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ILLES BALEARS (MENORCA)

Geolodia és una activitat gratuïta que vol apropar a la societat la Geologia i la professió del

geòleg mitjançant una de les seves facetes més atraients per a el públic en general, les

sortides de camp.

Geolodia es celebra el mateix dia en totes les províncies de l‟estat espanyol, amb

l‟organització simultània d‟una excursió en llocs interessants pel seu entorn geològic, guiada

per geòlegs pertanyents a diverses institucions, societats i associacions i obertes a tot tipus

de públic, sigui quin sigui el coneixement de geologia dels assistents.

Geolodia vol donar a conèixer el Patrimoni Geològic i sensibilitzar a la població sobre la

importància i necessitat de protegir-lo. El Patrimoni Geològic és el conjunt d‟elements

naturals de valor científic, cultural o educatiu que permeten reconèixer, estudiar i

interpretar l‟evolució de la història de la Terra i els processos que l‟han modelada. A

Espanya els coneixem com a Llocs de Interès Geològic (LIGs).

L‟únic registre de la història del nostre planeta es troba en els materials geològics sobre

els quals es desenvolupa la vida. Les roques, els fòssils i el paisatge són la memòria de la

Terra. En aquests elements recau la clau per a la comprensió dels canvis i esdeveniments

que han tingut lloc al planeta durant mils de milions d‟anys. Únicament des del

coneixement, des de l‟educació, des de la cultura, podrem entre tots posar en valor aquest

patrimoni.

Geolodia és una activitat promoguda i coordinada per la Sociedad Geológica de España

a l‟ámbit de tot l‟estat. Pots consultar més informació sobre el Geolodia12 de totes les

localitats en: www.sociedadgeologica.es/divulgacion_geolodia.html

Què és un Geolodia?

El Patrimoni Geològic

Longitud: 2,5 Km.

Duració aproximada: 3 hores, incloses les explicacions.

Nivell de dificultat: Mitjà. El recorregut transcorre al llarg de camins amb

desnivells considerables.

Recomanacions: No sortir de la ruta marcada i assistir a la sortida amb calçat

esportiu o de muntanya. Portar aigua i protecció solar (gorra, crema, etc.).

Punt de trobada: El punt d‟informació i trobada del Geolodia 12 es situa en la

bifurcació entre el camí a Cala Mica i el camí d‟accés a l‟aparcament habilitat a

la Platja de Binimel·là. Començarem el recorregut a les 10:00h.

Visualització del recorregut:

Pàg. 3Pàg. 2

Geolodia 12 - Illes Balears - Menorca

Aquest any celebrem la tercera edició del Geolodia Balears consolidant un dia festiu de la

divulgació de la Geologia, en el que la comunitat geològica balear vol apropar aquesta

ciència a la població. L‟èxit de les anteriors edicions del Geolodia Balears a Mallorca ha dut

a que per primera vegada l‟illa de Menorca es sumi a aquesta iniciativa. Geolodia 12 neix

com una gran oportunitat per a divulgar la Geologia i el valuós Patrimoni Geològic de

Menorca.

Itinerari:
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Trets geològics de l’illa de Menorca. Pàg. 5Pàg. 4

La història geològica de les Illes Balears és complexa i presenta interrogants que encara romanen sense

resposta. Les Illes Balears formen part del anomenat Promontori Balear originat com a conseqüència de

l‟orogènia Alpina:

Des de fa uns 80 milions d‟anys, a finals del període Cretàcic i inicis de l‟era Terciària, es produeix la

col·lisió entre dos grans plaques tectòniques: la placa Africana i la placa Euroasiàtica. Aquesta gran

col·lisió produí enormes tensions que comprimiren els materials que s‟havien sedimentat abans del

Terciari.

D‟aquesta manera comença l‟elevació de les grans serralades muntanyoses perimediterrànies: primer

els Alps i els Pirineus i després les Serralades Bètiques de las quals les Illes Balears constitueixen la

seva prolongació cap el NE.

