
              

ITINERARI GEOLÒGIC DEL PRAT D’AGUILÓ 

ELS TRESORS GEOLÒGICS DEL CADÍ 

 

1 ON ESTEM? 

El refugi de Prat d’Aguiló està situat en ple Pirineu oriental. 

 

Aquest tall ens mostra quina és l’estructura geològica nord-sud de Catalunya. Al nord, la 

tectònica alpina va amuntegar vàries unitats al·lòctones (mantells) que van formar el relleu del 

Pirineu. La falla que separa aquestes unitats de la conca de l’Ebre és l’encavalcament de 

Vallfogona. 

L’autòcton, conca de l’Ebre, té poc relleu fins a la muntanya de Montserrat. 

Al sud, falles normals van originar fosses tectòniques i la costa actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 MAPA DE L’ITINERARI GEOLÒGIC 

Us convidem a fer un itinerari geològic fins al cim del Comabona. Gaudireu d’unes bones vistes 

i pel camí descobrireu els petits tresors geològics que amaga la serra del Cadí.  Temps: 1.00 h 

30 min. de pujada i 1.00 h 15 min. de baixada. Total aproximat d’ unes 3 hores. Recorregut 

total:  4,6 km. 

 

 

 

 

 

 



1. ROQUES VOLCÀNIQUES 

Predomini del magma en forma de volcans i colades de lava 
Al costat del refugi, hi ha un aflorament de roques fosques que ressalta en el relleu. Si ens 

apropem, veurem que aquesta roca té uns cristalls de color clar ben visibles dintre d’una 

matriu fina. Aquesta estructura s’anomena porfírica. Es tracta d’una roca volcànica: la dacita, 

originada pel refredament d’una colada de lava molt viscosa, d’edat permiana (fa uns 300 Ma). 

El seu origen se situa en les darreres fases de l’orogènesi herciniana. Durant aquest període, 

entre  els finals del carbonífer i inicis del permià, la serralada herciniana ja s’havia format. Però 

encara es van produir episodis volcànics de caràcter calco-alcalí al mateix temps que es 

dipositaven sediments continentals, que van originar roques com: riolites, dacites i andesites. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2 ARGILES VERMELLES 

Quan els rius dominaven el paisatge 
Tot just començar l'ascensió cap al Comabona, pocs metres per sobre de l’anterior parada, 

arribem a un aflorament on el terreny està format per uns materials argilosos de color vermell. 

Probablement ens haurem trobat aquest tipus de roca en altres indrets del Pirineu, però, ens 

hem preguntat mai a què es deu aquesta coloració tan viva? 

La resposta és que en el moment en què es van dipositar aquests sediments, el medi  en el 

qual estaven era oxigenat, fet que va provocar que els minerals ferruginosos que contenen 

s’oxidessin i donessin aquest color vermell. Aquests procés es dona en ambients continentals 

fluvials. Podem imaginar que fa milions d’anys, aquesta zona estava solcada per grans rius, i és 

a les planes d'inundació d’aquests cursos on hi ha les acumulacions més grans de materials 

argilosos vermells.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 VISTA DEL CADÍ 

Una panoràmica que és un tall geològic 
A mesura que anem guanyant alçada, es va obrint la vista d’aquesta part del Pirineu, des de la 

vall del Segre i el Pirineu axial al nord (cap a la dreta), fins a les cingleres de la serra del Cadí al 

sud (a l’esquerra). És un punt privilegiat per tal d’observar clarament la disposició de les 

diferents capes que formen la cinglera. 

La cinglera de la serra del Cadí està formada per una sèrie de capes que estan inclinades cap al 

sud (esquerra) i corresponen a la cobertora. Per sota d’aquests materials afloren unes roques 

en les quals no es distingeixen les capes i que donen relleus més suaus. Es tracta del sòcol 

paleozoic. 

Els materials de la cobertora, que formen la cinglera estan formats per diferents tipus de roca, 

que donen ressalts abruptes o suaus segons siguin roques més dures o més toves. Les més 

dures són les calcàries i les toves margues o argiles. 

 

 

 
 

 



4 NUMMULITS 

Uns fòssils que semblen monedes 
En el punt següent  podem veure uns fòssils petits rodons o amb forma de llentia (segons 

estiguin tallats). Són els nummulits, un petit tresor pet als geòlegs  perquè ens diuen en quin 

ambient sedimentari es van formar i l’edat que tenen. 

