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1. Serra del Cadí 
 
La serra del Cadí és una de les muntanyes més característiques de Catalunya, amb 
una cinglera al vessant nord visible des de tota la Cerdanya i la meitat nord de l’Alt 
Urgell. Creuant-la en sentit nord-sud, es pot seguir l’aflorament continu de l’Eocè del 
mantell del Cadí.  
 
Aquests materials de l’Eocè inferior i mitjà tenen un cabussament general de 40-50º 
cap al sud. La serra limita al sud amb el mantell inferior del Pedraforca, situat damunt 
de les roques del Lutecià inferior, amb cabussaments similars. 
 
Al nord de la serra del Cadí i per sota de la sèrie eocènica hi apareix una reduïda sèrie 
mesozoica i un basament format per materials paleozoics que van des de l’Ordovicià 
fins el Permià, i que presenten un metamorfisme de baix grau i diverses intercalacions 
de dipòsits volcànics. 
 
Totes aquestes unitats estan plegades formant un gran sinforme causat per 
l’aixecament del Pirineu, i per l’emplaçament del mantell del Cadí damunt de la conca 
de l’Ebre. 
 

 
Il·lustració: Inventari de punts d’interès geològic  de Catalunya 

 
El relleu actual de la serra del Cadí és el resultat dels processos geològics de formació 
del Pirineu, que el va desplaçar cap al sud formant un gran mantell de corriment, i del 
conjunt de falles que van enfonsar la Cerdanya i l’Urgellet durant el miocè, deixant al 
descobert el seu vessant nord. 
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Posteriorment, durant el període climàtic del quaternari i les seves glaciacions 
periòdiques, la serra del Cadí es va omplir de circs glaciars, sobretot en el seu vessant 
nord. Actualment encara són ben visibles els efectes erosius d’aquests circs glaciars, 
tant pels dipòsits morrènics de la base de la muntanya, com per les formes del relleu. 
Un bon exemple de circ glaciar el trobem al circ del Feixanc. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 

 
La gran activitat glaciar durant aquest període va condicionar el relleu de tot el vessant 
nord del Cadí i, parcialment, el del vessant sud, com en el circ dels Cortils. 
 
 
A la fitxa de la geozona de l’Inventari de punts d’interès geològic de Catalunya, es pot 
ampliar la informació: 
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/amb its_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformaci o/in
ventari_despais_dinteres_geologic/consulta_de_les_f itxes_descriptives_dels_eig/documentos/144_descrip. pdf   
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2. Massís del Pedraforca 
 
El massís del Pedraforca és un dels espais naturals més emblemàtics de Catalunya, 
amb una gran riquesa biològica emmarcada en un context geològic únic. 
 
La complexitat geològica del massís és molt gran, amb un mantell superior on hi 
predomina la sèrie del Cretaci inferior, sedimentada en un context de tectònica 
extensiva, situat damunt d’un mantell inferior, amb una sèrie potent del Cretaci 
superior, controlada per la tectònica compressiva. 
 
El mantell superior consta d’una sèrie formada per materials del Keuper, Juràssic, un 
gruix considerable de sediments del Cretaci inferior i alguns metres del Cretaci 
superior. 
 
Aquest paquet de roques es troba situat damunt del mantell inferior del Pedraforca 
format per materials del Keuper, Juràssic, i la sèrie completa del Cretaci superior-
Paleocè (sèrie de Gresolet). Els plegaments d’aquests materials són deguts a 
l’emplaçament del mantell superior, que també va produir un dipòsit de còdols calcaris, 
que van acabar consolidant-se en els conglomerats de la Roca Roja i del coll de la 
Trapa. 
 

 
Il·lustració: Inventari de punts d’interès geològic  de Catalunya 
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Fotografia: Joan Casòliva 

 
La característica forma dels dos Pollegons i l’Enforcadura, que dóna nom a la 
muntanya, és una conseqüència directa de la seva composició geològica. Les 
calcàries del cretaci inferior, disposades gairebé verticals i molt resistents a l’erosió, 
són les ‘culpables’ de la singularitat del Pedraforca.  
 
Entremig, un nivell format per margues i bretxes calcàries, més tou i erosionable, s’ha 
desgastat més de pressa formant el calaix de l’Enforcadura. 
 
Posteriorment, els efectes del glaç i el desglaç han provocat un progressiu trencament 
físic de les calcàries que han omplert els dos vessants de l’Enforcadura de trossos de 
roques, formant diverses tarteres. De totes elles, la del vessant est que cau cap a 
Saldes és la més característica.  
 
 
A la fitxa de la geozona de l’Inventari de punts d’interès geològic de Catalunya, es pot 
ampliar la informació: 
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/amb its_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformaci o/in
ventari_despais_dinteres_geologic/consulta_de_les_f itxes_descriptives_dels_eig/documentos/145_descrip. pdf   
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3. Àrea de l’Espà i Saldes 
 
Es tracta d’una zona on hi podem fer diverses observacions de gran interès 
relacionades amb els mantells del Pedraforca. Hi trobem diversos afloraments del front 
del mantell inferior del Pedraforca, un espectacular aflorament de rudistes en posició 
de vida en una reduïda unitat del Cretaci superior, un contacte entre dipòsits marins i 
continentals del Garumnià amb fragments de closques d’ous de dinosaure, i diverses 
mines abandonades de lignit, tant de mineria d’interior com a cel obert. 
 
El context geològic de la zona forma part dels mantells superior i inferior del 
Pedraforca i el podem veure detallat en el Massís del Pedraforca (AIG núm. 2). 
 
Des de la carretera que va de Saldes a l’Espà, el principal procés geològic que hi 
podem observar és el de la tectònica compressiva amb l’emplaçament del mantell 
superior del Pedraforca damunt del mantell inferior. Les antigues explotacions de 
carbó a cel obert, actualment restaurades, van deixar a la vista una bona part del front 
d’encavalcament. 
 
En un talús de la carretera, a l’oest de Saldes, s’aprecien clarament les capes de 
margues carbonoses amb cabussament sud. Aquestes mateixes capes de lignit són 
les que s’explotaven a cel obert al vessant sud del pollegó inferior del Pedraforca, o 
sota terra a l’Espà i Saldes. 
 

  
Fotografia: Carme Alcántara 

 
Ben a prop, hi ha les restes de la mina Clara, on també s’hi explotava lignit, i que va 
patir l’accident més greu de la mineria catalana el dia 10 d’abril de 1944, amb un total 
de 34 morts per una explosió de grisú. 
 
