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El Temps Geològic

L’aigua a Menorca

Pàg. 11

El marès presenta una importància cabdal per al desenvolupament econòmic de Menorca, ja que
constitueix el principal reservori d’aigua de l’illa. La seva permeabilitat permet la infiltració
d’una gran part de l’aigua que plou sobre Menorca i el seu posterior emmagatzemament.

Cal emprar la imaginació per valorar el concepte temps en
geologia. S’estima que la terra té 4.570 milions d’anys.
Aquesta gran magnitud d’escala temporal implica
considerar el temps d’una manera diferent a l’habitual.

Així, si la principal font d’aigua dolça de Menorca l’extraiem de les seves roques, com és possible
que no trobem aigua en aquests profunds forats en el sòl que són les pedreres?

TAULA DELS TEMPS GEOLÒGICS

En geologia s’utilitza la taula dels temps geològics per
descriure i relacionar els esdeveniments que s’han succeït
durant la història de la Terra.

Un símil, força didàctic, utilitzat per entendre el
concepte temps en geologia, consisteix en comprimir
la història de la terra en un dia: La vida apareixeria a
les 2:40h, però no seria fins a les 21:00h on
esdevindria la seva gran diversificació en forma
d’animals i plantes. Els dinosaures farien la seva
aparició a les 22:47h i viurien molt temps, fins a les
23:40h. L’home modern tindria un presència
testimonial, tan sols 4 segons abans d’acabar el dia.

Simplement perquè l’aigua es troba encara més avall. La pedrera de l’Amfiteatre, on ara ens
trobem, té una profunditat de 29-30 m i les aigües subterrànies d’aquest sector de Ciutadella es
localitzen a partir d’una profunditat aproximada d’uns 45 m. Pel que si l’extracció hagués
continuat cap avall, no hauria pogut perdurar indefinidament per l’impediment que suposa la
presència de les aigües subterrànies. De fet, una de les causes d’abandonament de moltes
pedreres eren els indicis d’aparició d’aquestes aigües.

http://old.acogok.org/

Marès

Penya viva

Molt sovint el marès
presenta una gran porositat i
permeabilitat que li permet
absorbir aigua com si es
tractés
d’una
esponja.
Aquest tret es relaciona amb
l’homogeneïtat,
mida
i
forma arrodonida de les
partícules
d’arena
que
constitueixen la roca i que
deixen entre elles petits
espais buits per on s’escola
l’aigua. Tanmateix, si la roca
es troba molt cimentada
(penya viva) aquests espais
buits
poden
ser
pràcticament inexistents.

Tanmateix, cal considerar que les aigües subterrànies a Menorca de cada vegada es localitzen
més avall. En els darrers 30 anys la superfície freàtica ha caigut més de 20 m en algunes zones
tot i que la caiguda mitjana ha estat de 6 m. Aquest descens és el resultat d’extreure més aigua
dels pous de la que entra per infiltració natural. A la vegada, també cal tenir en compte que l’alta
permeabilitat del marès permet, a part de la infiltració de l’aigua de pluja, la fàcil entrada de
contaminants (nitrats o aigües fecals) o la intrusió d’aigua de mar a la zona costanera (salinització
dels pous). La correcta gestió dels aqüífers i l’estalvi d’aigua són imprescindibles per garantir el
creixement sostenible de Menorca.
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L’extracció i la geologia
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A l’hora de triar el lloc on començar l’extracció, el trencador (tal i com es coneixien els
treballadors de les pedreres) havia de seguir una acurada estratègia, ja que diversos factors
condicionarien la rendibilitat de la pedrera. Calia economitzar temps i esforços, i la presència de
“cossos estranys”, tal i com els trencadors els anomenaven, podien malgastar la seva energia.
Tanmateix, en un mateix terreny, d’un lloc a un altre i a diferents nivells de profunditat, podien
aparèixer de repent els “cossos estranys”, zones on el marès passava a ser més dur i que el
trencador intentava defugir i aïllar per tal d’optimitzar la seva feina. El trencador havia de
visualitzar l’interior de la futura pedrera, la seva estructura geològica, per tal d’evitar al màxim les
roques més dures.
I és que tot i la idea estesa que el marès és una roca molt homogènia, la realitat és que el color, la
consistència i la porositat del marès són molt variables. Pot ser blanc, groc o fins i tot vermell i a
la vegada molt tou o molt dur, amb un interminable ventall de tipus de marès intermedis entre
els dos extrems i sempre depenent de les condicions ambientals, en que es forma la roca. Quan
el marès és molt dur i compacte, com a conseqüència d’haver rebut una major cimentació, a
Menorca rep el nom de pedra o penya viva.

