, però al sector més proper al centre de l’edifici volcànic tenen coloracions 

rogenques i ocres. A la part més baixa de la gredera hi ha un nivell d’escòries de color roig (figura 57). 

Figura 56: Capes de lapilli del volcà Croscat, fossilitzant el paleorelleu anterior. 
Fotografia: Adelina Geyer. 
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5.2.2. Columnes estratigràfiques5.2.2. Columnes estratigràfiques5.2.2. Columnes estratigràfiques5.2.2. Columnes estratigràfiques    

Es presenten les columnes estratigràfiques realitzades amb el treball de camp a la Zona de dos afloraments 

de la gredera del Volcà Croscat i els seus cons adventicis; per mostrar la tendència general de l’erupció 

s’adjunten les figures 58 i 59 que mostren la seqüència estratigràfica tipus del Croscat. 

 

  

Figura 57: Detall del nivell inferior d'escòries del volcà Croscat, situat a la part interior inferior de la gredera. 
Corresponents als nivells GR 2.1 i al GR 1.1. de les columnes estratigràfiques. Fotografia: Adelina Geyer. 
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Figura 58: Columna estratigràfica del flanc est de la gredera del volcà Croscat. Original de l'autora de la tesina. 
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Figura 59: Columna estratigràfica del flanc oest de la gredera del volcà Croscat. Original de l'autora de la tesina. 
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5555....2222....2222. . . . InterpretacióInterpretacióInterpretacióInterpretació    dels dipòsitsdels dipòsitsdels dipòsitsdels dipòsits    

La manca de cendres contribueix al fet que aquests dipòsits lapillítics no estiguin consolidats.  

L’absència de paleosòls indica que l’emplaçament va ser ràpid i continuat sense interrupcions.  

L’estratificació planar inclinada que predomina és indicador d’un dipòsit de caiguda sense pertorbació amb 

una llugera granoclassificació; mentre que l’estratificació encreuada observada en alguns punts és 

indicadora de l’influx eòlic, de Llebeig (sud-oest) segons els paleocorrents mesurats. 

Aquest material correspon al típic dipòsit de material piroclàstic estrombolià de caiguda. 

L’efusió de les colades basanítiques de ponent va ser simultània a l’edificació del con (tal i com es manifesta 

amb la morfologia esbocada del con: crestes de pressió i les onades de progressió de la colada, o els 

fragments del propi con i bombes que van ser arrossagats seguint la mateixa direcció). 

Cal destacar que l’estudi del con adventici de la Pomareda permet completar la interpretació del 

dinamisme eruptiu del Croscat. Les laves escoriàcies que formen el nucli d’aquest són indicadores d’una 

petita erupció estromboliana tranquil·la, que es va veure aturada per la sotragada associada a un dipòsit 

d’una capa de greda de 5 m i la projecció de bombes de mida considerable (l’impacte de les quals deforma 

la superficie de les laves, encara no endurides pel refredament).  

La desgasificació va facilitar l’ascens del magma fluid pel conducte anterior, la qual va cloure l’erupció amb 

una colada basanítica molt petita (menys d’una Ha de superfície, i d’uns 2 m de gruix). Aquesta permet 

datar la darrera fase d’activitat del Croscat. 

En el treball de camp realitzat per l’autora de la tesina s’ha descobert un nivell de cendres fines amb lítics 

de coloracions vermelles i blanques, procedents del substrat eocè. És una capa molt fina que fins ara havia 

passat desaparcebuda, i sembla ser que amb alt grau de fragmentació (figura 54).  

Suposant que la teoria de l’existència d’una última fase explosiva freatomagmàtica (com s’introdueix en 

aquesta tesina) hi hauria hagut un vessament d’aigua per part d’algun petit aqüífer eocè quan la pressió al 

conducte hauria baixat suficientment. 

5555....2222....3333. . . . FasesFasesFasesFases    eruptiveseruptiveseruptiveseruptives    

Segons la bibliografia (Planagumà, 2002) Durant l’erupció es van succeïr tres fases eruptivestres fases eruptivestres fases eruptivestres fases eruptives, les dues 

primeres de caire estrombolià i la darrera efusiva. Tot i així amb aquesta resvisió es consideren alguns punts 

que complementen aquesta informació, integrant una quarta fasequarta fasequarta fasequarta fase, freatomagmàtica final: 
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Fase 1Fase 1Fase 1Fase 1    (revisió)(revisió)(revisió)(revisió)::::    

La primera fase de l’erupció del Croscat va ser una activitat explosiva de caire estrombolià, que va acumular 

molt a prop del centre emissor el dipòsit d’escòries soldades. Aquestes es reconeixen a la base de la 

seqüència de materials observats. 

Fase 2Fase 2Fase 2Fase 2    (revisió)(revisió)(revisió)(revisió): : : :     

Seguidament l’activitat estromboliana es va tornar més explosiva i va construir el con d’escòries. Al 

començament, els piroclasts s’acumulaven formant capes gairebé horitzontals; però el gradual creixement 

del con va fer que anessin adquirint un pendent més gran. Aquests piroclasts emesos van recobrir els 

volcans veïns de Santa Margarida i del Puig de Martinyà. Esporàdicament, la menor intensitat en la sortida 

de gasos va provocar l’expulsió de bombes. Finalment, va tenir lloc l’emissió de la colada de lava que es va 

escolar cap a ponent. 

Fase 3Fase 3Fase 3Fase 3    (revisió)(revisió)(revisió)(revisió)::::    

La fase efusiva va generar un flux de lava de composició basanítica que es va escolar uns 6 Km cap a l’oest, 

va esbocar l’edifici i va formar el cràter en ferradura. La Fageda d’en Jordà ha crescut sobre aquesta colada 

de superfície rugosa que presenta nombrosos tossols. 

Les diferents coloracions dels piroclastos es deuen principalment a la seva alteració tèrmica. En els darrers 

estadis de l’erupció, com a conseqüència de l’emissió de gasos calents, es va donar un procés d’oxidació al 

voltant de la xemeneia. 

La datació dels materials emesos li atribueix una edat de 11.500±1.500 anys; és considerat una de les 

manifestacions més recents del camp volcànic català. 

Fase 4Fase 4Fase 4Fase 4    (inèdita)(inèdita)(inèdita)(inèdita)::::    

Un últim nivell de cendres amb certa quantitat de lítics molt fragmentats porta a pensar que  hi podria 

haver hagut una darrera fase freatomagmàtica (de molt curta durada i petites dimensions); per a 

corroborar-ho caldria datar els dipòsits i fer anàlisis químics i petrogràfics de detall. 