  



Àrees d’interès geològic del Parc Natural del Cadí-Moixeró 

7 
 

La formació del carbó provoca la formació d’una certa quantitat de gas metà, que 
s’acumula a les fissures de les roques. L’explotació de les galeries troba de tant en 
tant concentracions d’aquest gas anomenades grisú. Quan la concentració del gas a 
l’aire es troba entre el 5 i el 15%, es produeix una barreja potencialment explosiva en 
contacte amb alguna flama. Moltes vegades l’explosió es magnífica per la presència 
de pols de carbó a l’aire que, com va passar llavors, pot provocar una segona explosió 
immediatament després. 
 
Les capes de lignit que s’explotaven en aquesta zona són equivalents a les descrites a 
les Fonts del Llobregat (AIG núm. 22). 
 
Prop de la carretera, en un talús situat passat el coll de la Trapa, apareix un banc 
d’Hippurites en posició de vida i, just a sobre, el contacte entre les fàcies marines i les 
fàcies continentals del Maastrichtià, on s’hi troben petits fragments de closques d’ou de 
dinosaure. 
 

 
Fotografia: Carme Alcántara 

 
 
A la fitxa de la geozona de l’Inventari de punts d’interès geològic de Catalunya, es pot 
ampliar la informació: 
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/amb its_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformaci o/in
ventari_despais_dinteres_geologic/consulta_de_les_f itxes_descriptives_dels_eig/documentos/146_descrip. pdf   
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4. Encavalcaments de la Tosa 
 
Les roques del massís de la Tosa estan estructurades segons un conjunt de làmines 
encavalcants, algunes d’edat alpina i altres d’edat herciniana, que implica materials del 
silurià, devonià i carbonífer prehercinià. A més, al vessant nord es poden observar una 
sèrie de falles relacionades amb la formació de la fossa de la Cerdanya. 
 
El sistema d’encavalcaments del massís de la Tosa és sobretot una superposició 
d’unitats estructurals, a cadascuna de les quals s’hi reconeix una sèrie del devonià-
carbonífer gairebé completa. Cada una d’aquestes unitats es reconeix perquè queda 
separada de les altres per replans corresponents als afloraments de lutites del Silurià. 
Entremig, els materials més lutítics del Devonià i alguns estrats detrítics del carbonífer 
també donen replans en el terreny. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 

 
Tot plegat provoca un sistema complex d’encavalcaments que a vegades inclouen 
diverses llenties encavalcants internes. Les calcàries “griotte”, de color vermellós, que 
corresponen al devonià superior, són un bon nivell guia que permet reconstruir les 
sèries. En diversos punts podem comptar fins a 3, 4 o 5 nivells d’encavalcament. 
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Fotografia: Joan Casòliva 

 
Tot i la dificultat per determinar l’edat dels encavalcaments, s’han trobat algunes 
evidències de fossilització per materials estefanopermians, que permeten confirmar la 
seva edat tardiherciniana i que es van desenvolupar per gravetat durant l’emplaçament 
del granitoide d’Andorra-Montlluís.  
 
El límit entre les calcàries del devonià superior i el carbonífer coincideix amb una de 
les 5 grans extincions d’espècies de la història de la Terra, entre 364 i 360 milions 
d’anys enrere. Aquesta gran extinció, anomenada del devonià superior, va ser 
provocada per un fort refredament del clima d’origen dubtós (tot i que se sospita de la 
fixació d’una gran quantitat de CO2 produïda pel fort increment de la vegetació a la 
superfície terrestre). 
 
Durant un període d’uns 3 milions d’anys van desaparèixer la major part de peixos i 
invertebrats marins, és a dir, entre el 70 i el 75% de les espècies. 
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5. L’eocè inferior de la Pobla de Lillet 
 
Al voltant de la Pobla de Lillet hi trobem un bon exemple de les roques de l’eocè 
inferior del mantell del Cadí. Als talussos de la carretera que va de Guardiola de 
Berguedà al coll de Merolla, podem observar l’aflorament de les roques de la formació 
Campdevànol, compostes per una alternança rítmica de margues i gresos en capes 
centimètriques, i amb algunes intercalacions de conglomerats. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 

 
Aquestes roques tan característiques també s’anomenen turbidites i es formen pel 
transport de sediments de la plataforma continental als fons marins mitjançant corrents 
tèrbols. Són molt habituals en fons marins que estan sotmesos a moviments sísmics. 
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En aquest cas, aquest dipòsit tan important de flysch és el resultat de l’acostament de 
les plaques ibèrica i europea durant l’orogènia alpina, i de l’aixecament del Pirineu. La 
gran quantitat de moviments sísmics provocats durant aquest procés, va provocar el 
gran gruix de sediments turbidítics. 
 
L’alternança de margues i gresos que hi veiem es produeix per la diferent velocitat de 
sedimentació, dipositant-se primer els més grollers (sorres) i després els més fins 
(argiles).  
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 
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En canvi, seguint la carretera cap a Sant Jaume de Frontanyà, aflora un paquet 
massiu de guixos blanquinosos a ambdós costats del riu Arija, que correspon als 
anomenats guixos de Vallfogona, molt diferents dels del Keuper, de colors vius i amb 
una gran presència d’argiles intercalades. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 

 
Al vessant nord del riu, fa anys que funciona una pedrera que els explota. Consisteixen 
en un gran dipòsit d’anhidrita (sulfat càlcic) i guix secundari, producte de la hidratació 
de l’anhidrita. Com que l’anhidrita no és útil, el que s’explota és el guix secundari que, 
prèviament triturat, es cou a uns 120ºC per deshidratar-lo parcialment. Així s’obté una 
pols blanquinosa que, pastada amb aigua, es converteix en una massa que s’endureix. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 

 
El guix és una roca evaporítica, és a dir, que es forma per precipitació química del 
sulfat càlcic present a l’aigua del mar, o en llacunes temporals de zones àrides. El 
sulfat de calci és la sal més abundant en les aigües marines, després dels clorurs de 
sodi i potassi. La sedimentació dels guixos es va produir fa uns 40 milions d’anys a 
causa d’una baixada sobtada del nivell del mar. Llavors, diversos fons marins es van 
convertir puntualment en terrenys emergits, fet que va provocar la sedimentació dels 
guixos. 
  



