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Geolodia es va crear a Terol l'any 2005, basant-se en l'activitat
anomenada Geotop, que consistia en difondre la geologia per al gran
públic. Igual que aquesta activitat, Geolodia es dirigeix a un ampli públic
sense necessitat de previs coneixements geològics.
Es tracta d'una activitat que pretén donar a conèixer, mitjançant una
sortida de camp i de la mà de professionals en la matèria, els processos
geològics que afecten tant a l'interior de la Terra com a l'exterior, el nostre
patrimoni geològic i la importància de conservar-lo i la tasca que
desenvolupen els geòlegs amb el que aporten al nostre benestar.
Des del 2005 es van anar incorporant a aquesta activitat noves
províncies però no va ser fins al 2010 que es van celebrar de manera
simultània. Des d'aquest moment, Geolodia va passar a celebrar-se a
nivell nacional i cada any es celebra el mateix cap de setmana a totes les
províncies espanyoles, amb el que s'aconsegueix donar protagonisme a la
Geologia i una forta repercussió mediàtica.

Les
Illes
Balears
corresponen a la part
emergida de la plataforma
carbonatada anomenada
Promontori Balear, constituint la prolongació cap al
E de les Serralades
Bètiques.
Les Balears es van originar durant l’Orogènia Alpina (iniciada fa 80 Ma, fins
l’actualitat), que a l'illa d’Eivissa tindria lloc durant el Miocè mitjà (20 Ma aprox.), com
a resultat de la col·lisió entre la placa tectònica Eurasiàtica i la placa Africana. Durant
aquest període de deformació, Eivissa es va estructurar en tres unitats diferents
cavalcants entre si mitjançant falles inverses d'orientació NE - SO: la Unitat d'Eivissa,
la Unitat de Llentrisca-Rei i la Unitat d'Albarca.
La Unitat d'Albarca és la inferior i podria considerar-se com l'autòcton de l’illa. Per
sobre d’aquesta es disposa la Unitat de Llentrisca - Rei, que és la més complexa, i
finalment la superior, Unitat d'Eivissa. Les tres unitats es troben composades pels
mateixos materials.

Geolodia 13 és la quarta edició del Geolodia que es realitza a les Illes
Balears i la primera a Eivissa. Amb aquesta edició es pretén donar a
conèixer la geologia de l'illa i l'existència de punts d'interès geològic, com
ho és la zona escollida per a la realització d'aquest Geolodia 13: és Penyal
de s'Àguila, situat al municipi de Sant Joan de Labritja.
De la mà d'experts geòlegs que aniran explicant amb detall cadascuna
de les parades del recorregut, et convidem a viatjar al passat perquè
descobreixis com ha variat Eivissa i ha anat evolucionant fins arribar a
l'actualitat. Aprendràs a identificar espècies d'organismes que ja s'han
extingit i coneixeràs l'ambient en què vivien.
En aquesta guia et presentem una breu explicació sobre la geologia
general de l'illa i t’introduïm en la geologia regional de és Penyal de
s'Àguila. Esperem que gaudeixis del teu viatge al passat.
No dubtis a preguntar totes les qüestions que tinguis i en donar-nos la
teva opinió sobre el Geolodia 13. Amb la teva participació i opinió podrem
anar millorant i creixent perquè cada any sigui millor que l'anterior.
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Situació geogràfica

La Geologia d’Eivissa

Com a primer Geolodia-Eivissa, hem escollit l’espectacular zona des Penyal de
s’Àguila, la qual ens permet realitzar un recorregut força interessant i didàctic des
del punt de vista de la història geològica d’Eivissa. Per raons de comoditat es
veuran les diferents unitats del recorregut per ordre temporal decreixen, és a dir,
de més modernes a més antigues.
Tagomago

Eivissa

Es Penyal de s’Àguila es troba localitzat
al centre del vessant NW des Amunts, a
uns 4 km al NW de Sant Miquel. Per
arribar a la zona cal agafar la carretera
Eivissa-Sant Miquel (PM-804). Un cop en
l’entrada del poble de Sant Miquel,
agafar la carretera PM-804-1 fins al desviament que va cap a la urbanització Isla
Blanca.

