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¿Què és un GEOLODIA?

www.geolodia.es
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Un “Geolodia” és una festa de la divulgació de les Ciències de la
Terra coordinada per la SGE, a través d'una de les seves facetes més
atractives: una sortida de camp guiada per professionals de la
Geologia. És una activitat gratuïta organitzada a tot l’estat el mateix
cap de setmana i adreçada un públic de totes les edats.
Amb el lema del 2022, "La Geologia davant l'Emergència Climàtica",
el seu principal objectiu és mostrar que la geologia és una ciència
atractiva i útil per a la nostra societat.

El volcà del Puig d’Adri
El Puig d’Adri, situat en el terme municipal de Canet d’Adri (Gironès), és
un volcà que va entrar en erupció ara fa uns 168.000 anys, segons les
darreres datacions. Es troba associat a l’ascens d’un magma a través de
la falla d’Adri, que va ser emès en una única erupció o un conjunt de
fases eruptives concentrades en un lapse de temps relativament curt.
S’hi poden reconèixer tres edificis volcànics i fins a cinc fases d’activitat.
Els materials geològics permeten identificar episodis estrombolians,
etapes molt explosives, fluxos piroclàstics originats pel col·lapse de
núvols ardents i una colada de lava que, després de recórrer gairebé 12
km, va arribar fins l’actual barri de Taialà, a les portes de la ciutat de
Girona. L’acció erosiva de la xarxa fluvial, en alguns indrets, ha modelat
en el paisatge gorgues, congostos i saltants d’aigua.
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L’emmarcament geològic de l’erupció
Els materials geològics pre-quaternaris de la Vall de Llémena comprenen
una gran diversitat de roques. Les més antigues són –majoritàriament–
esquistos i granits del Paleozoic (Pz) que apareixen a la serra de Sant
Grau. Directament pel damunt seu, s’hi troba una sèrie sedimentaria del
Paleogen que constitueixen bona part dels relleus de les zones
muntanyoses de la vall. Des de la base, fins al sostre es succeeixen les
lutites, sorrenques i conglomerats del Paleocè (formació Pontils: PEp),
unes calcàries grises (formació Tavertet-Girona: ELg), unes margues i
argiles gris-blavoses (formació Coll de Malla-Banyoles: Elb1) i uns gresos
gris-marronosos (formació Bracons-Folgueroles: ELb2, EBp), tots d’edat
eocènica (55-33,9 Ma). A les parts més baixes, entre Canet d’Adri i Sant
Gregori, també s’hi troben gresos i lutites marronoses del Neogen (N).
Aquestes roques es
troben afectades per
una sèrie de falles
normals, disposades
en direcció NO-SE.
Aquestes fractures,
associades
a
la
formació
de
la
Depressió de La
Selva,
són
les
causants
del
basculament
d’un
seguit de blocs que
configuren els relleus
actuals.

Les falles més importants són la de Llorà i la de Cartellà (o d’Adri), i n’hi
ha d’altres menors. Es tracta de franges verticals de debilitat que varen
permetre l’ascens de magmes i que també han condicionat el traçat de
la xarxa fluvial.
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Els magmes
Les roques volcàniques procedeixen de la solidificació de material rocós
fos: el magma. Els magmes s’originen per la fusió de roques a la base de
l'escorça terrestre o al mantell superior i tendeixen a ascendir cap a
zones més superficials de l'escorça, atès que tenen una densitat menor
que les roques on s'encaixen.
Un magma és una massa fosa de composició silicatada, en la que solen
coexistir cristalls i fragments de roques en suspensió, i també una
proporció més o menys gran de gasos dissolts.
L'element més abundant en els
magmes és la sílice. Per això, la
classificació dels magmes es
fonamenta en el percentatge
d’aquest component.
Colada de lava a La Palma. Font: IGME, 2021

Fèlsics

Intermedis

Màfics

Composició dels tipus de magmes. Font: //www.quora.com

El vulcanisme de la Vall de
Llémena va produir magmes
basàltics poc viscosos (fluïts),
força
densos,
amb
unes
temperatures d’uns 1100 –
1200° C.