Aquesta hipòtesis és àmpliament acceptada per explicar la formació de les illes de Eivissa i Mallorca,

però què succeeix amb Menorca?

Alguns autors han defensat que Menorca presenta un origen diferent. Aquesta afirmació és deguda a

que a la nostra illa es troben en superfície terrenys del Paleozoic, fet únic a Balears (a excepció d‟algun

petit aflorament a Mallorca) i a que no trobem a Menorca sediments del Cretàcic superior i Paleogen.

S‟ha especulat que originàriament l‟illa podria formar part d‟un promontori relacionat amb les illes de

Còrsega i Sardenya, que inicialment estava situat junt a las costes de Catalunya i que posteriorment rotà

cap a el SE. Aquesta és una qüestió encara sense resoldre, però demostra que Menorca és més antiga

que la resta de les illes i que presenta un origen prealpí.

Menorca està constituïda per dues regions geològiques (Tramuntana i Migjorn) separades per una línia

de fractura que des del port de Maó es dirigeix cap a Cala Morell. La regió de Tramuntana està formada

per terrenys heterogenis constituïts principalment per conglomerats, gresos, argiles i calcàries del

Paleozoic i dolomies, margues i calcàries del Mesozoic. La comarca de Migjorn es caracteritza

fonamentalment per la presència de materials del Miocè (Cenozoic) on predomina el “marès”.

Mapa geològic sintètic de Menorca.

Què és un tall geològic? Una interpretació gràfica que ens permet reconstruir l‟estructura geològica del

subsòl. Com si tallàrem la Terra per a veure com és el seu interior.

Si “tallem” Menorca de ponent a llevant, veurem la disposició de les roques que formen l‟illa i com

aquestes es veuen afectades per tres làmines encavalcants principals. Les làmines són una

conseqüència de la compressió que afectà l‟illa durant l‟orogènia Alpina. Aquestes “forces” succeïren de

llevant a ponent i a la vegada que desplaçaren, també trencaren els materials sedimentats fins al

moment.

Un cop van cessar els períodes compressius que

plegaren i encavalcaren els materials, s‟inicià una

nova etapa d‟extensió. Durant aquesta etapa es

diferenciaren un conjunt de blocs enfonsats

d‟altres de aixecats, que a mesura que anaven

pujant emergien de les aigües formant la regió de

Tramuntana, que ràpidament es va veure

afectada per l‟erosió. Aquesta erosió era deguda

a torrenteres molt actives que arrossegaven els

sediments cap a conques, grans “contenidors” en

els que es dipositaven els sediments. Començava

la sedimentació miocena, inicialment terrígena i

que posteriorment afavorida pel clima, es

converteix fonamentalment en carbonàtica.

U.S. Geological Survey. 

http://www.usgs.gov/

http://www.usgs.gov/


Per realitzar la primera edició del Geolodia Menorca hem escollit un interessant recorregut entre les

platges de Binimel·là i Cala Mica. L‟elecció ha estat senzilla, ja que el itinerari presenta una gran

quantitat de possibilitats didàctiques i a la vegada és suficientment variat des del punt de vista geològic

per poder donar una visió amena de la geologia del indret.

Aquest itinerari constitueix, en part, un dels 26 Llocs d‟interès Geològic (LIGs) definits a Menorca i porta

com a títol la Successió Devonica-Carbonífera i roques ígnies de Binimel·là, probablement un dels llocs

geològics més estudiats de l‟illa.

Context geològicPàg. 6
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Com la major part dels terrenys

Paleozoics que trobem a Menorca, les

roques que observarem al llarg del

recorregut s‟atribueixen al Carbonífer i

foren sedimentades en el mar. Tot i

així, existeixen dubtes sobre la seva

edat ja que molts dels fòssils que es

troben en les roques de la zona

corresponen a organismes que varen

viure i fossilitzar durant el Devonià i

posteriorment en el Carbonífer foren

resedimentats, patint així diversos

cicles de sedimentació.