Cartografia geològica i
recorregut de la zona

N

Mapa geològic d’Eivissa
A grans trets, els materials que afloren a Eivissa corresponen a sediments
carbonatats:
·Materials del Triàsic: argiles, calcàries i dolomies que originen penya-segats de
gran alçada, principalment en la zona des Cap Roig-Punta d’en Valls o en l’illot de
Tagomago, on es troben les roques més antigues de les Pitiuses.
·Materials del Juràssic: calcàries i dolomies. També constitueixen importants
penya-segats, per exemple en sa Punta Grossa. Ben visibles sota el castell de Dalt
Vila en la ciutat d'Eivissa, entre d'altres emplaçaments.

·Materials del Cretaci: calcàries, margues, calcarenites i dolomies. Es tracta del
període que presenta més diversitat litològica i constitueix una important part de la
costa escarpada des Amunts.
·Materials del Miocè: constituits bàsicament per conglomerats, microbretxes,
calcarenites i margocalcàries.
·Materials del Quaternari: s'inclouen els dipòsits fòssils de dunes i platges,
coneguts com marès, els conglomerats marins compostos per còdols molt rodats, i
els glacis antics i moderns (dipòsits de vessant que donen lloc a una superfície de
pendent suau que s'originen durant el procés d’erosió d’una muntanya).
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Els geòlegs representem la distribució de les roques mitjançant
cartografies geològiques, fonamentals per informar de les característiques del terreny.
Pàg. 4

L’escala del Temps Geològic

Columna estratigràfica de la regió
Litologia
granulometria
grollera

Components
U. LL-R

fina
Js Km
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Principals extincions

Unitat d’Albarca

Mb. Calcàries i
dolomies de Cala
d’en Sardina

Mb. Margues de
EPnyal de s’Àguila
Mb. Calcàries de
Torres des Molar

Fm. Calcàries de Port de Sant Miquel

Miocè
Inferior (Aptià)

Cretaci

Neogen

Ts Fk

Orbitolina

Calcàries

Conglomerat

Encavalc.

Margues

Bioclast

Discordanç.

Gresos

Dolomia

Nòdul
ferruginós

Braquiòpode

Argiles

Rudista

Bioturbació

Ammonit

Guix

Falla

Jacinto de
Compostela

Belemnit

Equínid

Js: Juràssic; Km: Kimmeridgià; Ts: Triàsic; Fk: Fàcies keuper; U. LL-R: Unitat
Llentrisca-Rei
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En la primera parada ens trobarem
amb els materials del Kimmeridgià,
representats
per
ritmites
de
calcàries taulejades amb intercalacions de margues de color grisblavós.
Durant el Mesozoic i Cenozoic tingué
lloc l’obertura de l'Atlàntic i l'ampliació
cap a l’oest del mar Tethys, precursor
del Mediterrani. Aquest fet va
provocar que actualment aquests
materials mostrin un aspecte molt
més plegat i fracturat que la resta de
litologies.
Aquests materials es van dipositar en un
ambient de plataforma soma, amb poca
comunicació amb les parts més obertes de la
plataforma i amb aportacions regulars de
sediments de gra fi que s'intercalaven amb
calcàries (períodes amb baix aport de
sediment). Aquesta restricció en l'ambient i el
continu aport de material va provocar que les
aigües fossin tèrboles i inestables per a la
instal·lació de fauna bentònica (organismes
que habiten al fons del mar) i nectónica
(organismes que es troben a la columna
d'aigua).
Principi de superposició dels estrats:
Principi
bàsic
de
l’estratigrafia sedimentària. Indica que les
capes de sediments es
dipositen de manera
que les més recents es
troben sobre les més
antigues.
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Per sota dels anteriors materials apareixen unes argiles violàcies amb alguns
nivells de color verd, groc o gris. Entre les argiles s'intercalen guixos de color blanc
i negre, i és possible trobar petits quarsos bipiramidals de color vermellós o blanc,
coneguts popularment com a Dents de Bruixes. Els geòlegs els denominem
Jacintos de Compostela.
El Keuper, per la seva plasticitat, actuà com a unitat de desenganxament, és a dir,
com a superfície de lliscament sobre la qual es desplacen altres materials donant
lloc a encavalcaments. Aquest fet permet diferenciar les tres grans unitats
geològiques d’Eivissa (Unitat d’Eivissa, U. Llentrisca-Rei i U. d’Albarca). En aquesta
zona els materials que es troben per sota del Keuper (Miocè i Cretaci), pertanyen a
la U. d’Albarca, mentre que el Keuper i la resta de materials situats per sobre
corresponen a la U. Llentrisca-Rei.
L'ambient en què es van dipositar aquests materials era de tipus "sabkha": ambient
litoral aïllat de la mar, amb condicions d'aridesa que permeten el dipòsit d'evaporites.
Aquest ambient rep, puntualment, aportacions d'aigua i sediment del continent i del
mar.
Dunas
Sabkha