Per què el Geolodia 16 Menorca a les Pedreres de s’Hostal?

Pàg. 3

El Geolodia a Menorca compleix 5 anys des de la seva primera edició al massís de Binimel·là.
Tot i l’intens i espectacular aiguat que va provocar la suspensió d’aquella excursió un cop havia
estat iniciada, la molt bona acollida de públic que rebé l’activitat i que superà amb escreix les
previsions inicials, ens ha portat a seguir treballant amb il·lusió per a que la celebració del
Geolodia a Menorca sigui una realitat any rere any.
D’aquesta manera, amb la voluntat d’apropar als menorquins una ciència que avui en dia encara
és poc coneguda per a molta gent i que a Menorca cobra un interès ben especial, proposem per
tal de celebrar els 5 anys de Geolodia a Menorca, una excursió amb unes característiques
diferents a les de les anteriors edicions i on la roca més significativa de l’illa, el marès, cobri tot el
protagonisme. Per a tal fi, estem molt agraïts a la Fundació Líthica per la seva bona
predisposició a obrir-nos les portes de les pedreres de s’Hostal, per a que un any més puguem
entendre, veure i gaudir amb “ulls geològics” un nou indret captivador de Menorca.

Mapa geològic de la zona visitada (Rosell, J. et al., 1989. Mapa geológico de España, escala 1:25.000.
Full núm. 617 bis/618. IGME. Font: IDE Menorca, http://cartografia.cime.es/).
El trencador coneix bé que cada terreny mostra una configuració irregular i que freqüentment el
marès pot ser travessat per “cossos estranys” de penya viva. Segons les morfologies que pren la
penya viva les anomena: “clau” si prenen forma de columna, “cavall” si formen un mur o “capa
viva o terrassa” si s’estén al llarg d’un pla. Amb el nom de “pèl” es refereix a les esquerdes de la
roca (Sauleau, 1985).
Per a saber-ne més: Sauleau, L. 1985. Pedreres i Trencadors. Col·lectiu Folklòric Ciutadella.
Quaderns de Folklore, 22-23. 86 pp.

El mapa geològic de s’Hostal.
Hostal. Un mapa geològic és una representació gràfica sobre un mapa
topogràfic de les característiques geològiques d’una part de la superfície de la Terra. Els diferents
tipus de roques es representen mitjançant diversos colors (o trames) indicant la seva edat. També
es representen els contactes entre materials i les estructures tectòniques. La zona de s’Hostal
correspon a una àrea geològicament ben homogènia on afloren calcarenites d’edat Tortoniana
(Mc) sedimentades, segons els autors del mapa, en un lagoon. Les pedreres es situen molt
properes a una altra zona també amb calcarenites (i calcàries) però d’edat Messiniana (Ma).
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El marès
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Durant el Mesozoic un gran mar anomenat Tethis ocupava una àmplia extensió entre Àfrica i
Europa. A finals del Mesozoic i començament del Cenozoic, Àfrica i Europa es van començar
apropar provocant que d’una manera extremadament lenta aquest mar veiés reduïda la seva
extensió fins acabar constituint l’actual Mediterrània. Encara que costi de creure, els continents
no han estat al llarg de la història de la Terra sempre al mateix lloc, sinó que s’han mogut i encara
es mouen.
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Alguns trets geològics del marès

Pàg. 9

Si ens hi fixem bé, al marès de les pedreres podrem identificar-hi diferents elements, a part dels
fòssils, que també són característics de la roca i dels processos geològics i biològics que l’han
afectat.
Trobarem esquerdes reomplertes per un
tipus d’argila de color vermell o ataronjat
que rep el nom de terra rossa o argila de
descalcificació. Aquesta argila és el material
residual que queda quan les aigües
subterrànies dissolen la pedra calcària.

Observarem tubs, de vegades bifurcats i
ramificats, construïts per animals que van
viure al Miocè i que en el seu afany per cercar
aliment, habitatge o fugir dels seus
depredadors, removien el sediment originant
aquestes formes que associem al anomenat
procés de la bioturbació.