El fet que porta a pensar que aquesta fase correspon al Croscat i no a una altra erupció dun altre con 

volcànic és que el Croscat és considerat la última manifestació volcànica de la Zona; per tant, no hi poden 

haver dipòsits volcànics per sobre els seus propis dipòsits. 

Els materials lítics que s’observen en aquest nivell són de colors vermellosos ataronjats, corresponents 

també a materials eocens del substrat (que es troben a pocs centenars de metres de profunditat). 
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5.2.4. Modelació amb Conflow5.2.4. Modelació amb Conflow5.2.4. Modelació amb Conflow5.2.4. Modelació amb Conflow    

S’ha procedit a la modelació amb el programa Conflow, degut a la gran similitud entre les tres mostres 

(veure taula 10, CRO-1, CRO-2, CRO-3) només s’ha estudiat la CRO-1 ja que donava valors pràcticament 

idèntics a les altres dues. 

A les següents figures (60 a la 64) es poden observar les dades que s’han introduït, així com la visualització 

de la interfase del programa i els gràfics que calcula amb les dades d’entrada. 

El primer que s’observa en definir la composició química és que la composició del magma és basanítica 

(molt propera al basalt) això és degut a la quantitat d’olivina que presenta el fos (també observable a les 

mostres de mà recollides al camp). 

Per a les condicions de pressió i temperatura es prenen els valors de la taula 8 per a les 20 primeres 

iteracions. En aquest cas es es considera que si hi hagués interacció d’aigua i magma hauria de tenir lloc en 

els primers centenars de metres (com diu la teoria del freatomagmatisme), per tant, la composició 

magmàtica hauria de ser la més semblant a la de sortida (als últims 1000 metres ja s’ha refredat el magma i 

ha exolucionat gran quantitat de gasos magmàtics).  

Per a les iteracions 21 a 40, es prenen els valors de la taula 9 (estimats per a la profunditat de generació del 

magma, a 30 quilòmetres) tot i que si la interacció aigua/mama té lloc en els primers centenars de metres 

per sota la superfície no s’estarien representant les condicions del magma en el moment d’interaccionar 

amb l’aigua. 

 

 

Figura 60: Imatge de la pantalla principal del Conflow, on s'introdueixen les dades referents al magma. 
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Figura 61: Solubilitat del vapor d'aigua a la mescla en funció de la pressió. Es comparen els 
reusltats amb un basalt i un leucogranit. 

Figura 62: Viscositat en funció de la vesicularitat i la temperatura. Es comparen els resultats de la mostra 
CRO-1 (blau) amb els del volcà Kilauea (verd) i una riolita (vermell). 
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La figura 62 mostra que la mescla estudiada pel volcà Croscat té una composició química menys viscosa, per 

tant més fluïda, que el basalt de Kilauea de referència; en canvi, les temperatures per als dos basalts són 

molt semblants. 

 
 
 

 
 

A la figura 63 es pot observar com el mateix model Conflow a partir d’un únic grup de dades per una mostra 
discretitza les condicions termodinàmiques per a la mescla total (mixture) per al magma o fos (melt) i per al 
gas. 
 
Els paràmetres d’estudi són la profunditat del conducte volcànic (per estudiar la interacció amb l’aigua 
s’estudien diversos casos que van dels de 500 a 2000 metres de profunditat) i es va jugant amb els valors 
del diàmetre del conducte que tampoc es coneixen (0.25m, 0.5m, 1m, 10m); tot i així cal indicar que un 
conducte de 10 metres d’amplada és massa exagerat per als volcans estrombolians del PNZVG (a no ser que 
hi hagi hagut molta fragmentació explosiva, cosa que només passa a poques desenes de metres de 
profunditat). 
 
Les iteracions es realitzen amb valors petits pels diàmetres del conducte degut a que cal tenir en compte 
que el magma ascendeix per falles i fractures, i normalment (a no ser que hi hagi fases explosives o 

Figura 63: Propietats termodinàmiques de la química del magma (fos, gas i mescla) per la mostra CRO-1. 
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freatomagmàtiques a la part superior del conducte) aquest és molt estret. A més, també cal considerar que 
el magma basàltic és relativament fluïd i ascendeix sense problemes per conductes estrets. 
 
S’ha considerat que la pressió a la que es troba sotmés el conducte és la litostàtica, corresponent a la 
profunditat considerada. Es considera una velocitat d’ascens de 2 m/s, recomanat a la bibliografia 
(Mallarach, 1998). 
 
Les primeres 40 iteracions corresponen a l’estudi per un conducte cilíndric (s’imposa la forma del conducte) 
i el model Conflow calcula el gradient de pressió per iteracions: 
 

 

 

 

Les iteracions realitzades per la mostra de magma CRO-1 es poden consultar a l’Annex 6.1. Aquí es presenta 

una relació dels diferents valors obtinguts per a cada una de les iteracions realitzades i el cas que sembla 

ser que s’assimila més a la realitat del volcà Croscat. 

 

Amb les primeres 20 iteracions s’han considerat les condicions del magma en superfície: temperatura de 

1100oC, contingut en vapor d’aigua del 0.4%, amb una velocitat d’ascens inicial de 2 m/s.  

 

L’anàlisi de sensibilitat realitzat es pot veure a l’annex 6.1 i es llista a la taula següent: 

 

Figura 64: Dades d'inpout pel conducte (captura d'imatge per la primera iteració). 
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D’aquests resultats cal fer comentaris importants: 

 

Per aquests valors dels paràmetres del magma en superfície s’obtenen contradiccions que no corresponen 

amb la realitat del volcà Croscat. 

 

Cal observar que el paràmetre més influent en els resultats és la profunditat del conducte, cosa que no es 

pot comprovar amb cap estudi; per tant és un paràmetre que en principi encara no es pot calibrar; per 

aquest motiu es consideren valors de 500, 1000, 1500, 1750 m. 

 

Seguidament cal contrastar que per a profunditats del conducte de l’ordre dels 1000 metres o superiors ja 

hi podria haver entrada d’aigua a pressió al conducte (observar que els valors ja són negatius i de l’ordre 

dels pocs centenars de metres com estableix la teoria del Freatomagmatisme). 