Mar amb partícules
en suspensió

Calcàries
Margues
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Continuant l’itinerari ens trobem amb les roques miocenes. Aquestes es varen
dipositar de forma discordant sobre qualsevol unitat mesozoica (en aquesta zona
sobre el Cretaci) degut a l’erosió d’un paleorelleu format durant el Paleogen. En la
zona des Penyal de s’Àguila es poden diferenciar dues unitats sedimentàries en
funció de la litologia corresponent a aquesta època:

Classificació etològica
A

B

C

1- Una potent successió margosa amb intercalacions de nivells calcarenítics
de geometria tabular (I) i en ocasions de doms, perdent-se els nivells lateralment.
Ambdues litologies es troben bioturbades (II) i les calcarenites poden presentar
estratificació encreuada cap al sostre dels estrats.

II

En funció del significat etològic, les traces originades per bioturbació es poden
classificar en:
A) Traces de locomoció (Repichnia): Constituïdes per solcs, galeries, etc.
Deixades per un organisme que es desplaçava reptant o caminant. Hi ha dos
tipus: Empremtes: traces discontinues,i Pistes: traces continues.
B) Traces de repòs (Cubichnia): Formades en estat de repòs per organismes
mòbils. Solen presentar poca profunditat i normalment mostren la forma de
l’animal productor.
C) Traces de pastura (Pascichnia): Galeries produïdes per organismes poc
mòbils detritívors. Normalment aquestes traces mostren estructures meniscades
(spreitens) i no s’entrecreuen quasi mai entre elles, optimitzant els recursos
alimentaris.
D) Traces d’habitació (Domichnia): Produïdes per organismes endobentònics
(infàunics). Dominen tubs en forma d’U i xarxes més complexes.
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Extret de Seilacher, A. 2007: Trace Fossil Analysis.

I

D

Posa’t a prova!
En quin grup classificaries les traces que
veiem al camp?
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2- Successió conglomeràtica poligènica (blocs de diverses litologies) que
apareix tant discordantment a la sèrie mesozoica, com concordantment sobre el
conjunt margós o intercalats dins ell.

RECONSTRUCCIÓ PALEOAMBIENTAL
DEL MIOCÈ INFERIOR-MITJÀ

Urb. Isla Blanca
Riu

Sediments de gra
groller (conglomerats)

Barra
deltaica

Penyal de s’Àguila
Aquestes dues successions es situen dins d’un context marí somer pròxim a la
línia de costa, interpretant-se com un ambient de tipus deltaic.

Front deltaic
Prodelta
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Zona submergida

Plana deltaica

Zona
emergida

Els conglomerats corresponen a les fàcies de ventall deltaic proximal-intermedi,
dipositats en massa per fluxos hiperconcentrats. En canvi, la successió margosa
es situaria dins d’un context deposicional de front deltaic o prodelta. Els nivells
calcarenítics representen avingudes deltaiques, dipositant-se com a tempestites
en un ambient energètic. Altres nivells calcarenitics podrien correspondre a fàcies
de barres deltaiques.
Esquema sintètic vist en
planta de les diferents
parts que es poden
distingir d’un delta.

Posa’t a prova!

Ara
et
toca
identificar
al
camp
cadascun
dels
subambients
descrits.

Substrat rocós
Tempestites
Sediments de
gra fi (margues)

Posa’t a prova!
Seqüència
retrogradant

LLEGENDA
Canvi lateral de fàcies.
Estratificació encreuada.
Bioturbació.

