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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/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/sistemes_dinformacio/in
ventari_despais_dinteres_geologic/consulta_de_les_fitxes_descriptives_dels_eig/documentos/145_descrip.pdf  
 