 

També és molt important ressaltar que per aquests valors les velocitats de sortida dels magmes són molt 

baixes (no té en compte l’extrusió explosiva del gas i per tant, no modela la velocitat de sortida de piroclasts 

transportats pel gas). 

 

Per profunitats del conducte de l’ordre dels 1750 metres o una mica inferiors les velocitats (marcades en 

vermell) ja són negatives, indicant que no hi hauria sortida magmàtica pel conducte, per tant no hi hauria 

erupció o només seria dels gasos magmàtics. 

 

El que també caldria estudiar és la velocitat de sortida de la lava de les colades basàltiques (de les que no es 

tenen dades però se suposa que era de l’ordre de desenes de metres per dia) i quadraria amb els valors 

obtinguts.  

Iteració Conducte Diàmetre a la superfície Profunditat del conducte
Nivell de la làmina 

d'aigua

Temperatiura final del 

magma (ºC)

Velocitat de sortida 

(m/s)

1 cilíndric 0.25 500 34.45 1099.73 117.06

2 cilíndric 0.25 1000 -129.43 1097.78 75.39

3 cilíndric 0.25 1500 -356.68 1095.53 5.5

4 cilíndric 0.25 1750 -598.27 1095.43 -2.39

5 cilíndric 0.25 2000 -848.27 1095.43 -2.39

6 cilíndric 0.5 500 98.08 1099.61 123.89

7 cilíndric 0.5 1000 -35.36 1096.97 105.26

8 cilíndric 0.5 1500 -356.25 1095.54 0.92

9 cilíndric 0.5 1750 -597.96 1095.42 -4.28

10 cilíndric 0.5 2000 -847.96 1095.42 -4.28

11 cilíndric 1 500 180.57 1100.07 124.91

12 cilíndric 1 1000 34.14 1096.52 117.2

13 cilíndric 1 1500 -352.49 1095.51 8.13

14 cilíndric 1 1750 -697.88 1095.42 -3.5

15 cilíndric 1 2000 -847.88 1095.42 -3.5

16 cilíndric 10 500 293.55 1100.91 187.91

17 cilíndric 10 1000 99.59 1096.41 123.81

18 cilíndric 10 1500 -347.95 1095.42 23.98

19 cilíndric 10 1750 -597.85 1095.42 -3.27

20 cilíndric 10 2000 -847.85 1095.42 -3.27

CRO-1: SPECIFIED CROSS-SECTIONAL AREA (en superfície)CRO-1: SPECIFIED CROSS-SECTIONAL AREA (en superfície)CRO-1: SPECIFIED CROSS-SECTIONAL AREA (en superfície)CRO-1: SPECIFIED CROSS-SECTIONAL AREA (en superfície)

Taula 13: Iteracions 1 a 20 amb la secció del conducte cilíndric especificat. Els gràfics corresponents i resultats dels càlculs 
amb Fortran es poden consultar a l'Annex 6.1. 



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

99 

 

Analitzant tots aquests comentaris es pot afirmar que les condicions que millor defineixen la realitat del 

Croscat són: 

 

Conductes estrets d’ordre mètric (entre 0.5 i 1 metre), profunditats del conducte de l’ordre dels 1500 

metres (amb emanacions lentes de lava), refredament del magma en l’ascens de l’ordre dels 5oC. 

 

Per a il·lustrar aquests resultats es mostra un gràfic que uneix les iteracions de la 6 a la 10 (conducte 0.5 m 

de diàmetre): 

 

 
Con s’observa, les tendències tant de pressió, volum de la fracció gasosa i la velocitat depenen clarament de 

la profunditat i no tant dels altres paràmetres. El volum de la fracció gasosa és zero mentre es troba 

comprimit (pràcticament 0)  i es manté constant durant tot l’ascens fins als últims metres (depenent de la 

profunditat), en que extrueix i les bombolles per descompresió comencen a crèixer.  

 

Amb la velocitat de la mescla pasa una cosa similar és molt lenta fins als 200 m de profunditat, on 

segurament per la descompressió també s’accelera ràpidament fins assolir les velocitats més elevades en 

que s’explusarien els piroclasts del Croscat. 

 

Figura 65: Iteracions CRO-1 de la 6 a la 10. 
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Posteriorment es realizen els mateixos casos d’iteració però utilitzant els valors del magma en profunditat 

(taula 9), i s’obtenen els resultats següents (gràfics i resultats numèrics a l’annex 6.1): 

 

 

Com s’observa en aquest cas, no hi pot haver entrada d’aigua a pressió al condute en cap cas: els nivells de 

la làmina d’aigua que teòricament s’haurien d’assolir per tal que l’aigua pogués entrar a pressió són 

exageradament elevats, de l’ordre d’uns centenars metres per sobre la superfície terrestre cosa que no és 

possible. Per tant, coincideix amb el caire estrombolià del volcà Croscat, no hi hauria entrada d’aigua a 

pressió al conducte en cap dels casos, i per a profunditats superiors als 2000 metres tampoc, ja que segons 

la teoria del freatomagmatisme no és possible. 

 

Cal indicar que l’estudi que realitza el model Conflow únicament té en compte la làmina lliure de l’aigua, 

per tant per aqüífers lliures que no estiguin a pressió aquests són els valors que s’obtindrien. Caldria 

conèixer exactament les característiques de l’aqüífer per sota el volcà Croscat, si està suficientment 

confinat en algun moment es podria complir que el nivell piezomètric fos elevat, però probablement no 

tant com de l’ordre que es mostra a la taula. 

 

A tall d’exemple dels resultats es mostra la figura següent (66): 

 

S’observa que comparant amb el cas anterior les velocitats després d’haver exsolucionat del magma 

augmenten parabòlicament, des de l’inici del conducte; en canvi en el cas anterior (figura 65) l’augment és 

molt més brusc i la separació de la fracció gasosa del magma té lloc molt superficialment.  