 Els nummulits són foraminífers que vivien en el fons del mar en aigües no gaire profundes. 

Gràcies a aquests animals poden saber que fa uns 55-52 milions d’anys, aquí hi havia un extens 

mar que comunicava amb l’Atlàntic. 

La paraula nummulit és deguda a la seva forma de moneda (nummus en llatí) en la seva secció 

equatorial. En la secció axial tenen forma de llentia i, com abunden al costat de les piràmides 

d’Egipte,   al principi es creia que eren restes petrificats del menjar dels esclaus. Generalment 

són de color marronós i fins i tot negre. Estan formats per una cambra central d’acord amb la 

qual l’organisme va creixent en espiral ocupant cambres cada vegada més grans.  

 

 

 

 

 

 



5 ALVEOLINES 

Perquè hi ha fòssils a les muntanyes? 
Seguint camí a munt, trobem un altre tipus de fòssils petits. Aquí són rodones o el·líptiques de 

color blanc. Són les alveolines, també un tipus de foraminífer com els nummulits. La seva 

forma va d’esfèrica a fusiforme i poden mesurar des de uns mil·límetres fins a més de 3 cm. 

Són de color blanc i ben visibles a ull nu, a vegades semblen grans d’arròs dintre de la roca. 

Tenen una cambra central i un seguit de petites cambretes concèntriques al voltant. 

 

 

Com han arribat aquí aquests fòssils marins que 

estem trobant? 

La presencia d’aquests fòssils ens revela que fa més de 

50 milions d’anys aquí hi havia un mar que comunicava 

amb l’Atlàntic. En el seu fons s’hi acumulaven fangs 

amb els foraminífers. Amb el pas del temps s’hi van 

acumular milers de metres de sediments. La pressió i 

la temperatura van transformar aquells sediments en 

les calcàries que estem veient.  

Posteriorment, durant l’orogènesi alpina, les roques es 

van deformar i amuntegar formant el Pirineu. 

D’aquesta manera, sediments que estaven al fons del 

mar, ara els trobem dalt de les muntanyes juntament  

amb els seus fòssils. 

 

 

 



6 CIM DEL COMABONA 

El mirador de la Cerdanya 
La panoràmica des del Comabona és espectacular. Té molt bones vistes cap al Pedraforca i les 

muntanyes berguedanes. Al nord destaquen els cims de la Tossa Plana, el Puigpedrós, entre 

Andorra i Puigcerdà, i el Carlit. Cap a l’oest, en dies d’aire net, s’aprecien les muntanyes 

d’Aigüestortes i la Maladeta. 

 És un dels millors miradors sobre la Cerdanya, ja que l’abasta gairebé tota. Crida l’atenció la 

forma de vall àmplia de direcció est-oest que tenim just a sota. 

L’origen d’aquesta vall és l’existència d’una gran falla normal d’edat neògena (fa uns 10 

milions d’anys) que va formar una fossa tectònica. Desprès que finalitzés la compressió, que va 

formar els Pirineus, forces extensives van crear aquesta falla, on el bloc superior s’anava 

enfonsant al mateix temps que es dipositaven sediments de tipus continental, com rius i llacs. 

D’aquesta manera, actualment, tenim aquesta amplia vall on l’home s’hi ha assentat des de 

temps prehistòrics.   

 

 

 

 

 

 



7 LA FONT TORDERA 

Un brollador als cims del Cadí 
És sorprenent que a la zona més alta de la serra del Cadí, d’aspecte erm, pugui haver-hi 

aquesta petita font que tant beneficia al bestiar i als excursionistes. 

Com ja hem vist, les roques que formen el Cadí són principalment calcàries. Les calcàries estan 

formades per carbonat calci que es dissol amb l’aigua de la pluja. Aquesta  aigua s’infiltra a la 

roca a través de fissures formant sistemes d’aigües subterrànies, coneguts com a sistemes 

càrstics que afloren a la superfície formant una surgència (font). 

En aquest indret podem veure-hi una intercalació de materials argilosos de color vermell 

entremig de les calcàries. Aquest nivell és impermeable i fa que les aigües subterrànies de les 

calcàries més alta del Cadí aflorin formant aquesta petita font.  

 

 

 

 


