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6. CONCLUSIONS I FUTURES LÍNIES DE TREBALL 

6666....1111. . . . CONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONSCONCLUSIONS    HIDROHIDROHIDROHIDRO----GEOLÒGIQUESGEOLÒGIQUESGEOLÒGIQUESGEOLÒGIQUES    

La diversitat de seqüències eruptives i la varietat de dipòsits produïts en cada una d’aquestes contrasta amb 

la monotonia composicional dels magmes de la zona. L’existència de 10 tipus de mecanismes eruptius 

diferents en un total de 40 volcans quaternaris és el millor indicador de la gran diversitat eruptiva existent a 

la regió. 

Les diferències de comportament eruptiu dels diferents volcans estudiats s’ha de buscar en l’efecte 

conjugat de les diferents caractrístiques geològiques (estructurals, litològiques i morfològiques) i les 

hidrològiques del terreny, diferent per cada un dels centres eruptius. La situació dels cons volcànics 

estrombolians ve altament condicionada per la tectònica de la zona amb les falles dominants.  

La presència o no de freatomagmatisme depén clarament de les característiques hidro-geològiques del 

terreny a la zona on l’aigua té la capacitat d’entrar a dins el conducte volcànic. 

6666....1111....1111. . . . FactorsFactorsFactorsFactors    que condicionen que condicionen que condicionen que condicionen leleleles erupcionss erupcionss erupcionss erupcions    

Amb el treball de camp realitzat i amb l’ajuda d’anàlisis químics i petrogràfics s’arriba a la conclusió que la 

diversitat de dinamismes volcànics no es deu a la diferència del magma (que sempre és monòton i de 

naturalesa basàltica/basanítica a la regió), sinó que és deguda a un conjunt de factors estructurals, 

hidrològics i hidrològics que s’analitzaran a continuació. 

Els magmes de la regió es caracteritzen per tenir un contingut de gasos primaris molt baix (en l’extrusió 

inferior a l’1%), raó per la qual llur activitat explosiva hauria de ser feble. No obstant com s’ha citat 

anteriorment gran quantitat de materials piroclàstics són típics de fases eruptives explosives. 

Aquesta aparent contradicció es soluciona amb el que és la idea bàsica d’aquesta tesina: el magma no va 

eixir tranquil·lament a la superfície, va entrar en contacte amb aigües subterrànies (o superficials). 

S’arriba a la conclusió que les diferències eruptives entre els diferents volcans de la zona són l’efecte 

conjugat de diversos factors: les característiques litològiques de l’escorça terrestre, les possibles formes 

d’interacció de l’aigua amb el magma que puja per la xemeneia, la resistència que oposa la roca a 

l’esbocada inicial, la forma de la fractura que canalitza el magma i el relleu on esclata el volcà. 

La combinació d’aquests factors no és mai idèntica i per tant, cada volcà és un cas únic que caldrà estudiar 

amb més detall en un futur. 
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Factors estructurals: Factors estructurals: Factors estructurals: Factors estructurals:     

S’ha corroborat que la majoria de centres eruptius es localitzen per sobre de falles o fractures més o menys 

importants. Els factors estructurals són els condicionants de l’emplaçament dels volcans.  

A més a més, amb el treball de camp realitzat es pot arribar a al conclusió que aquests mateixos factors 

estructurals pot haver influït al desenvolupament dels mecanismes eruptius. 

En el cas de les erupcions estrombolianes, la inclinació i l’amplitud de la fractura també condiciona la 

distribució dels piroclasts, per tant, la morfologia del con. 

Cal diferenciar tres nivells de fracturació: 1. La fracturació principal (corresponent a les falles principals), 

afectant totes les roques del substrat. 2. La fracturació secundària: falles secundàries i esquerdes que 

clivellen les roques. 3. Microfracturació i exfoliació (visibles només en pissarres i esquistos paleozoics). 

Les quatre fractures que es poden considerar més importants són: la falla de Camós-Celrà, la de Cartellà, la 

de Llorà i la d’Amer (totes de direcció NW-SE, i un cabussament de 60º Cap al NE).  A resultats de 

basculaments posteriors les orientacions i cabussaments poden variar entre blocs, segons  regions. 