Institut Geològic de Catalunya. www.igc.cat

Tots aquests materials presenten una

disposició complexa deguda a que

foren afectats per l‟orogènia

Herciniana i posteriorment per l‟Alpina.

A finals del Paleozoic, l‟erosió arrasà

els grans relleus que s‟havien format

durant la primera orogènesi, formant

una gran superfície emergida.

Per alguns autors els materials geològics que trobarem al llarg del recorregut es van veure afectats

durant el Carbonífer per processos gravitacionals de lliscament que els mesclà, plegà i transportà en

massa fins la seva posició actual. Per a aquests autors el conjunt forma un nivell sedimentari caòtic i

desorganitzat que en geologia anomenem olistostroma. Es desconeix la posició original d‟aquests

sediments, el lloc on es formaren (que per un altre banda, segurament era enorme), però es pensa que

es produí en àrees no llunyanes.

Segons aquesta teoria, un moviment orogènic del Carbonífer inferior deformà els materials que

estudiarem al llarg del recorregut. El causant fou un encavalcament, una falla inversa originada per uns

esforços tectònics compressius que desplaçaren un gran bloc de materials sobre uns altres. Mentre

aquest gran bloc es desplaçava, la seva part frontal s‟anava desplomant formant un dipòsit caòtic de

sediments anomenat nivell olistostròmic.

En tot cas, sembla bastant probable que tots aquests materials foren resedimentats, és a dir, un cop

dipositats van estar involucrats en un nou procés de transport que els tornà a sedimentar de forma

definitiva en un lloc diferent al original.

Veus diferents colors? Hi ha materials de tonalitats ocres

que formen els relleus de la platja de Pregonda fins les Illes de

Ses Bledes, coloracions vermelles en el marge de llevant de la

cala que es repeteixen apropant-nos a la platja de Binimel·là,

en Cales Morts. En aquesta mateix cala, sobre un refugi de

pescadors, pots observar unes resistents roques marrons, que

també veiem en la punta de Pregondó sobre les roques

ocràcies. En el marge de ponent de la platja de Binimel·là

observem masses rocoses grisoses.

http://www.igc.cat/


Les roques de Binimel·làPàg. 8
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Què és un aflorament?

Roca, fòssil o mineral que apareix a la superfície

de la Terra per l‟efecte de l‟erosió natural o

l‟acció de l‟home i que és directament accessible

per ser observat.

En geologia, el registre de materials sol representar-se gràficament en forma de columna. La columna

estratigràfica ens indica l‟ordre de com es van apilar els materials al llarg del temps, on els sediments

més moderns es situen en la part alta i els més antics ocupen la part baixa.

La sèrie geològica de Binimel·là presenta una gran variabilitat de roques: turbidites, colades de fang,

nòduls fosfatats, radiolarites, calcàries i roques volcàniques (basalts i quarsqueratòfids).

Per reconèixer aquests materials que formen la

sèrie de Binimel·là cercarem afloraments que

ens permetin observar totes aquestes roques

amb “ulls geològics” i ens donin pistes per a

entreveure com es van formar.

Columna estratigràfica esquemàtica dels materials

geològics que trobem a Menorca (redibuixat de

Rosell i Llompart, 2002) i imatges dels materials que

formen la sèrie de Binimel·là.
Mapa geològic de la zona visitada.



Les Radiolarites
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Seguint el camí cap a Cala Mica, a mà dreta trobem un viarany que condueix a un xalet de la fallida

urbanització de Binimel·là. La construcció del camí d‟accés al xalet, ha deixat al descobert un esplèndid

aflorament de radiolarites.

Aquests organismes es troben lluny del talús i són freqüents en mars calents, amb activitat volcànica,

el que implica la presència d‟abundant sílice al mar, necessari per a la vida dels radiolaris. Un

refredament del mar pot provocar la seva mort i afavorir la sedimentació detrítica.

L‟alternança de les capes de radiolarites amb fines capes de llosella permeten observar clarament

l‟estratificació.