Àrees d’interès geològic del Parc Natural del Cadí-Moixeró 

13 
 

6. El sinclinal del Querforadat 
 
L’estructura geològica del vessant nord del Cadí, que abasta des de les calcàries 
eocenes del cim de la serra fins a les calcàries devonianes de la vora del Segre, es 
veu trencada al voltant del nucli del Querforadat. 
 
Aquí hi trobem un aflorament que no deixa de ser una repetició de la sèrie reduïda de 
les roques que formen la cara nord del Cadí. Si prenem com a exemple el tossal de 
Badés o turó de can Pubill, situat a l’oest del Querforadat, on hi ha el millor aflorament, 
veurem com al cim hi apareixen les mateixes calcàries que a la part superior del Cadí, 
i que les roques que trobem a mesura que baixem són les mateixes que veuríem 
baixant la cara nord del Cadí. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 

 
Això és degut a la presència d’una important falla que segueix aproximadament la línia 
Cava-el Querforadat-Estana, que enfonsa el bloc situat més al nord, i que forma part 
del conjunt de falles que van enfonsar la Cerdanya i l’Urgellet durant el miocè. 
 
La singularitat de l’aflorament consisteix en el fet que les roques estan disposades en 
forma de sinclinal elevat, en comptes de trobar-se inclinades cap al sud com les del 
Cadí, la qual cosa permet una bona observació a ambdós costats de l’aflorament. 
 
L’aflorament del pla de l’Àliga, a Estana, tot i que la sèrie no és tan completa, pertany 
al mateix conjunt sinclinal. 
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Il·lustració: Vergés, 1999 

 
L’altra singularitat del sinclinal és que permet l’observació directa de la considerable 
massa de roques volcàniques de diferent composició (andesites, dacites, piroclastos), 
amb intercalacions d’hulla, dipositades durant el permià (al final de l’era primària). 
 
Un bon exemple d’aquest vulcanisme tardihercinià és el pitó volcànic del Querforadat 
de composició dacítica que, en alguns llocs, aflora amb una disjunció columnar força 
espectacular. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva  
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7. Sinclinal de Vallcebre 
 
L’emplaçament del mantell inferior del Pedraforca en el seu desplaçament cap al sud 
va provocar tot de deformacions a gran escala a les roques, un bon exemple de les 
quals és el gran plec de tipus sinclinal al voltant del nucli de Vallcebre. La presència 
d’un estrat calcari força resistent a l’erosió, i la seva situació enlairada afavorida per la 
falla del Llobregat, en realça l’espectacularitat. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 

 
Al sinclinal de Vallcebre hi veiem una magnífica successió de les roques que 
anomenem fàcies (aspecte) garumniana, és a dir, es tracta del materials que es van 
dipositar durant el trànsit entre les eres secundària i terciària en aquesta zona en 
concret.  
 
Les roques del Garumnià són el resultat de l’acumulació de sediments en llacs poc 
profunds i planes pantanoses, en un context climàtic càlid i humit. En aquella època el 
Pirineu estava iniciant la seva formació i per l’est entrava un braç marítim de l’oceà 
atlàntic que ocupava el solc pirinenc. 
 
L’àrea de Vallcebre estava situada en una conca interna separada del mar obert, que 
s’anava retirant de mica en mica cap a l’oest. 
 
La successió de roques garumnianes del sinclinal, situades directament damunt de 
roques del cretaci superior d’origen marí plenes de fòssils d’invertebrats, la podem 
dividir en quatre unitats de baix a dalt: el garumnià gris, el garumnià roig inferior, el 
nivell de calcàries de Vallcebre i el garumnià roig superior. La capa calcària és molt 
resistent a l’erosió i destaca clarament en el relleu, i ens ajuda a situar tota la sèrie en 
el terreny. 
 
La unitat basal del garumnià gris és la que conté els nivells de carbó que van ser 
explotats industrialment. Les capes inferiors de lignit, conegudes pels miners com a 
capa vella, primeres o segones, estan intercalades amb capes de calcàries, mentre 
que les superiors (capes noves, terceres o quartes) es troben al mig d’un gran dipòsit 
lutític. 
 
Per damunt apareix un paquet de lutites vermelles amb intercalacions de gresos, 
formada en un ambient fluvial, que acaba amb una capa de gresos on s’hi ha trobat 
restes òssies que podrien ser de rèptils. 
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El nivell de calcàries de Vallcebre té un gruix d’uns 40 metres i el seu origen és 
lacustre, el que evidencia la reaparició d’un nou llac a la conca garumniana. Aquesta 
capa calcària es considera la primera de l’era secundària. 
 
Finalment, a la part superior, trobem un important paquet de lutites roges amb una 
intercalació calcària intermèdia, també d’origen lacustre. 
 

 
Fotografia: www.dinosauresfumanya.com 

 
En les margues de la unitat basal és on van aparèixer les petjades de titanosaure del 
conjunt paleontològic de Fumanya, el jaciment de petjades de dinosaure de major 
extensió dels que es coneixen actualment a Europa, i un lloc únic per conèixer com 
vivien els dinosaures a casa nostra fa uns 70 milions d’anys. 
 
A la web específica: www.dinosauresfumanya.com hi trobareu molta més informació 
del jaciment. 
  



Àrees d’interès geològic del Parc Natural del Cadí-Moixeró 

17 
 

8. Riolites de Grèixer 
 
Les anomenades riolites de Gréixer, que s’estenen des dels voltants de les cases de 
Gréixer fins al coll de Pi i al vessant nord de la Moixa, constitueixen les restes d’una 
antiga colada volcànica que assoleix fins a 400 m de gruix. Es caracteritzen pel seu 
color vermellós, amb algunes franges d’alteració verdosa, i una estructura bandejada, 
a gran i petita escala, formada a causa de l’estructura de flux durant el seu 
emplaçament i a l’alternança mineral, conseqüència del refredament diferencial en 
vertical.  
 

 
Fotografia: Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró  

 
La riolita és una roca volcànica de colors diversos gris clar, verd, roig o rosat (en funció 
de la presència o no de diversos metalls) constituïda principalment per quars, feldspats 
i miques (principalment biotita), de textura porfírica, és a dir, formada per grans cristalls 
(fenocristalls) en una matriu de gra fi o vítria, que mostra una estructura fluïdal i 
bandejada. Són roques de gran resistència i duresa, formades a partir del refredament 
d’una lava de composició granítica. Els minerals accessoris són òxids de ferro i titani, 
apatita i zircó. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 
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El seu origen es troba en la fase tardi-herciniana. Durant aquest període, entre 
l’estefanià i l’autunià (carbonífer superior-permià inferior) l’activitat volcànica està 
lligada a un cicle encara compressiu, i l’activitat sedimentària coexisteix amb efusions 
de caràcter calco-alcalí (d’est a oest: riolites, dacites i andesites) i amb la formació de 
subconques d’enfonsament.  
 
