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Punt de trobada: Aparcament de la platja dePunt de trobada: Aparcament de la platja de BinimelBinimel··llàà



Pàg. 2 El Temps GeològicEl Temps Geològic

Roques de
Binim

el·là

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.
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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.

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 faria 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 les
23:40h. L’home modern tindria un presència
testimonial, tan sols 4 segons abans d’acabar el
dia.

Per a la primera edició del Geolodia Menorca al 2012 s’escollí un interessant
recorregut entre les platges de Binimel·là i Cala Mica. La sobtada arribada d’una
violenta tempesta va provocar l’anul·lació de la sortida geològica un cop aquesta
s’havia iniciat. D’aquesta manera, el Geolodia - Menorca 2014 neix amb la voluntat de
complementar l’excursió del 2012 per un dels punts de major interès geològic de l’illa.
La diversitat de roques i l’espectacularitat i atractiu de les seves formes en justifiquen
l’elecció.

Tanmateix, l’itinerari proposat presenta diverses modificacions respecte al plantejat al
2012. Aquest fet, que per una banda confereix un interès afegit per als assistents a
l’edició del 2012, es deu en gran mesura a les obres de restauració ambiental que
s’han desenvolupat recentment en el marc del projecte Life+Reneix del Consell Insular
de Menorca amb el suport de la Comissió Europea.

Les roques deLes roques de BinimelBinimel··llàà1
Per quPer quèè elel GeolodiaGeolodia 14 Menorca a14 Menorca a BinimelBinimel··llàà??

Pàg. 3

Binimel·là presenta una gran variabilitat de roques: gresos, argiles, colades de fang,
nòduls fosfatats, radiolarites, calcàries i roques volcàniques (basalts i
quarsqueratòfids).  Com la major part dels terrenys Paleozoics que trobem a Menorca,
aquestes roques, que observarem al llarg del recorregut, s’atribueixen als períodes
geològics del Carbonífer i el Devonià i foren sedimentades en el mar.

Mapa geològic de la zona visitada

Què és un mapa geològic? Una representació sobre un mapa topogràfic dels
diferents tipus de roques que podem trobar en un territori. Per fer-ho, s’utilitzen colors
diversos que indiquen diferents tipus de roques. A més, en un mapa geològic trobarem
representades les estructures tectòniques, com són per exemple les falles i els plecs.



Pàg. 4 1Les roques deLes roques de BinimelBinimel··llàà
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.

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.

El primer aflorament geològic que visitarem correspon a un tipusEl primer aflorament geològic que visitarem correspon a un tipus de roques moltde roques molt
mméés modern que la resta de roques que veurem. Ss modern que la resta de roques que veurem. Sóón roques del Quaternari,n roques del Quaternari,
ll’ú’últim dels perltim dels perííodes geològics, desenvolupat des de fa 2,5 milions dodes geològics, desenvolupat des de fa 2,5 milions d’’anys fins aanys fins a
ll’’actualitat. Durant aquest peractualitat. Durant aquest perííode apareguode apareguéé ll’’HomoHomo sapienssapiens sobre la Terra i a lasobre la Terra i a la
vegada s'extingiren nombroses especies animals i vegetals.vegada s'extingiren nombroses especies animals i vegetals.

Les roques formades a Menorca durant aquest perLes roques formades a Menorca durant aquest perííode geològic corresponenode geològic corresponen
principalment a dunes fòssils. Acumulacions dprincipalment a dunes fòssils. Acumulacions d’’arena, transportada, arrabassadaarena, transportada, arrabassada
de la platja i sedimentada per lde la platja i sedimentada per l’’acciaccióó del vent, que amb el pas del temps hadel vent, que amb el pas del temps ha
sofert un procsofert un procéés de consolidacis de consolidacióó donant lloc a una roca.donant lloc a una roca.