Per què durant el recorregut trobem tant desnivell? Les radiolarites són roques dures que difícilment

poden ser erosionades i conseqüentment han constituït els relleus més alts de la zona como la punta

de Binimel·là (141,2 m).

Llavors, si aquestes roques són tan dures, per què presenten tantes ondulacions i plecs? Segurament

perquè durant la fase de plegament que deformà aquests materials, els sediments encara no s‟havien

consolidat.

Erosió que al incidir en

un mateix lloc

diferencia els tipus de

materials sobre els que

actua desgastant més

uns que altres.

El desgast és major en les

roques de menor resistència.

Les roques més resistents

tendeixen a formar ressalts.

Les diferents litologies poden

deixar-nos empremtes en el

paisatge que són fàcils de

veure i serveixen de guia.

Exemples d‟esquelets de radiolaris del

Carbonífer.

Els radiolaris tenen un esquelet silici, esfèric i

perforat.

Els radiolaris són uns organismes

microscòpics que viuen surant al mar i quan

moren es dipositen molt lentament en el seu

fons. L‟acumulació de les seves restes formen

unes roques anomenades radiolarites.

M. S. Afanasieva (2000)

www.radiolaria.org

Les roques sedimentaries es caracteritzen per ser roques estratificades, és a dir, per estar formades

per estrats o capes que s‟apilen unes sobre altres. Dos estrats estan separats entre sí per una

superfície d‟estratificació que constitueix una “frontera” entre ambdós. Les superfícies d‟estratificació

poden representar períodes d‟erosió o d‟interrupció en la sedimentació o bé canvis bruscos en les

condicions de sedimentació.

L’erosió diferencial:

Aquesta composició confereix a la roca una

gran duresa i implica que pot desprendre

espurnes al rascar-la amb un tros de ferro. Es

coneix popularment com a “pedra foguera”.

Observa un estrat de radiolarites i pensa que per a sedimentar un nivell

de 0,5 cm d’aquesta roca podem considerar que són necessaris mil anys!

Els canvis litològics que

trobem en aquest aflorament

mostren successions

estratigràfiques.
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Anant a cercar el Camí de Cavalls, ens

trobem amb la quarta aturada del

itinerari.

5
Caló de s’Enderrossall

Una successió de gresos de gra fi,

formant làmines primes i intercalades

entre lloselles, es troben fortament

plegades.

Els materials van ser plegats durant un

lliscament posterior a la seva

sedimentació. L‟alternança de gresos i

llosella proporcionà la plasticitat

necessària per a plegar les roques

d‟aquest mode tan agut.
Plecs tombats o semitombats en gresos i lloselles.

Les turbidites són alternances de capes de gresos i llosella producte de l‟erosió d‟una plataforma

marina.

Al Caló de s‟Enderrossall les capes de gresos sobresurten de les de llosella per l‟erosió, ja que són més

dures. A la vegada, aquesta aturada ens permet realitzar varies observacions de detall:

El flanc de llevant del Caló de s‟Enderrossall (Punta d‟en Valent) està constituït per lloselles

intercalades entre gresos de gra gruixut corresponents a una sèrie turbidítica. La cala presenta la

mateixa composició, però en el seu cas els materials queden coberts per l‟arena i el mar.

L‟origen dels materials que observem està associat a allaus de corrents carregats de sediments

(corrents de terbolesa) que arribaven fins el fos del mar i es dipositaven donant lloc als estrats de gresos

i llosella que reben el nom de turbidites.

Nòduls fosfatats concrecionats i

formats al envoltar un nucli com

podria ser un fòssil o un clast

qualsevol.

Erosió alveolar o en “niu d‟abella” en gresos, originada per l‟abrasió

marina i deguda al desigual repartiment del ciment carbonatat que uneix

les partícules de la roca.

Icnites, senyals fòssils

producte d‟una possible antiga

activitat biològica que alterà

l‟estratificació original.

Diàclasis (petites fractures a mode d‟esquerdes) on s‟han concentrat

minerals clars. Quins minerals poden ser?