 

Iteració Conducte Diàmetre a la superfície Profunditat del conducte
Nivell de la làmina 

d'aigua

Temperatiura final del 

magma (ºC)

Velocitat de sortida 

(m/s)

21 cilíndric 0.25 500 496.3 1151.41 888.13

22 cilíndric 0.25 1000 346.69 1160.08 857.93

23 cilíndric 0.25 1500 271.58 1163.47 837.09

24 cilíndric 0.25 1750 247.53 1164.69 828.28

25 cilíndric 0.25 2000 226.34 1165.88 820.28

26 cilíndric 0.5 500 661.74 1143.46 911.77

27 cilíndric 0.5 1000 471.91 1150.23 883.1

28 cilíndric 0.5 1500 375.98 1153.84 863.46

29 cilíndric 0.5 1750 341.99 1153.18 855.24

30 cilíndric 0.5 2000 313.59 1156.06 847.62

31 cilíndric 1 500 856.49 1136.13 933.45

32 cilíndric 1 1000 620.42 1141.97 906.44

33 cilíndric 1 1500 505.74 1145.19 887.76

34 cilíndric 1 1750 461.97 1146.17 879.9

35 cilíndric 1 2000 425.25 1147.06 872.67

36 cilíndric 10 500 1541.27 1121.09 987.37

37 cilíndric 10 1000 1244.15 1123.02 965.66

38 cilíndric 10 1500 1055.7 1124.18 949.79

39 cilíndric 10 1750 982.24 1124.58 942.93

40 cilíndric 10 2000 720.78 1124.82 720.78

CRO-1: SPECIFIED CROSS-SECTION AREA (en profunditat)CRO-1: SPECIFIED CROSS-SECTION AREA (en profunditat)CRO-1: SPECIFIED CROSS-SECTION AREA (en profunditat)CRO-1: SPECIFIED CROSS-SECTION AREA (en profunditat)

Taula 14: Iteracions 21 a 40, amb el el conducte cilíndric de diàmetre especificat. 
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Degut a la gran vareitat de resultats obtinguts es decideix escollir el grup de resultats que més s’assembla a 

la realitat del volcà Croscat, per profunditats de l’ordre dels 1500m i com que no es coneix la forma del 

conducte (anteriorment suposat constant i cilíndric), s’itera amb la segona opció: Gradient de pressió 

especificat; per tal d’obtenir com seria la forma del conducte. 

 

S’han realitzat iteracions diferents (41 a 50 a l’annex 6.1) per tal d’obtenir la forma del conducte: 

 

Figura 66: Resultats gràfics de la iteració 5 per la mostra CRO-1. 
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En aquest cas, es pot comprovar que el conducte magmàtic especificat majorment té la forma cilíndrica 

descrita en les iteracions anteriors, la pressió varia linealment.  

 

En aquest cas, es comprova que no s’assimila a la realitat del volcà Croscat per dos motius, primer que el 

conducte volcànic seria massa ample (20 metres, i cap a la superfície augmenta) per ser un contacte entre 

falles o fissures volcàniques. 

 

Per altra banda, es veu com el cràter sembla ser que hauria d’enfonsar-se per sota el nivell del terreny, cosa 

que no passa amb els cons estrombolians com és el cas del volcà Croscat, perquè el magma en no ser tant 

explosiu com en el cas del freatomagmatisme no pot fracturar el substrat. 

 

Per a comprovar si inicialment degut a l’erupció el cràter es va rebaixar per sota el nivell de la superfície en 

moments inicials de l’erupció caldria estudiar la gravimetria de la zona, i es podria comprovar. 

 

En tots els casos estudiats cal observar que l’exsolució te lloc en els últims centenars de metres propers a la 

superfície, això sí que quadra amb els resultats esperats perquè els dipòsits del volcà Croscat són de lapillis 

emplaçats en sec, i això vol dir que el vapor d’aigua s’havia separat dels fragments de magma anteriorment 

a la sortida del conducte (per aquest motiu l’aigua no s’emplaça amb els lapilli).  

Figura 67: Imatge de la iteració 37,  morfologia del conducte volcànic (gradient de pressió constant) a 
partir de la mostra CRO-1. 



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

103 

5555....3333. V. V. V. VOLCÀOLCÀOLCÀOLCÀ    CAN TIÀCAN TIÀCAN TIÀCAN TIÀ    

El volcà de Can Tià es troba situat a la capçalera de la vall de Sant Iscle de Colltort (Sant Feliu de Pallerols), al 

sud del Coll de Fontpobra. El cràter circular, de 270 m de diàmetre, s’encasta dins els gresos de la Formació 

Rocacorba que formen els Penya-segats de la Serra del Corb – Lleixeres.  

 

El seu cràter es troba a la cota 831 m, just a l’encreuament de dues falles geològiques, de direcció NNW-SSE 

i NE-SW. El grau de consolidació dels materials d’aquest cràter és tan gran que es va utilitzar per a construïr 

alguns dels edificis de la vall de Sant Iscle de Colltort. 

L’erupció del volcà de Can Tià, tindria uns 73.000 anys d’antiguitat. 

5555.3..3..3..3.1111. Afloraments de Can Tià. Afloraments de Can Tià. Afloraments de Can Tià. Afloraments de Can Tià    

De manera esquemàtica i general, es mostra la cartografia del volcà Can Tià, per tenir una visió de la posició 

dels dos afloraments estudiats. 

Figura 68: Retall de la nova Carta Vulcanològica (2008) on es pot observar l'emplaçament i la 
litologia del Volcà Can Tià. La llegenda geològica es pot consultar l’Annex 3. 



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

104 

 

Aquest edifici volcànic té un cràter circular de dimensions considerables que forma una depressió en el 

relleu preexistent, morfologia típica d’un con de caire freatomagmàtic. 

 

Es descriuen dos afloraments: el primer es troba situat al sud del volcà allunyat del centre emissor, i el 

segon es troba just al costat de Can Tià (la masia, fig. 69 ). A les figures següents es mostren les visions 

Figura 69: Cartografia esquemàtica del volcà de Can Tià. Original de l'autora de la tesina. 

Figura 70: Vista aèria del cràter de Can Tià, totalment aplanat i de grans dimensions. 
Fotografia: PNZVG. 
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generals d’aquests afloraments; i es correlacionen entre elles per crear la columna general per tota la 

seqüència eruptiva del volcà (figura 77). 

 

En el primer aflorament (al costat de la masia de Can Tià) s’han descrit 14 nivells que representen diferents 

tipus de dipòsits: 

E: Substrat Eocè. 

Figura 71: Visió general de l'aflorament del costat de la masia de Can Tià. Fotografia: Jordi Carles. 
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CT-1: Onada piroclàstica d’uns 8 cm de potència situada sobre els gresos de l’eocè (Formació 

Rocacorba). Clasts arrodonits, poca vesiculació, Color vermellós-negre. 

 

Figura 72: Imatge del material del substrat eocè (E), es pot comporvar que coincideix amb els blocs que s'incorporen els 
mantells piroclàstics i les onades superiors. Fotografia: Marina Arbat Bofill. 