Les riolites estan lligades a aquesta activitat volcànica, amb efusions de composició 
calcoalcalina, que durant el permià es van estendre per tot el vessant sud del Pirineu. 
La causa de la gran potència de riolites és que, durant l’autunià (permià inferior), es 
van produir una sèrie d’erupcions ignimbrítiques que van generar tot de dipòsits 
piroclàstics com els de Castellar de n’Hug, formant una caldera volcànica 
d’esfondrament d’uns 14 km de diàmetre, que es va reomplir de laves riolítiques. 
 

 
Il·lustració: Inventari de punts d’interès geològic  de Catalunya 

 
 
A la fitxa de la geozona de l’Inventari de punts d’interès geològic de Catalunya, es pot 
ampliar la informació: 
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/amb its_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformaci o/in
ventari_despais_dinteres_geologic/consulta_de_les_f itxes_descriptives_dels_eig/documentos/140_descrip. pdf   
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9. Dic de traquites del serrat dels Esquerps (Sant Salvador)  
 
Emmarcat dins del conjunt de dipòsits volcànics de la conca del Cadí, que és un dels 
afloraments estefanopermians més complets de la península Ibèrica, al serrat dels 
Esquerps, prop de l’ermita de Sant Salvador (Adraèn), aflora un pitó subvolcànic de 
caràcter alcalí que és únic al nostre país. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 

 
Es tracta d’una mostra evident del canvi de composició de les laves volcàniques, 
preludi de la nova etapa expansiva del mesozoic; és a dir, que aquest dic traquític es 
va generar en el moment en què el supercontinent Pangea començava a dividir-se, a 
l’inici de l’era secundària. 
 
Al final del Saxonià (permià inferior) les efusions magmàtiques van anar adquirint 
caràcter alcalí i les erupcions ja no eren tan violentes. Aquest episodi volcànic sovint 
generava masses de roques subvolcàniques que, sense arribar a la superfície, 
restaven a poca fondària i patien alteracions hidrotermals, de les quals aquest dic de 
traquites n’és un bon exemple. 
 
Petrològicament, es tracta d’una roca subvolcànica composta fonamentalment per 
feldspats alcalins com la sanidina i l’anortoclasa. En l’esquema químic de classificació, 
amb quars, anfíbol, plagioclassi i feldespat als quatre vèrtexs, ocupa l’espai central 
esquerre. 
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10. Pitó volcànic de Prat d’Aguiló 
 
Un pitó és una estructura volcànica en forma d’agulla resultant de la solidificació d’un 
magma molt viscós. En aquest cas, el pitó es troba pocs metres abans d’arribar al prat, 
i forma part d'una colada volcànica de composició dacítica i edat permiana, que 
s’estén al llarg de gran part del vessant nord de la serra del Cadí. 
 
El seu origen es troba en la fase tardi-herciniana. Durant aquest període, entre 
l’estefanià i l’autunià (carbonífer superior-permià inferior) l’activitat volcànica està 
lligada a un cicle encara compressiu, i l’activitat sedimentària coexisteix amb efusions 
de caràcter calco-alcalí (d’est a oest: riolites, dacites i andesites) i amb la formació de 
subconques d’enfonsament.  
 
L’aspecte de les dacites és d’una roca d’estructura porfírica (amb cristalls més grans 
en mig d’una matriu de gra molt fi), de color predominantment verd-lilós i amb una 
resistència a l’erosió superior a les roques que l’envolten. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 
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Al prat d’Aguiló, les roques volcàniques de composició dacítica afloren molt a prop de 
la pista d’accés, al vessant oest de la carena on hi ha el refugi, i on hi tenim unes 
condicions òptimes d’observació. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 
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11. Colades andesítiques del tossal de Lletó 
 
En el vessant nord del Parc natural, al peu del Cadí, hi trobem un important aflorament 
de dipòsits volcànics d’edat Estefanià-Autunià (Carbonífer superior-Permià, amb una 
edat entre 300 i 270 ma), de naturalesa calco-alcalina, associats als granits 
tardihercinians que actualment afloren més al nord. 
 
Tot i que els afloraments els trobem per tota la base de la paret nord de la serra del 
Cadí, entre el coll de Vanses i el tossal de Lletó, damunt dels materials deformats per 
l’orogènia herciniana, apareix un aflorament excepcional amb un conjunt de colades 
andesítiques en forma de dom, separades per paleosòls i intercalacions piroclàstiques.  
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 

 
Aquí podem observar un seguit de processos volcànics i sedimentaris que es van 
produir durant els episodis immediatament posteriors a l'orogènia herciniana. Es pot 
observar el ràpid reompliment sintectònic d'una conca intramuntanyosa, que en gran 
part va ser amb material volcànic. Els processos volcànics es donen ja des de l'inici de 
la formació de la conca (Westfalià), i continuen de manera ininterrompuda fins a 
l'Estefanià on progressivament es van intercalant amb processos sedimentaris detrítics 
que fonamentalment retreballen els materials volcànics.  
 
L'ambient humit i la fertilitat dels sols volcànics propiciaren el desenvolupament de 
grans boscos de falgueres que, en ser coberts ràpidament pels materials volcànics i 
detrítics, donaren lloc a dipòsits de carbó d'edat Estefanià Superior, i que podem 
observar en alguns punts.  
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En el mapa geològic extret de l’ICC podem comprovar com les andesites (CPa) es 
troben damunt de l’Ordovicià (Orgm), amb la presència d’alguns nivells de bretxes 
volcàniques (Cba). Per damunt se situen els dipòsits continentals permians (Prcgv) de 
color vermell: 
 

 
Font: www.icc.cat 
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12. Roques volcanoclàstiques de Castellar de n’Hug 
 
A l’est de Castellar de n’Hug apareix un important aflorament de roques 
volcanoclàstiques, dipòsits sedimentaris detrítics de composició volcànica, intercalats 
amb dipòsits piroclàstics, generats per l’activitat explosiva d’una gran caldera de lava 
riolítica localitzada a l’entorn del nucli actual de Gréixer. 
 