Les dunes cobreixen tot el flanc de llevant de la platja deLes dunes cobreixen tot el flanc de llevant de la platja de BinimelBinimel··llàà, al ser, al ser
roquesroques ““recentsrecents”” i estar poc consolidades, si estar poc consolidades, s’’han vist sotmeses a lhan vist sotmeses a l’’erosierosióó,,
donant lloc a un seguit de petites cales.donant lloc a un seguit de petites cales.

Dunes fòssilsDunes fòssils

Habitualment, podem observar
en aquestes roques
estratificacions encreuades. Un
tipus d’estructura sedimentària
resultant de la disposició dels
grans d’arena, els quals
s’ordenen en làmines que
formen angles entre elles.
L’ordenament és una
conseqüència de l’avanç del
sediment per l’acció del vent.

Pàg. 52

Mira la roca d’aprop i
toca-la, què et recorden
els seus components?



Pàg. 6 Pàg. 7

El recorregut es caracteritza per la presència d’un desnivell notable. A què es deu?

L’erosió diferencial: 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.

LL’’itinerari deitinerari de BinimelBinimel··llàà

Plegament

s

Nòduls
concrecionats

Erosió
alveolar

Diàclasismineralitzades

Llosella vermella

amb falles

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 per alguns autors a cianobacteris
filamentosos que atrapaven partícules de carbonat càlcic.

En aquest aflorament començarem a aprendre quines roques formen la variada i
complexa sèrie geològica de Binimel·là. Les primeres roques que ens trobem són
les calcàries.

A la base de las calcaries i intercalades entre elles, observem estrats vermells de
llosella. Un altre tipus de roca, del qual aprendrem les seves peculiaritats més
endavant.

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 en el punt on ens trobem. Els crinoïdeus són coneguts
actualment com a lliris de mar.

Les calcLes calcààries deries de BinimelBinimel··llàà3
El recorregut plantejat per aquesta edició del geolodia inclou 7 aturades o punts
d’interès, que han estat seleccionats per la qualitat dels seus afloraments geològics, el
seu interès científic i/o didàctic, així com també, per la vistositat morfològica dels seus
components. Tanmateix, el recorregut presenta molts altres elements que presenten un
elevat atractiu i que també es podrien considerar com a veritables punts d’interès, però
per tal de no allargar excessivament l’excursió no s’han  inclòs a l’itinerari. Caldrà estar
atent i utilitzar els “ulls geològics” per reconèixer aquests elements!

La gran variabilitat de roques que trobem a la zona, implica la presència de roques dures, que
difícilment poden ser erosionades i constitueixen el relleus més resistents, com al vèrtex de
Binimel·là (141,2 m), davant d’altres més toves que es veuen més fàcilment sotmeses a l’acció
de l’erosió.



Pàg. 8 4CalCalóó dede ss’’EnderrossallEnderrossall
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.
Les capes de gresos sobresurten de les de llosella per l’erosió, ja que són més dures.

Esquema del procés de formació i sedimentació dels estrats turbidítics.

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.

5Macar dMacar d’’en Valenten Valent
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.

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.

Els forats corresponen al lloc
ocupat per clastos de llosella, que
han estat erosionats pel mar.

Com a conseqüència d’algun
esdeveniment, com per exemple un
petit terratrèmol, s’origina una
caiguda en massa; 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.

Mentre el corrent de fang es
desplaçava, erosionava i arrancava
trossos del substrat argilós i els
incorporava a la massa.

Les turbidites són
alternances de
capes de gresos i
llosella producte
de l’erosió d’una
plataforma marina.

6 Les radiolaritesLes radiolarites
De tornada cap a la platja de Binimel·là, 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.

Exemples d’esquelets de radiolaris del Carbonífer.

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.
Els radiolaris tenen un esquelet silici,
esfèric i perforat. 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”.

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.

M. S. Afanasieva (2000)

www.radiolaria.org

Pàg. 9

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!



Pàg. 10 El paisatge deEl paisatge de BinimelBinimel··llàà

El Geolodia 14 Menorca pot complementar-se amb un itinerari més llarg fins Pregonda per observar els
materials identificats prèviament en el paisatge.