Figura 73: Contacte entre el substrat eocè i l'onada piroclàstica inicial. Fotografia: Marina 
Arbat Bofill. 
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CT-2: Dipòsit piroclàstic de caiguda amb lapilli molt alterat. Formes irregulars, molta vesiculació, 

lapilli i alguns lítics. L’alteració dóna coloracions ocres. 

CT-3: Dipòsit piroclàstic de caiguda amb lapilli de fracció fina. Poca alteració, clasts irregulars i 

presència de lítics poc important.  

CT-4: Dipòsit piroclàstic de caiguda amb lapilli més groller i alguns fragments d’escòries. Gran 

quantitat d’escòries de gran mida i lítics. 

 

CT-5: Grans escòries i bombes amb alguns trams lenticulars de lapilli. Lapillis de color gris molt fosc 

tirant a negre, forma allargada degut a la tracció de l’ejecció. Alteració de la part exterior dels clasts. 

CT-6: Lapilli amb blocs dispersos i algunes bombes de mida important. El contingut en lítics és molt 

baix. Molt poc alterats. 

CT-7: Blocs de basalt angulosos amb lítics barrejats. Poca vesiculació dels clasts, molt poca alteració. 

CT-8: Lapilli bandejat amb gran proporció de lítics a la part superior. Color molt fosc, poca 

vesicualció en els clasts fins. 

Figura 74: En aquesta imatge es pot veure la granoclassificació creixent dels nivells 
magmàtics, amb escòries i lapilli intercalats. Fotografia: Marina Arbat Bofill. 
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CT-9: Lapilli amb abundància de lítics.  

 

CT-10: Nivell piroclàstic de fracció molt fina. Cendres poc compactades i bastant arrodonides. 

CT-11: Lapilli irregular, nivell amb poc contingut de lítics. 

CT-12: Nivell amb poc contingut de lítics. Els piroclasts presenten morfologies arrodonides. 

Figura 75: Nivell CT-6amb alt grau de proporció de lítics i fragments vesiculats de magma i 
bombes. Fotografia: Marina Arbat Bofill. 
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CT-13: Colada piroclàstica compacta amb lítics d’ordre centimètric. 

CT-14: Colada piroclàstica compacta i amb lítics d’ordre decimètric. 

 

Figura 76: Nivells CT-13 i CT-14, es pot veure la gran fragmentació tant dels piroclasts com dels lítics 
presents (ataronjats). Fotografia: Marina Arbat Bofill. 
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Figura 77: Esquema de la seqüència deposicional general de l'erupció del volcà Can Tià. Original de l'autora de la tesina. 
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Al segon aflorament s’observen dos dipòsits de colada piroclàstica separats per un paleosòl (veure figura 

78). Aquesta seqüència posaria de manifest l’existència de, com a mínim, dues seqüencies eruptives amb 

un període de descans. 

 

L’observació detallada de la colada piroclàstica de l’ aflorament, ens permet afirmar que s’ha format a 

partir de dues emissions, correlacionables amb les colades piroclàstiques (nivells CT-13 i CT-14) del primer 

aflorament (tot i que allà no s’observa el paleosòl, podria haver estat remogut o erosionat en 

l’emplaçament del segon dipòsit). 

En aquests dos afloraments no s’observa la colada de lava  que baixa del sud (figures 68 i 69) cap a l’oest 

pot ser correlacionada amb els nivells de piroclasts de caiguda (d’activitat estromboliana) que s’observen a 

l’aflorament proper a la casa (Nivells CT-2 al CT-12). 

5.3.2. 5.3.2. 5.3.2. 5.3.2. Interpretació dels dipòsitsInterpretació dels dipòsitsInterpretació dels dipòsitsInterpretació dels dipòsits    

L’activitat volcànica va començar amb una fase estromboliana que generà dipòsits d’escòries i lapillis amb 

bombes esparses que es poden observar a l’aflorament del nord-est del cràter. Tot seguit, de forma 

gradual, van anar aparixent en les projeccions els fragments de lítics provinents dels materials sedimentaris 

eocens (fàcilment distingibles pel color ataronjat i groguenc clar ressaltant entre els lapillis foscos), cosa que 

indica clarament el començament de la interacció amb un aqüífer d’aquesta edat, donant lloc a un dipòsit 

d’onada piroclàstica humida (“massive bed surge”) d’uns 3m.  

Figura 78: Imatge que mostra les dues seqüencies d'onada piroclàstica procedents del cràter del 
volcà Can Tià; amb el palerosòl al nivelll mig. Fotografia: Marina Arbat Bofill. 
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L’anàlisi de la composició dels fragments lítics, amb predomini de materials rogencs de la formació 

Bellmunt, indica que la interacció entre aigua i magma hauria tingut lloc en un aqüífer confinat que es troba 

a uns 400 m de profunditat per sota el cràter. 

La fase freatomagmàtica que segueix generà un dipòsit d’onada piroclàstica superior (en dos fases), molt 

consolidada, de color marró rogenc, d’uns 100 metres d’amplada, 1.5 Km de llargada i 3 m de potència.  

El segon aflorament del voltant de la Fontpobra mostren dos nivells de piroclasts freatomagmàtics 

intercalats dins de capes de gredes negres, típicament estrombolianes, cosa que fa pensar que l’erupció del 

volcà Can Tià pot haver estat coetània a la dels volcans veïns de la Fontpobra i la Tuta del Colltort (i els 

respectius dipòsits es troben barrejats). 

 

Figura 79: Imatge del segon aflorament, de camí cap a La Fontpobra, es pot observar el nivell de formació 
d'un paleosòl just per sobre del martell; cosa que indicaria cert període de repòs entre les fases 
de l’erupció. Fotografia: Marina Arbat Bofill. 
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Es creu que els tres volcans (Can Tià, Fontpobra i Tuta del Colltort) podrien formar part d’un mateix sistema 

eruptiu, un aparell on predominà l’activitat estromboliana i els altres dos on predominà la freatomagmàtica 

(degut a la trobada del magma ascendent pels conductes amb un aqüífer que no tindria continuïtat per sota 

del volcà Fontpobra però sí per sota el de Can Tià i el de la Tuta del Colltort). 

5.3.3. Fases eruptives5.3.3. Fases eruptives5.3.3. Fases eruptives5.3.3. Fases eruptives        

Consta de quatre fases ben diferenciades, establertes principalment a partir dels percentatges de lítics 

respecte els fragments magmàtics de cada nivell, de la mida de clasts dels nivells, i de la forma d’aquests. 