Totes aquestes falles estan fossilitzades menys la d’Amer, encara activa. 

S’observa clarament que les fractures canalitzen l’ascens del magma, a més pot ocasionar modificacions 

notables en les morfologies de la xemeneia i pot afavorir la intrusió de dics en certes direccions preferents. 

Si a més resulta que les escletxes també canalitzen aigua, les conseqüències poden ser encara més 

importants (veure apartat del Freatomagmatisme).  

L’orientació de les diàclasis (en direccions preferents) és el motiu pel qual s’agrupen en sistemes. Alguns 

conjunts de formacions poden estar afectades per un sol sistema de falles, per dos o per tres.  

Tot i que no es poden indicar orientacions i cabussaments vàlids per tota la regió volcànica, la densitat i 

desenvolupament deixa clar que el factor estructural és realment important. 

En relació amb el freatomagmatisme, la fracturació del substrat volcànic o pre-volcànic ha condicionat: 

1. La fondària i els nivells on s’ha produït interacció aigua/magma (i conseqüentment la geometria del geometria del geometria del geometria del 

cràtercràtercràtercràter). 

2. El volum d’aigua contingut en les fissures (que haurà estat escalfat o vaporitzat) i la transmissivitat 

de l’aqüífer, conseqüentment la dinàmica de dinàmica de dinàmica de dinàmica de l’erupciól’erupciól’erupciól’erupció. 

3. La geometria de contacte entre l’aigua i el magma, per tant, les característiques de l’erupció inicialcaracterístiques de l’erupció inicialcaracterístiques de l’erupció inicialcaracterístiques de l’erupció inicial. 

4. Les dimensions dels blocsdimensions dels blocsdimensions dels blocsdimensions dels blocs durant les fases explosives (ja que estaven prèviament esquerdats degut a 

les diàclasis). 
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Figura 87: Falles existents i intuïdes de la zona de Coll Tort i Puig Rodò. Original de l'autora de la tesina. 
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Factors composicionals:Factors composicionals:Factors composicionals:Factors composicionals:    

El ritme i la intensitat de les pulsacions volcàniques és condicionat pel desenvolupament i l’ascens de 

bombolles de gasos volcànics (característiques del propi magma). 

En les erupcions hidromagmàtiques la intensitat d’una explosió depèn de diversos factors tals com la relació 

de masses aigua/magma (a/m), la pressió de confinament, el volum d’aigua sobreescalfada, el nivell de 

barreja a/m i el tipus de contacte entre els dos fluids. 

En aquest estudi es comprova que aquest no és un factor important. 

Factors hidrogeològics:Factors hidrogeològics:Factors hidrogeològics:Factors hidrogeològics:    

Com s’ha comentat a l’apartat d’hidrogeologia, els aqüífers són el factor influent en el dinamisme de les 

erupcions hidromagmàtiques. S’han descrit tres tipologies d’aqüífers: per porositat, per fissuració i per 

carstificació. 

Tot i que l’exemple per excel·lència del freatomagmatisme català és el Volcà de la Crosa de Sant Dalmai 

(fora del Parc Natural), el dinamisme que presentà és diferent dels casos dels volcans del PNZVG. El volcà de 

la Crosa de Sant Dalmai és un exemple d’aqüífer controlat per la porositat, on l’aigua dels sediments 

detrítics eocens va ser la que va interaccionar amb el magma. 

Figura 88: Entramat hipotètic de la disposició de les falles conegudes i les que s'intueixen segons la direccionalitat de les 
erupcions. Zona del volcà Croscat i rodalies. Original de l'autora de la tesina. 
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Les erupcions hidromagmàtiques de la Garrotxa, que conformen el present estudi, són degudes als aqüífers 

per fissuració de roques eocenes (Bellmunt i Bracons en el cas del Volcà Can Tià). Concretament com a 

exemples clars i estudiats es poden citar les erupcions freatomagmàtiques de la Serra de Finestres: Can Tià, 

Traiter i Llacunanegra; però també el Cairat o el Santa Margarida. 

El cas d’aqüífers per carstificació només s’observa en el cràter de la Tuta del Colltort, que sembla obert en 

una dolina d’esfondrament. Tot i això caldria estudiar si el fet de la carstificació va influïr només en la 

morfologia del con o en l’activitat eruptiva.  