Com a conseqüència d‟algun esdeveniment, com per exemple un petit terratrèmol o una ràpida variació

del nivell del mar, s‟origina una caiguda en massa aprofitant el pendent del talús. Aquestes allaus,

formades per diferents tipus de sediments i aigua, s‟acceleren a mesura que cauen pendent avall i a la

vegada s‟individualitzen de l„aigua de mar com un corrent d‟aigua tèrbola.

Al arribar a la plana abissal s‟inicia una desacceleració i el corrent de terbolesa deixa gradualment les

fraccions que ja no té força per mantenir en suspensió, que ja no pot transportar. Conseqüentment,

primer dipositarà les partícules més gruixudes que formaran estrats de gresos i seguidament les més

fines, donant lloc a estrats d‟argila. La repetició de l‟esdeveniment originarà una sèrie turbidítica.

Esquema del procés

de formació i

sedimentació dels

estrats turbidítics.



Darrera el Caló de s‟Enderrossall, quin canvi! Observem una massa negra que correspon a una colada

de fang, concretament argila i arenes negres que inclouen o incloïen clastos de diferents litologies i que

en un ambient submarí lliscaren fins dipositar-se en una plana.

Macar d’en Valent
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En aquestes colades, que es repeteixen al llarg de la costa i de les quals la més representativa és

l‟aflorament de l‟escull des Francès, els paleontòlegs han identificat fòssils resedimentats, especialment

de coralls, així com d‟esponges, briozous, braquiòpodes, cefalòpodes, crinoïdeus i trilobits.

Mentre el corrent de fang es

desplaçava, erosionava i arrancava

trossos del substrat argilós i els

incorporava a la massa.

Els forats corresponen al lloc ocupat

por clastos de llosella, que han estat

erosionats pel mar.

Com a conseqüència de diverses falles,

els còdols, arenes, argiles i fòssils

viatjaren junts como una colada de

fang, un corrent viscós que arrancaria

en la part superior del talús i lentament

es desplaçaria pendent avall fins arribar

a la plana abissal on es produeix la

seva sedimentació.

L‟aigua amb l‟argila, confereix al fang la

viscositat i plasticitat necessària per

poder desplaçar-se pendent avall.

Junt a la colada de fang trobem un

aflorament que destaca pel seu

vistós color vermell:

Perquè són vermelles aquestes roques?

Correspon a nivells argilosos i

llimosos rics en sílice i òxids de

ferro. Es creu que aquest material

pot tenir un origen volcànic o ser

transportat per l‟aigua des de zones

continentals.

Trobar únicament aquest fòssil ens permet pensar que aquests organismes dominaven un fons marí

d‟aigües tranquil·les i somes. A partir d‟una certa profunditat, com a conseqüència de l‟augment de

pressió i el descens de temperatura, el carbonat que forma les calcàries es dissol.

La litologia d’aquest material es calcària. Aquí els

minerals produiran efervescència al tirar unes gotes

d’àcid clorhídric diluït. Compte amb l’àcid!

En detall podem comprovar que presenten un gra molt fi i que estan formades per fines

laminacions que han estat atribuïdes a cianobacteris filamentosos que atrapaven partícules de

carbonat càlcic.

Sortim momentàniament del camí per pujar a un nou aflorament alterós. Observem una nova

litologia, calcàries grises, on la seva duresa provoca que ressaltin en el paisatge.

Les calcàries es troben formant plecs molt ben formats i diferents als que observàrem en els

gresos i llosella de l’aturada 4.
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A la base de las calcaries i intercalades entre elles, observem estrats vermells de llosella.

Els crinoïdeus formen part del grup dels equinoïdeus (com els bogamarins). Estan formats per un

calze que conté el cos de l’animal i des del qual surten uns braços que serveixen per atrapar

partícules d’aliment i una tija ancorada al fons del mar mitjançant arrels. Aquests elements estan

constituïts per plaques de calcita que podran arribar a fossilitzar. Les del calze presenten formes

poligonals i les de la tija, tant poligonals como circulars, es caracteritzen per estar perforades.