Veurem també (especialment a la pedrera
del Laberint) abundants estructures
allargades que corresponen a estalagmites.
Es formen en coves, on les aigües
subterrànies, carregades de sals minerals
(especialment bicarbonat), degoten des del
sostre, el que implica la precipitació dels
minerals i el creixement vertical d’aquestes
formes. Així, si localitzem aquestes
estructures hem de pensar que en algun
moment es trobaven dins coves.
Fotos: Agustí Rodríguez
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Els fòssils del marès
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Els fòssils que trobem al marès del Migjorn corresponen a organismes marins que van viure al
Mediterrani en un període de temps comprès entre els 5 i 11 milions d’anys, al Miocè. En
aquests temps, la Mediterrània era una mar càlida similar als mars tropicals actuals, com per
exemple és el mar del Carib, per aquest motiu, als mars tropicals trobem els descendents
d’alguns dels organismes que vivien al mar Mediterrani durant el Miocè. Tal i com indica el
principi de l’actualisme, comparar amb el present ens permet entendre el passat.

Pàg. 5

Però el moviment d’aquests dos continents tingué altres grans conseqüències. Així, a mesura que
Àfrica i Europa s’apropaven, els sediments, que durant milions d’anys s’havien format i acumulat
als fons de les conques marines mesozoiques, s’anaven transformant en roques i comprimint.
Com si es tractés d’un xoc a càmera lenta, la immensa força que empenyia aquests dos
continents va provocar la deformació dels sediments del Mesozoic i del Cenozoic més antic, que
ocupaven amplituds quilomètriques, el trencament de les roques més antigues i rígides que
formaven el basament o sòcol de la conca sedimentària, i a la vegada l’apilament d’unes sobre les
altres. Aquest procés culminà amb la sortida d’enormes masses rocoses del fons del mar,
originant les grans serralades muntanyoses que actualment envolten el mar Mediterrani
occidental com són Apenins italians, els Alps, els Pirineus, les Bètiques i l’Atlas Africà.
Aquests grans moviments foren transcendentals per a Menorca, ja que en començar el Miocè
provocaren la configuració de la regió nord de l’illa (la Tramuntana) i el posterior enfonsament
de la part meridional (el Migjorn). També van implicar que el mar que envoltava l’illa pogués
envair les zones que fins al moment es trobaven emergides, iniciant la sedimentació de les
arenes que acabarien originant la roca més emblemàtica de Menorca, el marès del Migjorn.

Exemples de bogamarins de la família Schizasteridae, fòssil i actual. A l’esquerra exemplar fòssil
localitzat al Barranc d’Algendar i dipositat al Centre de Geologia de Menorca i a la dreta exemple
actual recollit al 2003 a una platja de Nova Caledonia a 5 m de profunditat (Koghisberg‘s
Collections).
Tot i que aparentment, ens sembli que els fòssils que
observem a les pedreres de s’Hostal estan “incrustats” a
la roca, la realitat és que aquests fòssils es van formar en
quedar l'organisme enterrat entre sediments marins,
immediatament després de morir. En aquestes
condicions, les parts carnoses es van descompondre i
desaparèixer ràpidament, en canvi, les parts dures, com
són aquí les closques, perduren amb la seva pròpia
mineralogia o transformada. En alguns casos, aquestes
parts dures subsisteixen gairebé intactes (indicant un
ambient poc enèrgic), però amb més freqüència els seus
porus i espais oberts s'impregnen parcialment o
totalment de minerals procedents de l'aigua que hi ha
Foto: Lola Méndez
entre el sediment i amb el pas del temps tot el conjunt
Fòssil a la pedrera dels Tarongers.
(procés conegut com a diagènesi) es converteix en una
roca.
Per a saber-ne més: Quintana, J. 2011. Neogen. Material didàctic pel coneixement dels fòssils del Terciari
de Menorca. Taller de biodiversitat al Museu Diocesà de Menorca. Disponible a:
http://www.ime.cat/Contingut.aspx?IdPub=8838

Com és forma un fòssil?

Reconstrucció idealitzada de Menorca durant el Miocè superior. Reelaborat de Rosell, J. i
Llompart, C. 2014. El naixement d’una illa. Menorca. Guia de geologia pràctica. 2ª ed. corregida i 1ª ed.
de la Col·lecció Recerca, nº 21. Agència Menorca Reserva de Biosfera i Institut Menorquí
d’Estudis. Impremta RGM, S.A. 280 pp.
Així les coses, al començament del Miocè, l’àrea emergida de Menorca es limitava a la regió de
Tramuntana (molt més extensa que l’actual), i la de Migjorn estava sent inundada pel mar. En
aquest mar hi convivien una enorme quantitat d’organismes (com per exemple algues,
mol·luscs, bogamarins, coralls, amfibis i peixos). Les onades, l’erosió produïda per organismes
vius (bioerosió) i altres fenòmens, a poc a poc anaven transformant les closques i esquelets
d’aquests organismes en arena, que finalment era dipositada al fons del mar. Aquesta arena es
barrejava amb sediments procedents de l’erosió de les roques que formaven les muntanyes de la
Tramuntana. Amb el pas del temps aquesta barreja d’arenes s’acabaria consolidant i formant una
roca que a Menorca coneixem amb el nom de marès.