A l’erupció del Volcà del Puig
d’Adri –i, en general a tota la
zona
volcànica
neògena
catalana– els magmes van ser
de
composició
màfica.
Fonamentalment es tracta de
basalts i basanites.
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L’aigua i el magma en l’activitat eruptiva
Les erupcions són els episodis pels quals el magma surt a la superfície
terrestre. Tal com s’ha vist en la recent erupció de La Palma, en una
erupció es poden succeir diverses fases d’activitat.
L’activitat efusiva es caracteritza per l’emissió tranquil·la i contínua de
lava que discorre en forma de colades. L’activitat explosiva, en canvi, és
l’emissió violenta i esporàdica de lava. De vegades es produeix per la
ràpida expansió de gas que dispersa materials fragmentaris
(piroclastos). En els magmes de tipus màfic, l’activitat més comuna és
l’estromboliana, en la qual les bombolles de gas separades per intervals
de temps curts (segons a hores), expulsen piroclastos a poca distància
que solen acumular-se al voltant del focus, formant cons.
Un tipus d’activitat explosiva és la hidromagmàtica, que s’origina quan
es produeix una interacció del magma amb aigua superficial o
subterrània (en aquest cas s’anomena freatomagmàtica). Aquest tipus
de fenòmens són d’elevada explosivitat, i hi ha emissió de piroclastos
barrejats amb les roques encaixants. La proporció d’aigua respecte la de
magma determina -en gran part- el tipus d’activitat eruptiva.
ACTIVITAT ERUPTIVA EN MAGMES MÀFICS
ESTROMBOLIANA

CONS D'ESCÒRIA

HIDROMAGMÀTICA

ANELLS DE TOBES
I "MAARS"

SUBACUÀTICA

CONS DE TOBES

ACUMULACIONS DE
LAVES EN COIXÍ

100
0,002

ONADA
PIROCLÀSTICA
50

0,015
COLADA
PIROCLÀSTICA

BRETXA
PIROCLÀSTICA

0
LAVES
EN COIXÍ

CAIGUDA
0

0

0,125

> 70 formes majors inventariades
0,003

0,3
H2O / MAGMA

8

3

Modificat de Wohletz i Sheridan (1983)

Redibuixat a partir de Wolhletz i
Sheridan (1983) a Pujadas et al., 1997.
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Les primeres fases eruptives del Puig d’Adri
Segons els vulcanòlegs que han estudiat el Puig d’Adri, el volcà es va
formar a partir de cinc fases eruptives (probablement d'unes quantes
hores a dies de durada), i cadascuna d’elles va tenir una sèrie de polsos
eruptius (d'uns segons a minuts), alternant etapes d’activitat explosiva i
efusiva.
Els afloraments de nivells de gredes
poc vesiculades i que contenen
abundants fragments lítics de
gresos, presents als voltants del
Puig d’Adri, s’han interpretat com a
dipòsits
d’onades
i
bretxes
piroclàstiques de distribució radial.
Això permet deduir que l’erupció va
començar
amb
una
fase
freatomagmàtica molt explosiva,
que va formar un anell de tuf.

Dibuix de Carles Roqué

És possible que l’activitat explosiva originada per la interacció del
magma amb l’aigua es produís a favor de les aigües subterrànies
presents tant el els nivells aqüífers dels gresos eocènics, com dins de les
mateixes fractures per on sorgia el magma (Pedrazzi et al., 2016).
En una segona fase, un nivell d’escòries basàltiques negres sense
fragments lítics, representaria un dipòsit estrombolià de caiguda de
piroclastos amb un domini del magma respecte a l’aigua. En aquesta
etapa es formaria un primer con d’escòries.

Fotografia de David Brusi

Una nova fase freatomagmàtica ha
quedat preservada com una
successió de nivells de gredes,
fragments lítics (gresos i margues) i
capes de cendres. Algunes escòries
contenen xenòlits de peridotites,
arrossegades pel magma des del
mantell, dins dels quals destaca un
mineral verdós: l’olivina.
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La colada piroclàstica
En coincidència amb la darrera fase freatomagmàtica, el Puig d’Adri va
iniciar un episodi extraordinàriament explosiu. Des de la zona de la font
de la Torre i al llarg d’uns 5 km en el recorregut del torrent Rissec, la
riera de Rocacorba i, especialment, la riera de Canet, es poden observar
unes roques que han estat interpretades com un dipòsit d’ignimbrites
basàltiques (Martí et al., 2017).
Aquest conjunt es presenta en el camp
amb un gruix que por arribar a assolir més
de 25 m. Presenta un estructura interna
molt massiva en la qual s’observen clastes
d’escòries basàltiques, gredes i abundants
fragments lítics de roques sedimentàries
entre les que dominen els gresos, les
margues i les calcàries, suspeses en una
matriu de cendres volcàniques de colors
marronosos.