Aquests s’han extret de l’anàlisi granulomètric de les mostres i del comptatge de fragments d’aquests dos 

tipus de materials. 

Primera fasePrimera fasePrimera fasePrimera fase    (inèdita)(inèdita)(inèdita)(inèdita)::::    

Episodi freatomagmàtic amb alta energia d’emissió que dòna lloc a un dipòsit d’onada piroclàstica. 

Segona faseSegona faseSegona faseSegona fase    (inèdita)(inèdita)(inèdita)(inèdita)::::    

Diverses pulsacions de tipus etrombolià de poca violència. La intervenció de l’aigua en aquesta fase és poc 

important. Com a resultat s’observa un dipòsit de caiguda amb nivells de piroclastos que augmenten de 

tamany cap al sostre de la sèrie (de lapilli a escòries i blocs).  

També hi hauria hagut una alternança de petites pulsacions estrombolianes intercalades amb d’altres 

freatomagmàtiques. Les estrombolianes corresponen als moments en que la proporció de lítics respecte els 

fragments magmàtics és inferior al 10%, les freatomagmàtiques a les que aquesta proporció supera el 20%. 

Tercera faseTercera faseTercera faseTercera fase    (inèdita)(inèdita)(inèdita)(inèdita)::::    

La seqüència finalitza amb tres episodis freatomagmàtics, la primera corresponent a un dipòsit de caiguda 

on el lapilli té forma allargada i és poc vesiculat, la qual cosa indica que la quantitat d’aigua que intrvé és 

elevada i dona lloc a una erupció força violenta.  

Les dues següents corresponen a un vessament important d’aigua al conducte, de manera que les 

erupcions generades són molt violentes i tenen com a resultat la disposició de dues colades piroclástiques. 

Quarta faseQuarta faseQuarta faseQuarta fase    (inèdita)(inèdita)(inèdita)(inèdita): : : :     

Colada de lava final, efusiva. Degut probablement a l’esgotament de l’aigua de l’aqüífer. El magma ja surt a 

poca pressió perquè no hi ha recàrrega per sota o bé, perquè el conducte d’ha anat tancant i també 

segellant l’entrada d’aigua de l’aqüífer. 
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5.3.4. A5.3.4. A5.3.4. A5.3.4. Aqüífers eocens involucrats en l’erupcióqüífers eocens involucrats en l’erupcióqüífers eocens involucrats en l’erupcióqüífers eocens involucrats en l’erupció    

El volcà de Can Tià es troba situat damunt la formació Rocacorba, la més moderna del paquet de l’eocè. En 

els primers nivells de l’aflorament (fins al nivell CT-8) s’observen lítics sedimentaris de conglomerats, argiles 

i sorres de color vermellós. En els nivells CT-9 fins a CT-14 predominen els lítics sedimentaris (principalment 

sorres) de color marró-ocre. 

Per la coloració, tipus de lítics i l’ordre en què apareixen a la sèrie, es pot deduïr que el primer aqüífer 

involucrat en l’erupció freatomagmàtica és el de la Formació Bellmunt. En aquest procés, la proporció 

aigua/magma devia ser de l’ordre d’entre 0.1 i 0.5 (segons la teoria estudiada sobre el Freatomagmatisme 

s’indueixen aquests valors), contingut d’aigua que origina dipòsits del tipus onada piroclàstica. 

Posteriorment el magma atravessa la formació Bracons, les característiques de transmissivitat de la qual 

permeten que entri més aigua dins el conducte (a/m > 0.5) i per tant, que les erupcions siguin més 

explosives. Com a resultat hi ha els dipòsits de colada piroclàstica representats als nivells CT-13 i CT-14. 

És necessari un estudi més complert sobre el comportament hidrològic d’aquestes formacions, per tal de 

definir més exactament els paràmetres que controlen la proporció d’aigua en contacte amb el magma. 

5.3.5. Modelació amb Conflow5.3.5. Modelació amb Conflow5.3.5. Modelació amb Conflow5.3.5. Modelació amb Conflow    

Introduïnt les dades composicionals del magma analitzat del volcà Can Tià, s’observa que la composició del 

fos es troba just al límit entre els basalts i les basanites, tal i com s’havia anunciat anteriorment. Això 

demostra que composicionalment els magmes dels volcans Can Tià i Croscat són molt similars, per tant ja 

s’indueix que el dinamisme eruptiu no depén de la composició magmàtica. 

Anàlogament al cas d’estudi del Volcà Croscat, s’han realitzat les mateixes iteracions, i cal citar que els 

resultats obtinguts són molt similars; cosa que no era d’esperar ja que els dinamismes que presenten 

aquests dos volcans a la ralitat són molt diferents. 

A les següents figures (de la 80 a la 33) es pot observar la composició química, la localització en el gràfic de 

la nomenclatura basàltica, la solubilitat en funció de la pressió i la relació de les viscositats. 

La mostra presenta unes característiques basàltiques (i basanítiques degut a la presència d’olivina) molt 

marcades, i tal i com es comprova a la figura 82 el magma de Can Tià (en blau cel) és més fluïd que el basalt 

del volcà Kilauea (en verd); la baixa viscositat dels magmes basàltics fa que les erupcions siguin més fluïdes i 

menys explosives, tot i així en el cas de l’explosivitat de Can Tià l’aigua n’és la protagonista. 
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Figura 80: Visió de la pantalla principal del model Conflow.  

Figura 81: Solubilitat de l'aigua en funció de la pressió (en comparació amb dades de basalts i leucogranits). 
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A la figura 83 es poden observar les característiques termodinàmiques de la mescla i les del magma i el gas 

(vapor d’aigua en aquest cas) individualment. 

 

Figura 82: Viscositat en funciò de la temperatura i de la vesicularitat. Per les mostres de Can 
Tià (en blau) i ho compara amb un basalt (verd) i una riolita (vermell). 

Figura 83: Propietats termodinàmiques i composicionals del magma (gas, fos i mescla) estudiat del volcà Can Tià.  
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Un cop llistades les propietats del magma d’entrada, es procedeix a fer les diferents iteracions (es poden 

consultar tots els resultats a l’Annex 6.2).  

Per al volcà de Can Tià només es disposava d’una única mostra (taula 11); tot i això com s’ha assenyalat 

anteriorment els magmes del PNZVG no varien gaire composicionalment. 