En alguns casos concrets es pot observar la combinació de dues tipologies, per exemple en el cas del volcà 

Cairat, en el que es pot observar una primera interacció amb el nivell de gresos (aqüífer per fissuració) i 

posteriorment, en reduïr-se la pressió del conducte per sota la hidrostàtica), el magma ha pogut interactuar 

amb els nivells calcaris (aqüífer per carstificació). 

Factors litològics:Factors litològics:Factors litològics:Factors litològics:    

La influència del substrat és més clara en el cas d’erupcions freatomagmàtiques que en el cas de les 

erupcions estrombolianes, on sembla poc rellevant. 

Dins el substrat de la regió s’han distingit les roques consolidades i dures del Paleozoic i l’Eocè per una 

banda de les roques del Pliocé i el Quaternari (generalment menys consolidades) per l’altra. 

El grau de consolidació, la densitat i la resistència de la roca configuren unes condicions determinants en 

l’obertura del cràter quan té lloc una erupció freatomagmàtica. 

La transferència de calor del magma a l’aigua de l’aqüífer produeix la vaporització que fragmenta la lava 

fosa, incrementant exponencialment la superfície de contacte entre l’aigua i el fos. Aquest fet, provoca un 

increment sobtat en la vaporització, reactivant el procés, fins assolir una pressió de vapor que supera la 

pressió de confinament, desencadenant així l’explosió que trenca o eixampla el conducte de sortida a 

l’exterior (per a informació més detallada veure capítol del freatomagmatisme).  

Per tant, la densitat i la resistència a ruptura de la columna de roques que està al damunt del punt on hi ha 

interacció aigua/magma determina la pressió que caldrà vèncer. El factor limitant és que mentre la pressió 

de confinament superi la pressió de vapor no pot haver-hi erupció, fet que marca una cota inferior per a les 

possibles erupcions freatomagmàtiques: pocs centenars de metres. 

6.1.2. Factors que condicionen l’existència d’episodis 6.1.2. Factors que condicionen l’existència d’episodis 6.1.2. Factors que condicionen l’existència d’episodis 6.1.2. Factors que condicionen l’existència d’episodis freatofreatofreatofreatommmmagmàticsagmàticsagmàticsagmàtics    

El fenomen freatomagmàtic ve controlat per la geometria de l’aqüífer i la posssibilitat d’entrada d’aigua al 

conducte volcànic. Tal i com apunten els estudis del Freatomagmatisme citats a l’apartat de l’Estat de l’art 

(freatomagmatisme), caldria esperar que les fases freatomagmàtiques fossin posteriors a fases 

magmàtiques, ja que segons els estudis citats, la pressió del conducte ha de baixar finsa cert rang per tal de 

permetre l’entrada d’aigua de l’aqüífer. Amb les seqüències mostrades a la tesina es comprova que pel Parc 
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Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa no sempre és així, i hi ha gran quantitat d’excepcions que caldrà 

estudiar a fons. 

Les millors condicions per tal que es doni un episodi freatomagmàtic al PNZVG són:  

1. Situació sud-est de la zona volcànica (on es localitzen els volcans que han tingut més activitat 

freatomagmàtica). 

2. Presència d’aqüífers per fracturació al llarg del conducte, situats a pocs centenars de metres. 

3. Bona disposició de les fractures, diàclasis o falles; a poder ser punts d’encreuament entre les dues 

famílies principals. 

A diferència del vulacnisme estrombolià en el cas del freatomagmatisme el conducte s’haurà d’eixamplar, ja 

que l’explosió és més violenta i arrossegarà més quantitat de lítics que una erupció estromboliana. 

El grau de fragmentació augmenta notablement amb la presència d’aigua, per tant els fragments producte 

d’una erupció freatomagmàtica seran molt més petits. En funció de la mida es pot determinar el grau 

d’interacció aigua/magma. 

S’ha observat que els clasts o fragments de lapilli més petits es “congelen” ràpidament, de manera que 

trenquen de manera fràgil i de forma més angulosa (deformen més en una direcció que en les altres). 