La deposició simultània de materials volcànics i detrítics en una mateixa conca genera 
una sèrie de roques poc comunes que, associat a les bones condicions d’aflorament, 
fan d’aquesta zona un indret geològic d’interès internacional. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 
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Es tracta de materials dipositats després de l’orogènia herciniana, durant el permià 
(darrer període de l’era primària), que estan recoberts per materials del triàsic inferior. 
Posteriorment, l’orogènia alpina els va deformar i incorporar als moviments de les 
unitats estructurals. 
 
Tots aquests dipòsits estan directament relacionats amb les riolites de Gréixer (AIG 
núm. 3), que era el centre emissor de les roques piroclàstiques. Dins del Parc natural, 
també se n’han localitzat prop de Riu de Cerdanya, tot i que amb unes pitjors 
condicions d’aflorament. 
 
Algunes de les erupcions explosives que van donar lloc a aquests dipòsits van ser de 
gran magnitud, ja que se n’han localitzat fins a gairebé 100 km del centre emissor. 
 

 
Il·lustració: Inventari de punts d’interès geològic  de Catalunya 

 
 
A la fitxa de la geozona de l’Inventari de punts d’interès geològic de Catalunya, es pot 
ampliar la informació: 
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/amb its_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformaci o/in
ventari_despais_dinteres_geologic/consulta_de_les_f itxes_descriptives_dels_eig/documentos/141_descrip. pdf   
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13. Conglomerats de l’Ordovicià superior de la Moli na 
 
Prop del límit NE del Parc natural, entre la Molina i Toses, hi ha un dels millors 
afloraments dels conglomerats de l’Ordovicià superior del Pirineu. Es tracta d’uns 
conglomerats que estan situats de manera discordant damunt de la sèrie del Cambro-
ordovicià, i als quals s’atribueix una edat caradociana (de -460 a -450 ma). 
 
Aquests conglomerats són els materials més moderns que afloren del vessant sud de 
la unitat Canigó-Carançà, i podem observar-hi nombroses estructures de deformació 
que són degudes a l’orogènia herciniana, i diverses fractures produïdes durant 
l’orogènia alpina. El resultat de tot aquest conjunt de deformacions és la disposició est-
oest dels conglomerats i un cabussament molt elevat, gairebé subvertical. 
 
La presència d’aquests conglomerats assenyalen un canvi important en les condicions 
paleoambientals, passant d’una sedimentació marina a un episodi continental detrític. 
El dipòsit és granodecreixent i les pelites de la part superior contenen les primeres 
restes fòssils de macrofauna del Pirineu. 
 
Els còdols són força angulosos, amb una mida màxima de 50 cm, i compostos 
bàsicament per quars, pissarres i quarsites. La seva potència aquí és d’una 
quarantena de metres. 
 

 
Il·lustració: Inventari de punts d’interès geològic  de Catalunya 

 
 
A la fitxa de la geozona de l’Inventari de punts d’interès geològic de Catalunya, es pot 
ampliar la informació: 
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/amb its_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformaci o/in
ventari_despais_dinteres_geologic/consulta_de_les_f itxes_descriptives_dels_eig/documentos/139_descrip. pdf   
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14. Jaciments del Miocè de la Cerdanya 
 
El rebliment miocènic de la fossa de la Cerdanya inclou una sèrie de sediments fins de 
color gris, que enregistren el desenvolupament d’un llac profund a l’extrem sud de la 
depressió, on destaca l’aflorament situat entre Pi i Bellver de Cerdanya, prop del límit 
nord del Parc natural. 
 
En aquests sediments s’hi troben restes de vegetals molt ben preservades i nòduls 
d’anapaïta, un fosfat que només es troba a la Cerdanya i a pocs altres llocs del món.  
 
Es tracta d’un dels pocs exemples que disposem a Catalunya de dipòsits sedimentats 
en un llac relativament profund, i plens de restes fòssils. La bona preservació 
d’aquestes restes orgàniques ha permès conèixer molt bé la climatologia de la 
Cerdanya durant el Miocè mitjà i superior (entre -10 i -5 ma) i les condicions 
ambientals de l’època. 
 
Durant el Miocè, el moviment de la falla de la Tet va provocar la formació de la fossa 
de la Cerdanya i la formació d’aquest llac. També va ser la responsable de les fosses 
de la Seu d’Urgell, Conflent i Rosselló.  

 
Il·lustració: Inventari de punts d’interès geològic  de Catalunya 

 

 Llavor d’Acer 
Fotografia: Inventari de punts d’interès geològic d e Catalunya 

 
 
A la fitxa de la geozona de l’Inventari de punts d’interès geològic de Catalunya, es pot 
ampliar la informació: 
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/amb its_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformaci o/in
ventari_despais_dinteres_geologic/consulta_de_les_f itxes_descriptives_dels_eig/documentos/135_descrip. pdf   
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15. Roques vermelles de coll Roig, Rus, la Traba i coll de Creus 
 
Durant el període permià, el darrer de l’era primària, ara fa uns 260 milions d’anys 
quan tots els continents estaven acabant d’agrupar-se en l’anomenat supercontinent 
Pangea, a l’àrea del Parc natural l’ambient dominant era continental i el clima semi-
desèrtic. 
 
En aquest entorn, l’antiga serralada herciniana es va erosionant i es produeix una 
sedimentació de materials detrítics, bàsicament argilosos, transportats pel vent i durant 
les crescudes dels torrents, i acumulats al peu dels vessants arrasats. Els minerals de 
ferro pateixen una forta oxidació que dóna a tots els materials un característic color 
vermell. 
 
Entremig de les argiles apareixen petites capes de gresos i conglomerats, més durs 
enfront de l’erosió, que destaquen clarament en el paisatge. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 

 
En alguns punts apareixen testimonis de l’activitat volcànica en forma de dipòsits de 
cendres volcàniques intercalats entremig de les argiles vermelles. També hi podem 
trobar petits jaciments de minerals de coure, cobalt i urani. 
 
Una capa molt gruixuda i evident de conglomerats ens determina el trànsit cap a les 
roques del triàsic, a la base de l’era secundària. 
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Tot aquest nivell de roques vermelles que veiem al voltant de la Traba i a coll de 
Laguen i coll de Creus, el podem seguir per la base del Cadí en direcció est fins al coll 
de l’Home Mort, prop de prat d’Aguiló. A l’est del Parc, també el podem veure entre el 
coll Roig d’Erols i la zona de Rus. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 
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16. Guixos i argiles del triàsic superior (Keuper) 
 
Les roques del triàsic superior al parc natural i el seu entorn són de l’anomenada 
fàcies Keuper, representades per argiles virolades amb intercalacions de guixos i 
cristalls bipiramidals de quars, translúcids o acolorits per òxids de ferro dipositades en 
antigues llacunes litorals, anomenats jacints de Compostela.  
 