Dibuix de Carles Roqué

El dipòsit es va formar com una colada piroclàstica d’elevada densitat,
procedent d’un núvol ardent que es va emplaçar en successius fluxos i
refredar reomplint el fons de les antigues valls fluvials. S’ha estimat que
la temperatura inicial va ser d’uns 450-500°C, amb unes velocitats
d’emplaçament probables d’entre 15 i 25 km/h (Martí et al., 2017).

> 70 formes majors
inventariades
Núvol ardent al Volcán de Fuego, Guatemala. Font:

Detall de la colada piroclàstica del Puig d’Adri.
Fotografia de David Brusi

Getty Images, Scientific American
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La darrera fase eruptiva
L’erupció va acabar amb un episodi d’activitat estromboliana que va
originar un con d’escòries i, per desplaçament
de la boca eruptiva cap al
´
sud, un segon con, el més elevat (el Puig d’Adri).

Dibuix d’Albert Pujadas , a Pujadas et al., 1997.

En aquesta fase l’activitat dominant va ser efusiva i es va emetre un flux
de lava basàltica que va discórrer pel damunt de la colada piroclàstica,
resseguint novament el traçat de les valls. Els cràters en forma de
ferradura testimonien els punts de sortida de la lava.

Llegenda: 1, Materials post-volcànics; 2, Colada de lava; 3, Dipòsits
estrombolians; 4, Dipòsits freatomagmàtics; 5, Cons d’escòries; 6,
Cràters; 7, Flux de lava. Dibuix d’Albert Pujadas, a Pujadas et al., 1997.

´

La colada de lava va
recórrer gairebé 12 km,
fins al barri de Domeny,
a les portes de la ciutat
de Girona. Si bé en
alguns llocs s’insinua un
cert hàbit columnar, el
més comú és la
presència
d’hàbits
lenticulars, que els
experts
interpreten
com a originats per
petits desplaçaments
horitzontals
de
la
colada quan aquesta
estava refredant-se.
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L’encaixament fluvial
L’activitat eruptiva del Puig d’Adri va modificar sensiblement el relleu de
la zona ara fa 168.000 anys. Els edificis volcànics apareguts en el territori
probablement varen modificar els curs d’algunes rieres i torrents. Les
colades varen reblir el fons de les antigues valls. El vulcanisme va
originar barratges que, durant un cert temps, varen impedir el drenatge
normal de la zona.
Tanmateix, l’acció erosiva de la xarxa fluvial es va anar encaixant en els
dipòsits que havien modificat el seu perfil original d’equilibri.
Lentament, però progressivament (a raó d’uns 2 cm per segle), els
torrents varen excavar gorgues i congostos que avui fan que en alguns
paratges com la font de la Torre o el salt d’en Rigau es pugui gaudir d’un
paisatge singular en el que es posa en valor el patrimoni geològic.
L’abrasió fluvial ha polit les
roques i ha creat gorgs
profundament entallats. El
modelat de la zona
presenta una disposició
graonada com a resultat de
les petites diferències de
resistència de les roques
degudes a la diversitat de
textures.
A la colada de lava
superior alternen nivells
més massius i nivells més
escoriacis.
El
dipòsit
d’ignimbrites basàltiques
té petites discontinuïtats
horitzontals degudes a
l’emplaçament
dels
successius fluxos dels
núvols piroclàstics.

Fotografies de David Brusi

Accés al Pavelló Municipal de Canet d’Adri

A Sant Gregori
i Girona
www.icc.cat/vissir3/

Es realitzaran 4 recorreguts simultanis amb sortida i arribada a
l’aparcament del Pavelló municipal de Canet d’Adri.
•

•
•

•
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