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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: l’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/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/in
ventari_despais_dinteres_geologic/consulta_de_les_fitxes_descriptives_dels_eig/documentos/144_descrip.pdf  
 