Per a les 20 primeres iteracions es consideren les característiques del magma en superfície, resumides a la 

taula 8, de l’apartat 4.2.5. Es consideren aquests valors perquè es creu que en el moment en que el magma 

interacciona amb els aqüífers de l’Eocè (situats entre els 0 i 1000 metres de profunditat aproximadament), 

el magma ja ha evolucionat (encara que poc degut al ràpid ascens pel conducte) respecte a la composició 

inicial; per tant, s’assembla més a les condicions d’extrusió que a les de formació. 

A més, cal recordar que segons la teoria del freatomagmatisme la interacció aigua/magma amb aqüífers 

profunds només pot tenir lloc en els primers centenars de metres per sota la superfície terrestre, ja que les 

condicions de pressió al conducte permeten (en cas que el magma també ho permeti) el flux d’aigua cap a 

l’interior de l’aqüífer. 

Els paràmetres que es varien en aquestes primeres 20 iteracions són els que encara ara resten desconeguts, 

es procedeix a realitzar una série d’iteracions fins a obtenir els resultats que millor s’adaptin a la realitat del 

volcà de Can Tià, per tal de casar la teoria del freatomagmatisme amb les observacions pràctiques del 

treball de camp realitzat. 

Per a les iteracions s’estudien inicialment conductes cilíndrics amb el diàmetre definit; es juga amb 

diàmetres de conducte d’entre els 0.25 als 10 metres, agafant així un ordre de magnitud limitat per un valor 

(10 metres) que es creu que és molt gran, ja que el magma hauria ascendit entre fissures i fractures però 

essent tant fluïd com indica la figura 82, no podria fracturar massa la roca ni arrossegar-la amunt, sinó que 

s’escolaria entre les fissures i falles. 

Es considera que la presió és la litostàtica (però en aquest cas amb les iteracions el programa no  la 

considera lineal), i una velocitat d’ascens inicial del magma de l’ordre dels 2 m/s (Mallarach, 1998). 

Totes les iteracions realitzades per a la mostra CT-1 de Can Tià es poden consultar a l’Annex 6.2. on es pot 

trobar una imatge del conducte teòric i els diagrames de pressió, velocitat del magma i velocitat del fos per 

a cada una de les iteracions i també, els resultats obtinguts en fer còrrer el model numèric. 

Els resultats obtinguts es llisten a la taula següent: on es pot veure el nivell de la làmina teòrica d’aigua que 

hi hauria d’haver per tal que pogués entrar aigua al conducte magmàtic a pressió, la temperatura de sortida 

del magma i la velocitat de sortida d’aquest. 
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Com es pot comprovar a la taula d’estudi el paràmetre que determina l’entrada d’aigua al conducte i el 

nivell en que s’ha de trobar és majoritàriament la profunditat d’aquest conducte; és un paràmetre que s’ha 

discretitzat en diferents valors ja que es desconeix i no hi ha valors per defecte ni eines numèriques que 

permetin calcular-lo en funciò dels altres paràmetres. 

Seguidament, comparant els valors obtinguts s’observa que per a conductes d’entre els 1500 i els 1750 

metres (corresponents amb la posició de les unitats eocenes dels fragments de lítics que s’han trobat als 

afloraments) els valors quadren amb el nivell d’aigua de la làmina d’aigua de l’aqüífer. Cal destacar que 

aquests valors proposats pel model Conflow són per a aqüífers lliures, i en el cas dels aqüífers de sota Can 

Tià es creu que són confinats, per tant, les profunditats podrien ser una mica inferiors, de l’ordre dels 350 

als 500 metres per exemple. 

Anàlogament al volcà Croscat s’observa que la temperatura disminueix uns 5oC durant l’ascens pel 

conducte, però com que els valors de temperatura són deduïts a partir de la petroquímica caldria avaluar 

l’eficiència del model i saber si eren exactament 1100oC els del magma en aquestes profunditats 

considerades. 

En quant a les velocitats és important destacar que per valors de conductes a partir dels 1600-1700 metres 

les velocitats passen a ser negatives (en vermell) cosa que indica que en aquestes condicions no hi hauria 

sortida de magma; el que no descriu el programa és si hi pot haver sortida de gasos que arrosseguin 

fragments de magma com lapilli o cendres, que en aquest acs correspondria a fases de dipòsits de caiguda. 

A part d’això les velocitats de sortida del magma són relativament lentes, cosa que faria que els dipòsits no 

Iteració Conducte Diàmetre a la superfície Profunditat del conducte
Nivell de la làmina 

d'aigua (m)

Temperatiura final del 

magma (ºC)

Velocitat de sortida 

(m/s)

1 cilíndric 0.25 500 39.59 1099.64 119.26

2 cilíndric 0.25 1000 -116.3 1097.68 81.23

3 cilíndric 0.25 1500 -360.31 1095.54 7.52

4 cilíndric 0.25 1750 -602.21 1095.44 -4.15

5 cilíndric 0.25 2000 -852.21 1095.44 -4.15

6 cilíndric 0.5 500 108.89 1099.57 125.07

7 cilíndric 0.5 1000 -26.07 1096.9 107.35

8 cilíndric 0.5 1500 -359.82 1095.55 2.08

9 cilíndric 0.5 1750 -601.94 1095.44 -5.31

10 cilíndric 0.5 2000 -851.94 1095.44 -5.31

11 cilíndric 1 500 189.46 1100.01 126.53

12 cilíndric 1 1000 36.12 1096.48 118.33

13 cilíndric 1 1500 -356.05 1095.52 6.72

14 cilíndric 1 1750 -601.87 1095.44 -4.87

15 cilíndric 1 2000 -851.87 1095.44 -4.87

16 cilíndric 10 500 304.58 1100.8 187.61

17 cilíndric 10 1000 96.36 1095.34 124.72

18 cilíndric 10 1500 -351.94 1095.44 23.82

19 cilíndric 10 1750 -601.85 1095.44 -4.42

20 cilíndric 10 2000 -851.85 1096.44 -4.42

CT-1: SPECIFIED CROSS-SECTIONAL AREA (dades del magma en superfície)CT-1: SPECIFIED CROSS-SECTIONAL AREA (dades del magma en superfície)CT-1: SPECIFIED CROSS-SECTIONAL AREA (dades del magma en superfície)CT-1: SPECIFIED CROSS-SECTIONAL AREA (dades del magma en superfície)

Taula 15: Resultats per la mostra de Can Tià, amb el diàmetre del conducte definit per l’usuari. 
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arribèssin gaire lluny del cràter tal i com passa a Can Tià; caldria fer un estudi de la velocitat que 

necessitarien els lapillis en ser ejectats amb projecció balística i quina velocitat de sortida necessitarien per 

arribar a les distàncies on arribaren durant l’erupció. 