L’edat aproximada d’aquestes roques és d’uns 210-220 milions d’anys. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 

 
Aquestes roques argiloses i guixenques tenen una gran importància pel seu 
comportament plàstic i per la seva actuació com a lubricant en els desplaçaments dels 
mantells de corriment de tot el Prepirineu, incloent-hi les muntanyes del Parc natural. 
 
El fet de constituir el principal element de desenganxament dels mantells de corriment 
fa que aquestes roques les veiem sempre molt deformades, i situades a la base dels 
massissos prepirinencs. 
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Fotografia: Joan Casòliva 

 
Les podem veure amb facilitat a moltes zones baixes i de contacte entre mantells, com 
ara en tot el recorregut del riu Llobregat entre la Pobla de Lillet, Guardiola de Berguedà 
i Cercs, al fons de la baga de Gresolet on hi ha el contacte entre el Cadí i el 
Pedraforca, a Gósol, a la base del sinclinal de Gisclareny, i a la vall de la Vansa, entre 
Tuixent i Sorribes. 
 
També són importants en relació a les aigües subterrànies, al tractar-se de roques 
impermeables. Com que els massissos situats al damunt solen ser calcaris que 
desenvolupen aqüífers càrstics, per on l’aigua hi circula lliurement, en el moment que 
l’aigua arriba al límit amb el Keuper es veu obligada a sortir a la superfície formant 
fonts i surgències a la vora de les valls esmentades. La font de Torrentsenta, a Gósol, 
en seria un bon exemple. 
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17. Mina de petroli de Riutort 
 
És una de les poques mines d’on s’extreien margues bituminoses, per destil·lar-ne 
petroli, i es troba en un bon estat de conservació. La boca de la mina està situada a la 
vall de Gavarrós, i s’hi accedeix després de recórrer 1.500 m per una pista que surt del 
PK 4 de la carretera B-402, de Guardiola de Berguedà a la Pobla de Lillet. 
 
La mina actualment està oberta al públic i es pot visitar. Informació al web: 
www.minadepetroli.com 
 
L’explotació aprofitava les margues del cuisià (eocè inferior), aquí anomenades 
formació Armàncies, i formen part de la potent sèrie eocena del mantell de Cadí. 
Aquestes margues i margocalcàries noduloses, dipositades en talussos continentals, 
contenen una gran abundància de matèria orgànica transformada i són una excel·lent 
roca mare de petroli. 
 

 
Fotografia: Arxiu Parc Natural del Cadí-Moixeró 

 
La mina es va explotar principalment durant el primer decenni del segle XX, quan a 
l’entrada de la vall de Gavarrós hi havia una estació de ferrocarril i a tota la vall hi 
havia una intensa activitat minera amb pedreres i forns de calç. 
 
El material es tractava inicialment a Bagà, fins que va començar a funcionar la fàbrica 
de petroli de Riutort, situada davant de la mina, on encara se’n poden veure algunes 
restes. Es calcula que en aquella època la mina donava feina a una vintena de 
persones. 
 
 
A la fitxa de la geozona de l’Inventari de punts d’interès geològic de Catalunya, es pot 
ampliar la informació: 
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/amb its_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformaci o/in
ventari_despais_dinteres_geologic/consulta_de_les_f itxes_descriptives_dels_eig/documentos/148_descrip. pdf   
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18. Antiga mina de barita de la Bòfia 
 
La barita o baritina és un mineral format per sulfat de bari, SO4Ba, i té una densitat 
considerable, 4,48. Tot i que pur és incolor, gairebé sempre el trobem de color blanc o 
gris a causa de les impureses.  
 
Al sud del massís de la Tosa, hi trobem les restes d’una antiga explotació de barita 
abandonada des de l’any 1978. En aquesta mina s’explotava un dipòsit de baritina que 
havia ocupat les cavitats paleocàrstiques desenvolupades en les calcàries devonianes. 
Aquests nivells calcaris van emergir del mar en diverses ocasions durant el carbonífer 
inferior, de forma que s’hi van produir diversos processos de carstificació i posterior 
dolomitització. El carst estava saturat en aigua rica en sulfats que, al trobar-se amb 
fluids carregats de bari, van produir la precipitació de la barita. 
 
L’accés es realitza des de prop del xalet de coll de Pal, seguint una pista en direcció 
oest que va cap a la collada de la Bòfia i el mirador dels Orris. Ben aviat comencem a 
trobar les calcàries devonianes i, a uns 600 m des de la carretera, hi trobarem l’antiga 
mina de barita de la Bòfia. 
 

   
Fotografia: Joan Casòliva 
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Entre les calcàries dolomítiques i els dipòsits de barita, s’hi van desenvolupar unes 
aurèoles de ferrodolomita i petits cristalls de sulfurs de coure, principalment atzurita, 
malaquita, calcopirita i coures grisos. En alguns punts podem observar 
mineralitzacions bretxoides de barita, envoltades de cristalls de calcita i dolomita, amb 
punts de color verd per l’alteració dels coures grisos. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 

 
Tot i que la mina de la Bòfia és el jaciment més gran i conegut, de mineralitzacions 
càrstiques de baritina en trobem diverses escampades dins d’aquest nivell de calcàries 
devonianes. Pujant de Grèixer cap als prats de Moixeró pel coll de la Cabrera, el camí 
travessa diverses mineralitzacions de barita poc després d’haver travessat el coll de la 
Cabrera. 
 
Al coll de Se, entre Toloriu i el Querforadat, també s’hi havien explotat diversos 
jaciments càrstics de baritina. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 
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19. Antigues mines de manganès i ferro de la Tosa 
 
El manganès és un element metàl·lic d’àmplia difusió a la natura, i essencial per als 
éssers vius superiors. És important en els processos siderúrgics en aliatges amb ferro 
o coure. El ferro, en canvi, és el quart element químic més abundant a la natura, 
després de l’oxigen, el silici i l’alumini, i constitueix un 5% de l’escorça terrestre. A tot 
el Pirineu hi trobem restes d’antigues explotacions de ferro, que es treballava 
posteriorment a les fargues. 
 