Conglomerats

Seqüència
progradant

La seqüència que veiem
és progradant o retrogradant?
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Finalment per sota de la unitat miocena apareixen unes roques del Cretaci
pertanyents a la Formació Calcàries de Port Sant Miquel, integrada pels
membres (Mb), de sostre a base: Mb Calcàries i dolomies de Cala d’en
Sardina, Mb Margues de Penyal de s’Àguila i Mb Calcàries de Torre des
Molar.
· Mb Calcàries i dolomies de Cala d’en Sardina:

Fig. 4

Constituït per una successió carbonatada, recolzada sobre les Margues de Penyal
de s’Àguila. En la part inferior predominen les dolomies d’aspecte massiu (A). En
la part superior predominen unes calcàries bioclàstiques (fragments de closques;
B), amb un contingut fossilífer composat per bivalves (bàsicament ostrèids),
briozous, equinoderms, algues i orbitolines.

A

B

· Mb Margues de Penyal de s’Àguila:

Fig. 3

Fig. 2

Format per una successió rítmica de margues i margocalcàries que passen de ser
grises a ocres cap al sostre (A). Es recolzen, mitjançant un contacte net amb
crostes ferruginoses (B), sobre les Calcàries de Torre des Molar, la qual cosa
posa de manifest l’existència d’un hardground (superfície endurida) al sostre
d'aquestes calcàries. Les margues presenten un gran contingut fossilífer dominat,
sobre tot, per equínids infàunics (bàsicament per Hemiaster), braquiòpodes,
ammonits, belemnits i, principalment en el tram superior, orbitolines.
Aquestes margues es van dipositar en un moment en que el nivell del mar es
trobava més elevat respecte a l’etapa anterior, a un ambient de plataforma
externa de baixa energia, per sota del nivell d’acció de l’onatge. Puntualment, i
com a conseqüència de les corrents tractives de fons (corrents que transporten
material des de zones costaneres a parts més fondes de la plataforma), arribaven
materials sorrencs que s’intercalen amb les margues.

A
B

PROCÉS DE DOLOMITIZACIÓ
És el procés de reemplaçament de calcita
(CaCO3) per dolomita
(CaMg(CO3)2). Aquest reemplaçament es dona quan l’aigua continguda en
els pors de les calcàries conté suficients quantitats de magnesi dissolt per
intercanviar-se pel calci. Les dolomies es reconeixen per presentar una
textura sucrosa (cristalls de dolomita brillants que recorden al sucre).
Els materials d’aquest membre es van dipositar a un ambient de plataforma
soma amb aigües clares i netes, oxigenades i de salinitat normal, on hi havia una
important producció i sedimentació de carbonats. El fons d’aquest ambient estava
colonitzat per abundants comunitats biològiques.
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Posa’t a prova!
Ara et toca trobar i identificar els diferents fòssils
que apareixen en aquests nivells.

Pàg.14

· Mb Calcàries de Torre des Molar:

Equínid irregular

Braquiòpodes
Rinconèlids

Fig. 1

Constituït per unes calcàries grises estratificades en gruixudes capes i riques en
rudistes, entre altra fauna menys abundant (A: diferents seccions de rudistes, B:
corall, C: ostrèid i D: ammonit).
Es van originar a un ambient de plataforma soma amb aigües clares i netes, ben
oxigenades i amb salinitat normal. Els fons es trobaven abundantment poblats per
organismes bentònics, dominant els rudistes (grup de bivalves extingit al final del
Cretaci), que donaven lloc a grans esculls arrecifals. Aquesta abundant fauna
existent suposa una producció important de carbonats al medi.

Valva superior
Valva inferior

Hemiaster

Reconstrucció
d’un rudista

Cefalòpodes

Orbitolina

Foraminífers

Belemnit

Ammonit

A

Terebratúlid

10 cm

B

C

5 cm

D

5 cm
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Ammonit
Fig. 2

Fig. 1

Hardground amb nòduls i
costres ferruginoses

Baixada del nivell del mar
(regressió)
Esculls de rudistes
Capes de closques
Briozous

Fang carbonatat

Equínid regular

Belemnit

Ostrèid

Fig. 3

Fig. 4

Orbitolina

Bivalve
Equínid infàunic

Margues
Braquiòpode
Nivells sorrencs

Ammonit
Baixada del nivell del mar
Hardground
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(regressió)
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Aflorament: és un tall vertical u horitzontal d’una secció de roques que pot ser observat i
estudiat.