El marès del Migjorn és una roca carbonàtica arenosa formada per l’acumulació de les
restes d’esquelets de milions d’organismes marins barrejats amb grans de quars i fragments
d’altres roques juntament amb precipitats químics.
Si volem comprendre la formació d’aquesta roca serà suficient un passeig per qualsevol
platja de Menorca. Si observem amb deteniment l’arena, veurem que està formada per
fragments d’organismes que viuen al mar i per grans procedents de l’erosió de les roques
properes a la platja que han estat transportats pels torrents o que procedeixen del
desmantellament dels penyals propers, i a la vegada, ens permetrà entendre les grans
diferències de mida, composició, color o duresa que presenta el marès.
Les arenes de la
platja provenen de
fragments
d’organismes
que
viuen al mar (e) i de
roques que són
erosionades (a, b, c i
d). La consolidació
d’aquests sediments
originarà una roca,
que
segons
la
procedència
dels
grans podrà ser una
calcarenita o un
gres.
Modificat
d’Obrador, A. i
Estrada, R. 2002.
Del sedimento arenoso a
la roca. Enseñanza de
las Ciencias de la
Tierra (10.1) 78-83.

Les sals que conté l’aigua procedent de la pluja o dels esquitxos del mar a poc a poc van
cimentant els grans d’arena de les platges, és a dir, formen una roca. Un bon exemple
d’aquest procés, en un estat molt incipient, és fàcilment identificable amb la crosta, més o
menys endurida, que es forma a la superfície de l’arena de la vorera de la platja abans que
sigui trepitjada. La cimentació d’aquests grans formarà una roca que s’anomena calcarenita,
i que a Menorca anomenem marès. Les arenes de les zones més pregones es consoliden
per fenòmens de dissolució/cimentació lligats al seu propi enterrament.

Foto de fons de pàgina: Jordi Camprubí. Foto finalista del Concurs fotogràfic de la I Setmana de la Geodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca.
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Menorca i la seva diversitat
geològica
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La geodiversitat, la varietat d’elements geològics d’un territori i la relació entre ells, és
probablement l’aspecte més destacat de la geologia de Menorca. L'illa està constituïda per dues
regions geològiques molt diferents (Tramuntana i Migjorn), separades per una línia en direcció
nord-est que segueix més o menys la carretera principal. Així, aquesta carretera actua
aproximadament com a límit entre els materials de la regió de Tramuntana formats
majoritàriament durant el Paleozoic i Mesozoic i els materials de la regió de Migjorn del Miocè.
D’aquesta manera, a Menorca hi tenen cabuda un gran ventall de formacions geològiques que
poden ser a grans trets fàcilment identificades pel color de les seves roques. Atenent a aquests
colors podem dividir l’illa en quatre unitats paisatgístiques principals, perfectament
individualitzades; la Menorca fosca, la Menorca vermella i la Menorca grisa a la Tramuntana i la
Menorca blanca al Migjorn.

Paisatges geològics de Menorca. Modificat d’Obrador, A. 2010. Geologia i basses temporals. A: Fraga, P.,
Estaún, I. i Cardona, E. (eds.), Basses temporals mediterrànies. LIFE BASSES: gestió i conservació a Menorca.
Col·lecció Recerca. Institut Menorquí d’Estudis, Maó, 15, 52-77.
Grisa

Fosc
a

Vermella

Blanca

Menorca compta amb uns 12.000 km de parets seques utilitzades per parcel·lar i dividir el
camp menorquí. Aquestes parets seques són en part una conseqüència de les moltes pedres que
es troben als camps de Menorca. Originàriament els pagesos es veien obligats a decantar-les per
poder sembrar i quan les movien les anaven emprant per fer aquests murs. Aquest fet és de gran
utilitat per al coneixement de la geologia a Menorca, perquè el pagès feia la paret seca amb la
roca que es troba en aquell lloc, no la portava mai d’una altra banda, el que converteix aquestes
parets en uns elements interessants per al reconeixement de la geologia insular.