Al voltant del cim de la Tosa hi trobem quatre antigues excavacions, obertes per a 
l’explotació de minerals de manganès i ferro, a les calcàries del devonià, dipositades fa 
uns 370 milions d’anys. Les mineralitzacions se situen a la base del característic nivell 
calcari de color vermell, anomenat calcàries “griotte”, amb abundants goniatits 
(cefalòpodes antecessors dels ammonits).  
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 

 
Les explotacions es van realitzar en quatre indrets, dos situats al sud de la Tosa, al 
Berguedà, i els altres dos al vessant nord, a la Cerdanya. El camí que puja al cim de la 
Tosa des de l’estació d’esquí de la Molina voreja aquestes darreres i acosta a prop de 
les del vessant sud.  
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Els treballs miners a la muntanya van començar a finals del segle XIX i, després de 
diversos intents, van ser abandonats definitivament l’any 1966 a causa d’un 
esfondrament. Actualment les mines es troben en ruïnes i les galeries s’han anat 
ensorrant; el fort pendent exterior i l’efecte de la neu n’han accelerat la degradació. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 

 
Tal i com s’explica en les Riolites de Gréixer (AIG núm. 8), la tectònica herciniana va 
provocar un seguit d’encavalcaments de les calcàries devonianes damunt de les 
pissarres carboníferes. Aquest fet fa que els afloraments apareguin en diferents nivells. 
De fet, les mineralitzacions més importants estan lligades a falles i a estructures 
d’encavalcament. 
 
El mineral més abundant és la pirolusita, però també cal destacar la presència de 
todorokita, birnessita, psilomelana, rodocrosita, manganocalcita i siderita. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva  
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20. Antigues mines de lignit de Sanavastre 
 
Situades al bell mig de la Cerdanya i prop del límit nord del Parc natural, les mines de 
Sanavastre són una antiga explotació minera, en la qual primer és va extreure lignit en 
galeria i després a cel obert. A finals dels anys 80 es va produir el seu tancament 
definitiu. 
 
Actualment, ja només hi podem veure un gran clot excavat a la terrassa mitjana del 
Segre, sota de la qual aflora una successió d’uns 30 metres de potència formada per 
una alternança de lignits, gresos i lutites grises amb abundants restes vegetals. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 

 
Són materials que van reblir la fossa de la Cerdanya durant el Miocè mitjà i superior i 
enregistren el desenvolupament d’una plana deltaica pantanosa, sincrònica al 
desenvolupament d’un llac profund, tal i com podem comprovar en les Colades 
andesítiques del tossal de Lletó (AIG núm. 11). 
 
Aquest aflorament és un molt bon exemple per veure les característiques d’un delta 
format en el marge d’un llac. També té un gran interès paleontològic pel contingut i la 
qualitat dels seus fòssils, i per les dades que aporta sobre la paleoecologia del Miocè 
de la Cerdanya. 
 
La part més profunda de l’antiga explotació està reblerta d’aigua freàtica formant una 
bassa permanent, al voltant de la qual ha crescut tot de vegetació de ribera que sovint 
acull una gran quantitat d’ornitofauna. La seva importància i singularitat va provocar la 
seva inclusió a l’Inventari de zones humides de Catalunya. 
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L’accés a l’àrea es realitza a partir de la carretera entre Prats i Alp. 

  
Il·lustració: Inventari de punts d’interès geològic  de Catalunya 

 
 
A la fitxa de la geozona de l’Inventari de punts d’interès geològic de Catalunya, es pot 
ampliar la informació: 
http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/amb its_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformaci o/in
ventari_despais_dinteres_geologic/consulta_de_les_f itxes_descriptives_dels_eig/documentos/134_descrip. pdf   
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21. La pedrera del Clot del Moro 
 
Al Clot del Moro (Castellar de n’Hug) hi trobem una antiga pedrera de margues i 
calcàries, que es va explotar per subministrar matèria primera a una fàbrica de ciment 
Portland que es trobava al peu de la pedrera i de la qual encara en podem observar 
les edificacions.  
 
Les margues són roques sedimentàries formades per argila i entre un 40 i un 60% de 
carbonat càlcic. Tenen la particularitat de ser roques inestables en contacte amb l’aire, 
així que amb el pas del temps es van degradant de tal manera que acaben convertint-
se en una roca prou tova com perquè la vegetació s’hi acabi instal·lant. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 

 
La importància d’aquesta antiga pedrera va ser molt rellevant, tant sobre el terreny 
(encara ara té un important impacte visual) com sobre el medi social. L’explotació va 
començar l’any 1901 i la fàbrica de ciment va arribar a produir gairebé 80.000 tones 
anuals, amb màxims durant la Primera guerra mundial.  
 
Després de tancar les portes l’any 1975, la fàbrica es va adequar com a museu, adscrit 
al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. 
 
La pedrera consta de dos antics fronts d’extracció: un front situat més al sud, on s’hi va 
explotar una sèrie margosa, i un altre situat més al nord, amb un clar predomini de les 
calcàries sobre les margues. 
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Fotografia: Joan Casòliva 

 
Recorrent la base del front nord, amb les capes fortament inclinades cap al sud, 
podem seguir una sèrie estratigràfica molt completa entre els materials més calcaris 
del garumnià i els més detrítics del paleocè. 
 
Destaquen les calcàries garumnianes que també veiem a la carretera que puja a 
Castellar de n’Hug en l’indret anomenat el Pas de l’Ós. Es tracta de calcàries amb 
còdols intraformacionals, disposades en bancs mètrics i amb una marcada 
estratificació creuada i discordants amb els nivells inferiors. 
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22. Fonts del Llobregat 
 
Les fonts del Llobregat són el drenatge principal d’un aqüífer càrstic excavat en les 
calcàries devonianes, entre el Puigllançada i la Pleta Roja, que drenen una superfície 
de més de 20 km2.  
 
El cabal mitjà de les fonts és d’uns 900 l/s, però durant els episodis de pluges intenses 
pot arribar fins als 6.000 l/s. Això representa que el volum puntual emmagatzemat en 
el sistema és d’uns 4 Hm3, i es calcula que el volum anual d’aigua emès per la 
surgència és de 28,3 Hm3, 28.300 milions de litres. 
 

 
Fotografia: Arxiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró  

 
Les calcàries carstificades del devonià contacten de forma discordant amb els 
materials detrítics i vermells del permià, just al sud de la surgència. Aquests materials 
permians actuen de barrera impermeable del sistema. 
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Tot el sistema càrstic de les fonts del Llobregat és un bon model d’aquest tipus 
d’aqüífers, en què l’aigua circula lliurement per avencs, coves i galeries, i es troba molt 
condicionada per la pluviometria de la zona. El temps de trànsit, que és el temps que 
triga l’aigua a recórrer tot el sistema, des que hi entra fins que en surt, pot durar de 
poques hores fins a diversos dies. 
 