Mentre que a diferència, el magma estrombolià sol ser més plàstic i més dúctil, ja que el refredament és 

més lent i té lloc de forma isotròpica; donant formes més aviat esfèriques i trencades per les vesícules. 

6666....1111....3333. . . . Dinàmica de les erupcionsDinàmica de les erupcionsDinàmica de les erupcionsDinàmica de les erupcions    

 

El magma basàltic hauria ascendit per les falles practicables de l’escorça terrestre, que té temperatures més 

baixes que ell. La transmissió de calor del magma cap a les vores del conducte fa devallar la temperatura de 

les vores del dic de magma, l’engruiximent progressiu d’aquesta fractura va disminuïnt el conducte 

d’ascens, tancant la fractura amb el pas del temps. Aquest procés dependrà de: l’amplada de la fractura, la 

viscositat, la velocitat del flux magmàtic, i la diferència de temperatures entre el magma i la roca 

encanixant. 

 

Els estudis realitzats mostren que un dic de magma basàltic d’1 m a 5 Km d’amplada es solidifiquen en 8 o 

10 dies; això implica que poques setmanes després a l’erupció, la fractura per la qual va pujar el magma 

queda totalment segellada. Aquest fenomen permet explicar el desplaçament dels centres eruptius al llarg 

d’una mateixa fissura i també, el fet que no hi hagi volcans poligenètics a la zona (al magma li resulta més 

fàcil obrir una nova via que esbotzar-ne una de segellada). 

 

Amb aquest estudi i les discussions mostrades es desestima totalment el fet que el magma pugui quedar 

embossat en cambres magmàtiques a pocs quilòmetres de la superfície; per dos fets: primer, que el magma 

no varia la seva composició dels materials extruïts; l’altre fet és que els volums de magma emesos són 

petits, corresponents a erupcions indicadores de baixes pressions del magma durant l’extrusió, i per tant, 
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més congruents partint de l’ascensió directa des de la base de l’escorça a través de dics que des d’una 

cambra magmàtica intermitja. 

6666....1111....4444. . . . Conclusions de la modelació Conclusions de la modelació Conclusions de la modelació Conclusions de la modelació numèricanumèricanumèricanumèrica    ambambambamb    ConflowConflowConflowConflow    

El model Conflow, utilitzat per a la modelació numèrica dels efectes dins el conducte volcànic funciona 

mitjanament bé pels rangs de casos estudiats; tot i així caldria fer un anàlisi de sensibilitat en més detall per 

estudiar quins paràmetres són decisius en cada una de les dos opcions escollides (sigui el gradient de 

pressió especificat o el diàmetre del conducte definit). 

Cal observar que el model Conflow encara dóna certs errors numèrics que no s’han soluionat en les últimes 

versions, però que s’espera que en un futur es pugui millorar.  

Respecte al fet de la modelització magmàtica, en el cas d’estudi de magmes del Parc Natural de la Zona 

Volcànica de la Garrotxa, es disposa de poca quantitat de mostres i caldria pensar que probablement no 

siguin representatives. 

El paràmetre més influent en la modelització dels processos en el conducte és la longitud (o profunditat) del 

conducte; moltes vegades preval en la solució numèrica abans que la pressió a la que es troba sotmés el 

conducte i sembla ser que segons la teoria del freatomagmatisme no hauria de ser així. 

El diàmetre dels conductes (també desconegut) també influeix en certa manera als resultats, i fins i tot en 

altres zones volcàniques sol ser un dels paràmetres que encara resten per conèixer, per tant ha calgut fer 

iteracions per a decidir quin d’aquests era el millor en cada cas i a part, els resultats no s’han pogut 

comprovar amb mesures reals. 

Les iteracions resultants mostren solucions molt semblants pels dos casos estudiats dels volcans Can Tià i 

Croscat, cosa que implica que les diferències eruptives es troben en la hidrogeologia i no en la composició 

química dels magmes. 

Cal observar que per a profunditats molt altes la velocitat del magma és molt lenta, però quan arriba a cert 

punt (exsolució magmàtica) s’accelera. Per a conductes de profunditat superiors als 1700 metres el magma 

no arribaria a extruïr a la superfície segons el model Conflow, fet que sí correspon amb la teoria del 

freatomagmatisme. 