En el sostre presenten fòssils de crinoïdeus, de l’espècie Balearocrinus breimeri, descrita

originalment a Binimel·là. Els crinoïdeus són coneguts com a lliris de mar.

Existeixen evidències de que

aquest mateix tipus de sediment es

troba actualment a grans

profunditats (properes a 4000 m).



L‟últim element que ens queda per complementar les litologies de la sèrie de Binimel·là són unes roques

volcàniques (que no visitarem) anomenades quarsqueratòfids. Amb coloracions des de grogues a

ocràcies, ressalten en el paisatge per la seva duresa i constitueixen els relleus de Pregonda i de les Illes

de Ses Bledes.
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El Geolodia 12 Menorca pot complementar-se amb un itinerari més llarg fins Pregonda per observar

els materials identificats prèviament en el paisatge.

Creuant la platja de Binimel·là es troben davall l‟arena roques dures corresponents a dunes

quaternàries. D‟especial interès es Cales Morts, on crida l‟atenció el fort canvi de color a fortes

tonalitats vermelles. En aquesta cala afloren argiles i gresos amb estratificacions creuades del

Permotriàsic. En el flanc de llevant de la cala, aquests materials són encavalcats per lloselles i

gresos del Carbonífer que es troben fortament plegats. Desplaçant-nos fins Pregonda trobarem

dunes quaternàries, primer sobre els materials del Permotriàsic i després sobre els quarsqueratòfids,

que podrem identificar a mesura que ens apropem a Pregonda.

Els quarsqueratòfids són unes roques de tipus

volcànic o hipoabissal molt poc comunes. Aquestes

roques estan constituïdes fonamentalment, com el

seu nom indica, per quars, encara que també

contenen feldespats i plagiòclasis.

Finalment podem preguntar-nos por la dinàmica i

morfologia de la platja de Binimel·là.

La platja està limitada a ponent per gresos i lloselles

grises del Carbonífer sedimentades per corrents de

terbolesa. El seu flanc de llevant està constituït per

dunes del Quaternari que han estat erosionades.

Així, d‟un costat a l‟altre de la platja trobem roques

formades amb més de 300 milions de anys de

diferència.

La platja és un sistema dinàmic que no es concentra

exclusivament en la seva part visible, la vorera. Està

formada per altres elements, com les dunes que

constitueixen un magatzem d‟arena i la part

submergida, amb un protagonista fonamental, la

posidònia oceànica.

Després d‟un temporal, la platja es veurà coberta de fulles de posidònia que a la vegada estaran

entapissades de foraminífers, briozous i altres organismes incrustants, que s‟acabaran convertint en

grans d‟arena quan la posidònia es podreixi.

A Menorca, les platges de la costa nord presenten diferències respecte a les de la costa sud. A Migjorn,

la posidònia oceànica envolta la costa en grans praderes que creixen fins als 35 metres de fondària.

Les platges d‟aquesta zona presenten un aspecte homogeni de cales d‟arena fina i blanca formades

fonamentalment per esquelets calcaris d‟organismes que viuen en aquestes plantes marines.

En canvi, a la costa nord, la posidònia es més escassa ja que la plataforma marina que envolta l‟illa per

aquesta part és més estreta. Així, las arenes de les platges de Tramuntana mostraran una composició

més variada, perquè les closques i petxines dels organismes es mesclaran amb el quars i altres clastos

procedents de l‟erosió de les roques.

En el centre de la platja de

Binimel·là observem un torrent que

junt a las ones és el principal

responsable de modelar l‟arenal.

Aquest torrent és especialment

actiu durant la tardor i hivern, quan

transporta partícules de sediment

fins a la cala, que posteriorment

l‟onatge s‟encarrega de distribuir

mar endins. Durant l‟estiu deixa de

aportar sediments i les ones tornen

totes aquestes partícules a la

platja. Així, la platja de Binimel·là

es manté com a tal gràcies a les

aportacions del torrent, la

posidònia oceànica i en menor

mesura per les aportacions dels

sistemes dunars.
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