La cova de la Tuta, situada damunt de Castellar de n’Hug, és una surgència 
abandonada del sistema càrstic, i les seves galeries havien format part de tot el 
conjunt. 
 

 
Il·lustració: M. Tudela (Itineraris Geològics. Els tresors geològics del Parc Natural del Cadí-Moixeró ) 

 
A Gósol, la font de Torrentsenta presenta un funcionament molt similar, amb la 
diferència que allà les calcàries carstificades són del cretàcic i les roques 
impermeables són les argiles guixenques del triàsic superior.  
 
Ben a prop, hi ha una petita surgència que actua com a sobreeixidor i la quantitat 
d’aigua que drenen, entre 40 i 80 l/s, és clarament inferior.  
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23. Adou del Bastareny 
 
La surgència de l’Adou drena una part significativa de la serra del Cadí, i es pot 
considerar l’aqüífer més important de la serra. Està situada al terme municipal de 
Gisclareny i s’hi accedeix des de Bagà seguint durant uns 5 km la pista de la vall del 
riu Bastareny, riu que es considera que neix en aquesta font. 
 
El sistema càrstic es desenvolupa seguint la disposició estructural de les capes 
calcàries de la serra, inclinades cap al sud i amb una potència d’entre 500 i 900 m. El 
desnivell màxim que recorre l’aigua és de 1.700 metres entre la carena del Cadí i 
l’Adou del Bastareny, i drena una conca de més de 15 km2. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 
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Al voltant de l’Adou hi ha diversos sobreeixidors naturals, com el Bullidor de Sant 
Esteve, situat al mateix marge del riu, i altres situats damunt mateix de la font. El més 
important de tots és el Bullidor de la Llet, que funciona com a sobreeixidor o engolidor 
en funció de l’estat hidràulic del sistema.  
 
En aigües altes aporta cabal al sistema, i en aigües baixes incorpora aigua a la zona 
saturada. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 

 
Les característiques litològiques de la part superior de la serra han permès el 
desenvolupament d’un carst superficial força desenvolupat, la descàrrega natural del 
qual és la font Tordera. És una font de caràcter permanent (entre 2 i 5 l/s), situada a 
2.430 m d’alçada, les aigües de la qual tornen a infiltrar-se en el sistema a escassos 
metres. 
 
A la part més baixa del sistema hi ha la font del Violí, punt d’abastament d’aigua 
potable de la vila de Bagà. 
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24. Fou de Bor 
 
El conjunt de cavitats de la Fou de Bor i la Tuta Freda es troba situat al sud del nucli 
de Bor (Cerdanya), a uns 1.200 m d’altitud. Actualment, s’han recorregut més de 3 km 
de galeries en un sistema càrstic força complex.  
 
L’accés al brollador és molt senzill: s’hi arriba en menys de 10 minuts per un camí 
planer que surt de l’ermita de Sant Marcel, situada a la part alta de Bor. A partir d’aquí, 
un sender curt però força dret dóna accés a l’entrada de la Tuta Gran. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 

 
La Fou de Bor és el drenatge principal d’un aqüífer càrstic excavat en les calcàries 
devonianes, amb evidents paral·lelismes amb les berguedanes fonts del Llobregat. 
Aquí, la surgència brolla just al pla de falla que posa en contacte les calcàries amb les 
pissarres del carbonífer, que estan enfonsades. 
 

 
 
El sistema consta d’una surgència d’aigua, que és el què anomenem Fou de Bor, i per 
damunt hi trobem tres boques accessibles: la Tuta de Dalt, la Tuta Gran i la Tuta 
Freda, essent la Tuta Gran el principal accés al sistema. El cabal que brolla està entre 
150 i 200 l/s, però després de grans precipitacions pot arribar als 6.000 l/s. 
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D’aquestes boques, la Tuta Freda encara actua com a sobreeixidor del sistema en cas 
de fortes pluges, de la mateixa manera que altres galeries menors situades al sector 
inferior, com la Tuta dels Barrancs. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 
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25. Dolines del Goleró 
 
Una dolina és una depressió més o menys arrodonida amb parets en forma d’embut, 
situada en una plana càrstica. La formació d’una dolina és deguda a la dissolució de la 
roca calcària per l’aigua i l’enfonsament parcial del sostre del sistema càrstic. 
 
L’aigua de pluja, quan està carregada de CO2 procedent de l’atmosfera i dels sòls, té 
un caràcter lleugerament àcid, que li augmenta la capacitat de dissolució del carbonat 
càlcic, component majoritari de la roca calcària. 
 
A mesura que l’aigua es va infiltrant per les fractures de la roca, les va dissolent i 
eixamplant, creant avencs, galeries i cavitats que poden arribar fins molt a prop de la 
superfície, on provoquen enfonsaments per col·lapse de la superfície del terreny. 
Aquests àrees parcialment enfonsades i de formes arrodonides reben el nom de 
‘dolina’. 
 
Quan les dolines agafen un gran desenvolupament i permeten l’entrada al sistema 
càrstic inferior, llavors les anomenem ‘bòfies’. 
 

 
Il·lustració: Albert Martínez (Itineraris Geològics . Els tresors geològics del Parc Natural del Cadí-M oixeró) 

  



Àrees d’interès geològic del Parc Natural del Cadí-Moixeró 

48 
 

El Goleró és un turó calcari situat a l’extrem oest de la serra del Cadí, sota el Cap de la 
Fesa, on forma una esplanada on podem veure-n’hi algunes de ben formades i 
representatives. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 

 
L’àrea del Goleró-la Bacanella està formada per calcàries massives amb alveolines de 
l’Ilerdià (eocè inferior), i es troba lleugerament separada de la resta de la serra del 
Cadí per la falla de la canal de Cornellana. Aquestes calcàries es troben força 
carstificades, i la presència de les dolines només fa que corroborar-ho. 
 
Les alveolines són foraminífers, uns invertebrats unicel·lulars molt abundants als fons 
marins, que segreguen una closca calcària en forma d’espiral. La seva abundància els 
fa molt importants per a la datació estratigràfica de les roques sedimentàries. Aquests, 
per exemple, són exclusius del paleocè i l’eocè. 
 

 
Fotografia: Joan Casòliva 
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