Els magmes estudiats són altament fluïds (poc viscosos) cosa que indica que poden tenir facilitat per 

ascendir per conductes estrets ràpidament. En casos d’erupció estromboliana fragmentaran poc el substrat, 

mentre que en cas d’erupció freatomagmàtica en el model no es contempla la fracturació i obertura del 

cràter o eixamplament del conducte en profunditat. 

El percentatge de gasos dissolts, en aquest cas, vapor d’aigua influeix clarament en el punt o profunditat en 

que té lloc l’exsolució entre aigua i magma. 
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Com a crítiques del model es poden assenyalar les següents: 

· El model Conflow no té en compte el refredament en l’ascens del conducte (no difereix entre la 

temperatura inicial a la base del conducte i la final en extruïr a la superfície, els magmes del PNZVG 

s’haurien refredat uns 200 oC). 

· Tampoc té en compte la diferenciació magmàtica, tot i que en el cas de magmes basàltics és poc 

important, en cas de magmes riolítics podria modificar clarament les solucions finals. 

· La fracció gasosa que contempla el Conflow és únicament vapor d’aigua, desestima la resta de 

components com poden ser el diòxid de carboni, els sulfurs, etc. 

· La làmina d’aigua que proporciona com a resultat és considerant una superfície de làmina lliure d’aigua, no 

contempla la presència d’aqüífers confinats a pressió; tot i això, en els resultats d’aquesta tesina s’induiex i 

es proposa que la cota de làmina d’aigua proposada sigui la cota piezomètrica. 

· També cal assenyalar que el model Conflow requereix certs paràmetres (com el percentatge de fracció 

cristal·lina, percentatge de fracció gasosa en el fos, densitat de la mescla...) que s’han d’estimar o bé induïr 

a partir de mostres existents ja solidificades (i segurament diferents a les del magma que ascendia pel 

conducte volcànic fa 10.000 anys). 

    

6666....1111....5555. . . . CCCCroscatroscatroscatroscat    

L’emplaçament del con volcànic del Croscat tingué lloc de manera ràpida i continua; es poden distingir 

quatre fases: una inicial de dipòsit en con d’escòria, la segona amb diferents pulsacions de lapilli i laves amb 

diferents gradacions i intensitats; la tercera una fase de colada de lava efusiva (degut a la disminució de la 

quantitat de gasos dissolts al magma); i una última de freatomagmàtica. 

El volcà Croscat s’havia estuidat com a pròpiament del dinamisme estrombolià, però s’ha descobert una 

capa de cendres al nivell basal que porta a suposar que inicialment hi podria haver hagut un breu episodi 

freatomagmàtic (anterior al con d’escòries). Podria ser fruit d’un últim episodi eruptiu del volcà Croscat, 

que hauria tingut dinamisme freatomagmàtic en la darrera etapa eruptiva, quan la pressió al conducte 

hauria descendit suficientment per permetre el vessament d’aigua des d’un aqüífer envoltant el conducte 

eruptiu. 

Fins ara el volcà Croscat havia estat considerat la manifestació més recent del vulcanisme de la zona però 

aquest nivell de cendres fa dubtar que podria ser fruit d’una altra erupció volcànica (d’algun altre con) i 

recobrir a posteriori els dipòsits del Croscat. Caldria fer un anàlisi químic de composició i datació de les 

cendres. 
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Els cons adventicis de la Pomareda, el Puig s’Agonia, el Turó de Can Xel i els altres dos cons secundaris 

posen de manifest que un mateix conducte ha format diversos cons, oposant-se amb la idea de cons 

monogenètics únics que caracteritza el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.També s’ha 

observat una clara relació del volcà amb el seu veí el Santa Margarida (a més a més dels cons adventicis 

presentats), cal pensar doncs que probablement podrien ser dos braços d’un mateix conducte tot i que 

caldra estudiar-ho. 

Els models amb Conflow corroboren que l’entrada d’aigua dins el conducte és realment dificultosa degut a 

l’alta pressió que fa el magma. 

