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Tipus de Vulcanisme 
  

Vulcanisme intraplaca de tipus 

alcalí originat per magmes 

basàltics i basanítics relacionats 

amb el Rift Europeu. 

 

L'edat està compresa entre els 

10.000 anys i els 700.000 anys. 

Activitats eruptives 

  

1 - Efusiva - Colades de lava 

2 - Freatomagmàtica - 

Interacció aigua i magma - 

Onades i colades piroclàstiques 

- Cràters d'explosió 

3- Estromboliana - Cons 

d'escòries - Dipòsits de 

caiguda. 

 



Valors geològics 
 

40 volcans catalogats, amb 10 cràters d'explosió freatomagmàtica i 

23 cons d'escòries producte de l'activitat estromboliana. 

 

Colades de lava i morfologies associades, una d'elles és la colada en 

blocs més ben conservada de la península Ibèrica (Fageda d'en Jordà). 

240 Tossols, turonets originats per la interacció de zones humides amb les 

colades. 

 

Llacs de resclosa volcànica reblerts pels sediments que 

transporten els rius i torrents. La Vall d'en Bas és l'exponent més important 

d'aquest tipus de morfologies de tot l'Estat Espanyol. 

 

Dipòsits volcànics diversos 60 afloramerents són catalogats 

d’interès.En tot el Parc es localitza tot un espectre de dipòsits volcànics producte 

d'erupcions estrombolianes i, sobretot, freatomagmàtiques on la diversitat de 

dipòsits d'aquestes característiques és dels més rics d'Europa. 

 



Priorització d’afloraments d’interès geològic 

60 AIG 12 AIG 



Test de conservació: 

A)Estat de conservació: 
3 Ben conservat o fàcilment recuperable 
2 Estat de conservació dolent i difícil de 
recuperar-lo 
1 Estat de conservació dolent i 
irrecuperable 
 
B)Abundant/rar: 
3 Tan sols existeix aquest aflorament 
d’aquestes característiques en el parc. 
2 Existeixen altres 2 afloraments 
d’aquestes característiques 
1 Existeixen més de 5. 
 
C)Útil per a il.lustrar processos relacionat 
amb el vulcanisme. 
3 Molt útil 
2 Mitjanament útil 
1 Poc útil 
 
D)Localitat tipus 
3 Ha estat utilitzat per descriure algun 
procés relacionat amb el vulcanisme. 
2 Ha servit de suport. 
1 No ha servit per descriure cap procés. 
 
E)Associat a altres interessos 
3 Té altres interessos de tipus natural o 
cultural associat. 
2 Té altres interessos poc importants 
1 No té cap altre interès 
 
F)Diversitat d’elements (Mineralògic, 
geomorfològic, dinamisme, etc.) 
3 S’hi pot observar més de 3 elements 
2 S’hi pot observar dos o tres elements 
1 S’hi observa 1 element 
 
6 a 10 – Categoria 3 – Interès de 
conservació baix. 
11 a 14- Categoria 2 – Interès de 
conservació mig. 
15 a 18- Categoria 1 – Interès alt de 
conservació. 
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Test per la divulgació i ús. 
 
A) Possibles activitats a realitzar 
(científiques, didàctiques, turístiques i 
recreatives) 
3 Es possible realitzar-ne tres 
2 dos 
1 una 
 
B)Condicions d’observació 
3 Bona 
2 Regular 
1 dolenta 
 
C)Accessibilitat 
3 Accés proper a carreteres principals i 
apte per a tothom 
2 Caces per carreteres sense asfaltar i no 
aptes per a tothom 
1 Lluny de vies de comunicació (més de 
mitja hora a peu) 
 
D)Propietat privada 
3 Es troba en terreny públic o no hi ha 
problemes amb el propietari 
2 Cal fer algunes gestions amb el 
propietari. 
1 Males relacions amb el propietari 
 
E)Entorn 
3 No afecta a l’entorn natural, social o 
arquitectònic la seva divulgació 
2 Afecta lleugerament 
1 afecta molt 
 
F)Espai 
3 en l’indret hi tenen cabuda més de 30 
persones 
2 en l’indret hi tenen cabuda de 15 a 30 
1 menys de 15 
 
G)Fragilitat 
3 No comporta problemes de degradació la 
seva visita 
2 Comporta algun problema de degradació 
1 La visita pot deteriorar seriosament 
l’aflorament 
 
 
7 a 11 – Poc apte per a la seva divulgació 
12 a 16 – apte per a la seva divulgació 
17 a 21- Molt adient per a divulgar. 
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Divulgació 



Formació de guies 



Conservació dels afloraments 



Criteris per la seva conservació 

• Integrada paisatgísticament 

• Potenciar l’observació dels processos geològics 

• Regulació de l’ús públic (Aparcaments, capacitat de 
càrrega, etc...) 

• Preveure el risc per despreniments 

• Participació de la població local (municipis, entitats,...) 

 

 



Grederes del Montsacopa 





Pedrera del Boscarró 

 



Moltes gràcies per la vostra atenció 