D’especial interès es Cales Morts. En aquesta cala afloren argiles i gresos amb estratificacions encreuades
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.

A primer cop d’ull, predominen roques de tonalitats ocres que formen els relleus de la platja de Pregonda
fins les Illes de Ses Bledes. Però també veiem coloracions vermelles en el marge de llevant de la cala que
es repeteixen apropant-nos a la platja de Binimel·là, a Cales Morts. En aquesta mateix cala, sobre un
refugi de pescadors, pots observar unes roques marrons, que també veiem a la punta de Pregondó sobre
les roques ocràcies. En el marge de ponent de la platja de Binimel·là observem masses rocoses de color
gris fosc.

Veus diferents colors?

Cap a ponent

Cap a llevant

En un primer terme dominen en el paisatge les roques de color gris fosc que ja coneixem de la Punta d’en
Valent i que també podem observar a gran part de la platja de Cala Mica. Al marge de llevant d’aquesta
platja, predominen unes roques de color marró que també veiem a la Punta de Ferragut. A l’extrem de llevant
de la platja de Cavalleria, ens cridaran l’atenció, roques de color vermell intens que també trobem a Cala
Roja (en referència al seu nom). En darrer terme, trobem primer a la Punta des Vernís i després al Cap de
Cavalleria, dos tipus de roca diferents dominats pels colors grisos de tonalitat clara.

7
Les pretensions de construir una urbanització turística a l’àrea compresa entre les platges de
Binimel·là i Cala Mica als anys setanta provocà un greu procés de degradació de la zona, que  ha
arribat fins als nostres dies.

El projecteEl projecte LIFELIFE+RENEIX i el coneixement+RENEIX i el coneixement
de la geologiade la geologia

L’obertura indiscriminada de vials d’accés a la urbanització, va trencar l’equilibri natural de la zona,
provocant l’alteració del traçat de torrents, donant lloc a greus problemes d’erosió i alterant
l’arribada d’arena a algunes platges. A la vegada, també provocà l’aparició de talussos inestables
que significaven un greu problema de risc geològic:

Aquesta degradació s’ha vist
especialment accelerada en la darrera
dècada per pràctiques agressives amb
vehicles motoritzats, així com, encara que
en menor mesura, per una major
freqüentació motivada per un creixent
interès social relacionat amb el paisatge i
el mar. L’alteració del medi vinculada a
aquesta major freqüentació és pot
identificar clarament mitjançant l’anàlisi
geològic de fotografies aèries de
diferents anys.

1988 2002

2010

A Binimel·là s’han realitzat un seguit d’actuacions encaminades especialment a controlar els
processos erosius i sedimentaris atenent als orígens que han motivat la seva alteració, a la
regulació de la freqüentació humana i a la correcció dels talussos antròpics amb el triple objectiu
de minimitzar el risc geològic, l’impacte visual i paisatgístic dels blocs caiguts i disposar de material
adequat per a la millora ambiental dels camins a mantenir i trams erosionats. Un cop realitzades
aquestes actuacions, s’ha procedit a la plantació d'espècies autòctones per regenerar la vegetació.

El projecte Life+Reneix té com a objectiu principal la restauració d'hàbitats degradats que acullen
algunes comunitats vegetals d'interès i espècies prioritàries de la flora de Menorca. Per assolir
aquest objectiu a Binimel·là, ha contemplat la necessitat d'adquirir un profund coneixement
geològic de la zona.

Pàg. 11

Per saber-ne més: Rosell, J. i Llompart, C. 2002. El naixement d’una illa. Menorca. Guia de geologia
pràctica. Impressió i relligat Dacs, Indústria Gràfica, S.A. Moncada i Reixac. 279 pp.
Plana web del projecte Life+Reneix: lifereneix.cime.es
Geoservei Projectes i Gestió Ambiental S.L. 2012: Estudi geomorfològic de la zona de Binimel·là en el marc
del projecte Life+Reneix (LIFE07/NAT/E/000756).