Respecte a la modelització amb Conflow: 

Els resultats que més s’assimilen a la dinàmica de l’erupció del Croscat són els conductes cilíndrics, amb 

diàmetres d’ordre mètric (de 0.5 a 1m); per a conductes d’uns 1500 metres de longitud. La temperatura del 

magma de l’ordre dels 1300-1200oC, que amb el refredament queda de l’ordre de 1150oC en extruïr. 

La morfologia del conducte eruptiu seria cilíndrica amb forma cònica als últims metres, però formant el con 

per sobre la superfície terrestre (degut a l’acumulació de material). 

El dinamisme és clarament estrombolià implicant la impossibilitat d’entrada d’aigua al conducte, amb 

nivells d’aigua teòrics molt elevats per sobre la superfície terrestre que no es poden assolir. 

6.1.5. Can Tià6.1.5. Can Tià6.1.5. Can Tià6.1.5. Can Tià        

A través de l’estudi detallat dels afloraments de Can Tià, es pot constatar que hi ha dinamismes eruptius de 

caires diferents: intercalació de dipòsits de caiguda típicament estrombolians, amb d’altres s’onada i colada 

piroclàstica, originats per erupcions amb intervenció d’aigua (molt més explosives). 

Cal pensar doncs, que els volcans anomenats freatomagmàtics del Parc presenten diferents pulsacions 

freatomagmàtiques o bé estrombolianes segons la pressió del conducte baixi o pugi o bé segons la 

recàrrega o la quantitat d’aigua de l’aqüífer. 

S’han discernit 14 nivells de característiques diferents, però a grans trets es poden considerar quatre fases 

eruptives: 1. Freatomagmàtica (onada piroclàstica); 2. Diferents pulsacions estrombolianes variant les 

intensitats; 3. 3 episodis freatomagmàtics seguits (amb un període de descans en que s’hauria format un 

paleosòl); 4. Darrera etapa efusiva d’una colada de lava.  

En aquest volcà es conclou que els aqüífers involucrats són majoritàriament dos: un situat a la formació 

Bellmunt i l’altre situat a la formació Bracons. Tot i això, sembla ser que en menor mesura també hi podria 

haver intervingut la formació Rocacorba. 

El primer aqüífer (frm. Bellmunt) vessa suficient aigua al conducte per a provocar erupcions violentes, amb 

el resultat de la formació d’onades piroclàstiques. A causa de les característiques del segon aqüífer (frm. 
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Bracons), la proporció d’aigua és més gran, i augmenta clarament l’explosivitat, generant dipòsits d’onada 

piroclàstica però principalment colades piroclàstiques (que poden evolucionar a lahars). 

Mitjançant l’estudi de la successió dels dipòsits s’ha pogut observar que les pulsacions explosives es 

produeixen al final de l’erupció, quan la pressió al conducte ha descendit suficientment per permetre més 

entrada d’aigua.  

Cal destacar que el cràter es forma excavant una depressió en el relleu preexistent, morfologia típica de con 

amb predomini eruptiu freatomagmàtic. 

També cal dir que el volcà s’emplaça just al punt d’encreuament de dues falles geològiques importants. 

Es podria considerar l’estudi i les interaccions respectives entre els tres cons situats a la Serra de Sant Iscle 

de Colltort; com un únic sistema: els volcans de Can Tià, la Tuta de Colltort i el  volcà de la Fontpobra. 

Segurament guarden gran relació entre ells i caldria datar els materials i dipòsits per veure si són coetanis i 

composicionalment semblants. 

Referent a la modelació amb Conflow: 

Cal destacar que els millors resultats obtoinguts són les iteracions de conductes de l’ordre dels 10 metres, 

per a composicions magmàtiques riques en olivina, amb una temperatura de l’ordre dels 1100oC i poc 

percentatge en gasos. 

Els valors òptims segons la teoria del freatomagmatisme coincideixen amb la localització dels aqüífers citats 

a l’estudi i amb els valors de làmina d’aigua obtinguts per a profunditats del conducte de l’ordre dels 1500-

1600 metres. 