Analitzant tots els resultats s’arriba a la conclusió que les condicions que defineixen millor el vulcanisme del 

volcà Can Tià són: conducte de l’ordre dels 1500 metres, diàmetre de 5 a 10 metres. Cal destacar que en 

aquest cas valors superiors al conducte del volcà Croscat perquè el fet de que hi hagi hagut episodis 

freatomagmàtics inicials i durant l’erupció implica que hi haurà hagut molta més fragmentació i obertura 

del conducte. Un altre fet que ho demostra és la mida del cràter, molt més ample en planta i en canvi, en 

comptes de ser un con que sobresurt del paleorelleu degut als dipòsits és un cràter per sota el nivell de la 

superfície terrestre (encaixat). 

A tall d’exemple es mostra un recull dels resultats de les iteracions i la relació entre elles, s’escullen les 

iteracions de la 16 a la 20, destacant la 18 (blau fosc) i la 19 (fucsia) com a les més idònies: 

 

Posteriorment s’han realitzat les mateixes iteracions i amb les mateixes característiques però tenint en 

compte les propietats que tindria el magma en profunditat (taula 9); per a temperatura de magma de 

1300oC, sota pressió i amb un contingut del 8% en gasos (vapor d’aigua). 

Figura 84: iteracions 16 a 20 per a la mostra CT-1. 
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S’intueix que amb aquests valors els resultats seran més explosius ja que el magma té més fracció gasosa 

que el magma de les iteracions anteriors. 

 

Cal destacar que tot i que els resultats són menors que pel cas del Croscat, aquests valors de la làmina 

d’aigua són massa elevats; per tant caldrà buscar una manera de disminuïr-los per tal de que el model 

Conflow s’assimili a la realitat, permetent l’entrada d’aigua al conducte a uns 400 o 500 metres de 

profunditat aproximadament. 

Aquests valors no coincideixen amb la realitat del volcà Can Tià ja que no seria possible l’entrada d’aigua i 

es té constància que en els dipòsits de Can Tià hi ha gran quantitat de lítics procedents d’erupcions 

freatomagmàtiques i hi ha alguns dipòsits que mostren clarament l’emplaçament fluïdificat o 

semifluïdificat. 

Els valors de les velocitats de sortida del magma també són molt exagerats, perquè el volcà de Can Tià, 

contràriament al volcà Croscat diposita els materials extruïts molt a prop del cràter. 

En aquest grup d’iteracions el magma es refredaria uns 175oC durant l’ascens, cal destacar que en la 

mateixa distància que les iteracions anteriors el magma es refreda més; caldria analitzar si això es deu al 

model numèric o si en la ralitat succeeix el mateix. 

A tall d’exemple es mostren un grup d’iteracions resultats (figura 85), tot i això es recorda que no 

reprodueixen la realitat del volcà Can Tià. 

Iteració Conducte Diàmetre a la superfície Profunditat del conducte
Nivell de la làmina 

d'aigua (m)

Temperatiura final del 

magma (ºC)

Velocitat de sortida 

(m/s)

21 cilíndric 0.25 500 496.33 1152.17 888.54

22 cilíndric 0.25 1000 346.79 1160.32 858.26

23 cilíndric 0.25 1500 271.57 1163.77 837.42

24 cilíndric 0.25 1750 247.55 1165.1 828.58

25 cilíndric 0.25 2000 226.38 1166.2 820.58

26 cilíndric 0.5 500 661.81 1143.69 912.25

27 cilíndric 0.5 1000 471.36 1150.5 883.51

28 cilíndric 0.5 1500 376.01 1154.13 863.83

29 cilíndric 0.5 1750 342.04 1155.47 855.6

30 cilíndric 0.5 2000 313.61 1156.37 847.98

31 cilíndric 1 500 856.62 1136.33 933.99

32 cilíndric 1 1000 626.47 1142.21 906.91

33 cilíndric 1 1500 505.82 1145.45 888.2

34 cilíndric 1 1750 462.08 1146.45 880.3

35 cilíndric 1 2000 425.32 1147.34 873.08

36 cilíndric 10 500 1541.48 1121.17 998.07

37 cilíndric 10 1000 1244.39 1123.15 966.3

38 cilíndric 10 1500 1055.98 1124.35 950.39

39 cilíndric 10 1750 982.49 1124.77 943.52

40 cilíndric 10 2000 720.92 1125.09 937.14

CT-1: SPECIFIED CROSS-SECTIONAL AREA (dades del magma en profunditat)CT-1: SPECIFIED CROSS-SECTIONAL AREA (dades del magma en profunditat)CT-1: SPECIFIED CROSS-SECTIONAL AREA (dades del magma en profunditat)CT-1: SPECIFIED CROSS-SECTIONAL AREA (dades del magma en profunditat)

Taula 16: Resultats per a la mostra CT-1, amb el magma amb les característiques en profunditat. 
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Per a definir aproximadament la geometria del conducte de sortida es realitzen 10 iteracions més; en les 

que s’estableix el gradient de pressió i en canvi el model calcula la geometria del conducte eruptiu. En 

aquest cas el programa, tot i calcular corectament dóna valor zero per tots els casos, encara que varïn les 

condicions de diàmetre de la base; probablement hi ha errors de càlcul o bé els paràmetres que utilitza el 

model no calculen el valor de la cota de la làmina lliure de l’aigua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 85: Resultats del model Conflow per a la mostra CT-1, iteracions de la 36 a la 40. 
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En aquesta iteració es mostra com el conducte seria d’uns 8 a 10 metres, cosa congruent amb el que es 

suposa; també es pot observar que la forma del cràter coincideix bastant amb la realitat (amplada d’uns 50 

metres). 

El que cal destacar d’aquestes iteracions és que el volum en gasos disminueix linealment i no de cop en 

l’exsolució (segon gràfic). La velocitat mostra una tendència parabòlica inicialment s’accelera i finalment 

augmenta més lentament. 

 

Figura 86: iteracions 46 i 47 per a la mostra CT-1. 