Evaporites: són roques sedimentàries que es formen per la cristal·lització de sals
disoltes en llacs i mars costaners.

Argila: Roca sedimentària disgregable constituïda per particules molt fines de sediment.

Fàcies: Conjunt de roques que presenten unes característiques determinades ya siguin
paleontològiques (fòssils) o litològiques (composició mineral, estructura sedimentària,
etc).

Bioturbació: remobilització del sediment per l’acció de l’activitat d’organismes, esborrant
parcial o totalment les estructures sedimentàries originals.
Calcarenita: Roca sedimentària composada per grans de sorra de carbonat càlcic.

Falla: és una fractura formada pels esforços tectònics sobre les roques, generant un
moviment d’un bloc de roca respecte l’altre. Tres tipus principals:

Calcària: Roca sedimentària contituïda principalment per carbonat de calci.
Falla normal

Canvi lateral de fàcies: és el pas lateral d’un tipus de roca a un altra, contemporànies,
com a resposta d’unes condicions sedimentàries diferents.
Columna estragràfica: és una representació utilitzada en geología per descriure una
seqüència vertical d’una unitat de roques sedimentaries.
Conglomerat: Roca sedimentària constituïda per clastos arrodonits de mida grava o
superior.
Delta: dipòsit de sediments normalment amb morfologia de “D” formats en la
desembocadura d’un riu, que aboca a la mar o a un llac.
Diagènesi: és el conjunt de processos físics, químics i biològics que donen lloc a una
roca sedimentària compacta a partir de sediments lliures.
Discordança: es tracta d’una discontinuïtat estratigràfica, basada en la relació
geomètrica entre els estrats, i que es caracteritza per representar un espai temporal
erosiu o sense sedimentació.
Dolomia: Roca calcària que ha patit un intercanvi iònic parcial del calci per magnesi.
Encavalcament:: és un tipus de falla inversa, en la que les roques de posició
estratigràfica inferior són empeses cap amunt, per sobre dels estrats més recents.
Erosió: eliminació física del material rocós per agents dinàmics com l’aigua, el vent o el
gel.
Estrat: és cadascuna de les capes en que es presenten subdividits els sediments.
Estratificació encreudada (tipus d’estructura sedimentària): plans d’estratificació
inclinats relacionats amb fluxos de corrent d’un fluid (aigua/vent). Veure la Imatge de la
portada.
Ripples

Forces
extensives

Falla inversa

Forces
compressives

Falla direccional

Forces
extensives

Forces
compressives

Gres: Roca sedimentària litificada constituida per grans de mida sorra.
Hardground: superfície endurida desenvolupada sobre sediments no cimentats, o
justamen por sota d’aquests, que es forma per la precipitació de calcita en aigües
someres i amb baixa sedimentació. Indica una posterior superficie d’inundació
(pujada del nivell del mar).
Margues: argiles normalment grises riques en carbonat càlcic.
Meteorització: és el procés de desintegració i alteració química (descomposició) de
les roques de la superfície terrestre.
Orogenia Alpina: etapa de formació de muntanyes (orogènia) que es va produir
principalment durant el Cenozoic i que va originar les principales cadenes
muntanyoses del sur d’Europa i Asia: Pirineus, Alps, Atlas, Himalaya, etc.
Placa tectònica: és un fragment de la superfície de la Terra (litosfera) que es mou
com un bloc rígid per sobre d’una capa inferior de caràcter més plàstic (Astenosfera).
Plataforma continental: és la superfície d’un fons submarí que es situa entre la
costa i els 200 metres de profunditat.
Regressió: retirada de la mar que dona lloc a l’exposició subaèria de parts de la
plataforma continental.
Seqüència progradant: successió sedimentària que mostra un avançament de la
línia de costa cap a la mar (regressió aparent).

Estructura sedimentària: és la disposició geomètrica dels sediments que constitueixen
una roca com a conseqüència dels processos que els ha format.

Seqüència retrogradant: successió sedimentària que mostra un retrocés de la línia
de costa (transgressió aparent).
Tempestita: sediments formats durant períodes tempestuosos.
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Transgressió: pujada de la mar, situant-se sobre el continent.
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