El diàmetre del conducte resultant és d’entre 8 i 10 metres, eixamplant-se a la part superior, per sota el 

nivell de la superfície terrestre (cràter d’uns 50 metres); donant lloc a un cràter ample però rebaixat. 
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6.2.6.2.6.2.6.2.    FUTURES LÍNIES DE TREBALLFUTURES LÍNIES DE TREBALLFUTURES LÍNIES DE TREBALLFUTURES LÍNIES DE TREBALL    

Les línies de recerca entorn el vulcanisme quaternari de Catalunya estan relativament estancades, degut a 

la manca de recursos i també perquè els estudiosos del vulcanisme d’Espanya es centren en l’activitat del 

Teide i en el vulcanisme de le Canàries en general degut al risc volcànic existent a la zona, encara activa. 

Per tal d’ordenar les dades de manera correcta i objectiva l’autora de la tesina ha presentat un model de 

Base de dades Vulcanològica pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, seguint el model de Base 

de dades de Tenerife, en que s’aposta per una nomenclatura normalitzada i una classificació temàtica 

mitjançant l’ArcINFO. Aquesta base de dades no s’inclou a la tesina degut a l’extensió i a la diferència de 

temàtica referent al freatomagmatisme però s’adjunta el model a l’Annex 11. Caldria que hi hagués més 

recursos per part de la Generalitat de Catalunya destinats a la recerca, invertir en la realització d’un model 

de Base de Dades pel Parc Natural que pogués incloure tota la informació existent i ordenar-la, per tal de 

facilitar l’accés i la recerca d’informació i estudis existents; tal i com s’està realitzant a l’illa de Tenerife. 

Els diferents camps de recera en els que es podrà centrar l’estudi del vulcanisme gironí es poden dividir en 

incrementar i actualitzar els següents puntals de la caracterització i modelació volcànica: prospecció de 

recursos geològics i geotècnia; geofísica i sismologia; petrologia, mineralogia i geoquímica; estudi de 

mecanismes eruptius i dipòsits piroclàstics associats (com la present tesina); morfologia i dinàmica externa; 

sediments quatrenaris associats al vulcanisme; datacions de roques volcàniques; estratigrafia i tectònica 

associades amb el vulcansime i la sismicitat; i geologia ambiental i història geològica. 

Tots aquests estudis són altament necessaris, i en molts casos es complementen i es necessiten els uns als 

altres. Tot i que com s’ha citat a la tesina s’han realitzat alguns d’aquests, són antics, de baixa precisió i a 

nivells molt generals. 

Per a fer una bona modelació del subsól, i de la hidrogeologia són altament necessaris més sondejos i 

estudis hidrològics en profunditat, no només a les capes superiors (sobretot analitzades degut a 

l’abastiment d’aigua) o als nivells de profunditat típics d’estudis geotècnics per a construcció (caldria fer 

sondejos de prospecció a molta més profunditat). 

Seria altament recomanable dur a terme caracteritzacions individuals de les seqüències eruptives de cada 

un dels volcans, ja que com s’ha vist, tots són un conjunt de diferents factors que condicionen altament els 

tipus de dipòsits produïts i no es pot generalitzar donant una única seqüència eruptiva per tots els volcans 

de la zona.  

Abans de definir els mecanismes eruptius en detall, i començar a fer models matemàtics, caldria  mapejar 

en planta i determinar els gruixos de material procedent de cada una de les erupcions per tal de realitzar un 

bon estudi estratigràfic, cosa que necessita gran quantitat de sondejos i anàlisis a més a més de temps i 

diners per fer els anàlisis petrològics i les datacions corresponents. Actualment s’està realitzant aquest 

estudi pel Croscat, però seria interessant que en un futur es pogués catalogar tota l’estratigrafia dels 

diversos cons. 
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També és altament necessari determinar les estructures (plecs, falles, sistemes de fractures,...) i estudiar la 

relació entre aquestes i els volcans (a menor escala que la proporcioanda per l’Institut Geològic de 

Catalunya o la induïda en aquesta tesina). 

A partir d’aquí, i només amb estudis detallats, es podrien fer models matemàtics d’erupcions realístics. 

També, es podria determinar el volum extruït, l’edat exacta dels cons o la gènesi dels magmes, per tal 

d’identificar la font de calor i l’estructura hidrogeològica causants del fenòmen freatomagmàtic.  

 

 

 




