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El Geolodia es va crear a Terol l’any 2005 com una iniciativa per apropar 
la geologia a tots els públics. Al 2010 es va començar a celebrar de 
manera massiva a moltes comunitats espanyoles i l’any 2013 aquesta 
iniciativa arribà a Eivissa. 
 
En aquesta edició, Geolodia 2015 d’Eivissa, es descobriran les roques 
més antigues de l’illa, d’aproximadament 240 milions d’anys.  
 
L’aspecte del món d’aquell moment era molt diferent de l’actual: un únic 
mar, anomenat Panthalassa, banyava les costes del megacontinent 
Pangea.  

Eivissa 

La jornada començarà a Punta Llagosta i arribarem fins a Cala Boix. Es 
realitzaran diverses parades al llarg del recorregut  per donar a conèixer les 
particularitats geològiques de la zona. El protagonista principal de la 
jornada serà es Cap Roig, molt relacionat amb l’emblemàtic illot de 
Tagomago. Ambdós punts presenten un registre de les roques més 
antigues d’Eivissa, unes poques pàgines de la nostra història geològica 
que no es poden llegir en cap altra entorn de l’illa.  
 
Vistes les darreres maniobres especulatives al voltant de l’illot de 
Tagomago, tot i estar protegit per diverses figures de protecció, 
remarquem l’alt valor naturalístic i, sens dubte, geològic d’aquest paratge 
únic del nostre territori i esperem i desitgem que la seva protecció sigui 
total.  
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Esquema de les parades plantejades durant l’excursió geològica . El punt 
de trobada serà la parada 1. Les zones d’aparcament recomenades, per no 
molestar al restaurant, són l’aparcament de Canal d’en Martí i 
l’aparcament per a remolcs que hi ha entre el restaurant i la cala.  
 
 
Com a novetat es veurà una tipologia de roques no vistes en cap altra de 
les edicions anteriors del Geolodia. Es tracta de roques ígnies, poc 
freqüents dins del context geològic d’Eivissa però que afloren molt bé per 
les proximitats d’es Pou des Lleó - Canal den Martí.  
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        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 Pitiüses. 
·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: constituïts 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). 4 

M
odificat de Vera, 2004 

Geologia general. 
Les Illes Balears corresponen 
a la part emergida de la 
plataforma carbonatada ano-
menada Promontori Balear,     
constituint la prolongació cap 
l’E de les Serralades Bè-
tiques. 

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 
(entre 16 i 13 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 pràcticament composades pels mateixos materials. 
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Breu història geològica. 
Cal tenir present que l’estructura geològica d’Eivissa, així com la resta de 
les Balears, està condicionada pel seu marc dins de la Conca Catalano-
Balear, a la qual han tingut lloc episodis estructurals extensionals i 
compressius com a resultat del moviment de les plaques tectòniques 
Africana, Ibèrica i Euroasiàtica.  
 
El sector occidental del Mediterrani està marcat per dos grans fases a 
l’evolució de l’Atlàntic:  
 
1) L’apertura de l’Atlàntic central que va provocar la separació d’Àfrica i 

Euràsia (moviments extensius). 
 
2) L’apertura de l’Atlàntic nord i del Golf de Bizkaia que va donar lloc a 

una convergència d’Euràsia i Àfrica (moviments compressius). 
 
A grans trets, la història geològica d’Eivissa es pot resumir de la següent 
manera:  
 
1) Triàsic – Cretaci (~240 – 66 Ma): Aquests materials es varen 

sedimentar en condicions extensives durant les quals es produïren 
subsidències (enfonsaments regionals del terreny) i transgressions 
(pujades relatives del nivell de la mar). Com a conseqüència d’aquestes 
condicions extensives, durant el Triàsic superior i el Juràssic mitjà 
(~237 – 163 Ma) es varen produir episodis extrusius i intrusius de 
roques ígnies (com les que es poden trobar a la platja des Figueral i 
Canal d’en Martí, respectivament). 
 

2) Paleogen (~66 – 23 Ma): A cap lloc de l’illa d’Eivissa hi ha quedat 
registre dels materials d’aquesta època. L’explicació més acceptada és 
que  degut a un episodi compressiu es va produir una emersió general 
d’aquests materials i una forta erosió que va afectar, fins i tot, als 
materials del Triàsic. Aquest succés podria explicar el fet de que a 
aquesta zona del Geolodia Eivissa 2015 es trobin en contacte 
materials tant antics com el Triàsic amb el Miocè sense tenir registre 
de les edats intermèdies. 
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3) Durant la resta de l’etapa compressiva es va produir una inversió 
topogràfica del mesozoic, és a dir, les conques es varen convertir en 
zones emergides i els relleus existents fins al moment passaren a ser 
conques submergides a la mar. Això provocà l’erosió de les noves 
zones emergides i una forta sedimentació a les noves conques creades.  
 

4) Posteriorment, l’illa d’Eivissa es va estructurar en les tres unitats 
tectòniques principals (Aubarca, Llentrisca – Rei i Eivissa). Aquest 
succés va provocar una sèrie d’encavalcaments (falles inverses). 
 

5) Al Tortonià inferior (Miocè superior, ~11 Ma) va començar una nova 
etapa extensiva generalitzada que es va prolongar, a alguns llocs, fins 
al Pliocè (~5 – 2,6 Ma) – Quaternari (~2,6 Ma – actualitat). 

A aquest tall geològic s’ha representat de manera esquemàtica la 
disposició dels materials que es veuran durant el Geolodia Eivissa 2015. 
Cal remarcar que la zona visitada no ha estat molt estudiada i que 
existeixen diferents opinions entre els experts que l’han treballat.  
 
Moltes vegades, degut a la dificultat que presenta la geologia d’una zona, 
es poden explicar les formes estructurals i la relació entre les diferents 
unitats geològiques de diverses maneres i totes elles tenir lògica i ser 
plausibles.  
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Punta Llagosta (1): Quaternari (~2,6 Ma – actualitat). 

A aquest sector es poden observar dos tipus diferents de materials 
quaternaris, els que donen lloc als glacis (més abundants) i els que 
reomplen els fons dels torrents de Pou des Lleó i Canal d’en Martí. 
Els glacis són formes de relleu molt suau que s’originen als vessants de les 
muntanyes degut a l’acumulació de materials erosionats procedents 
d’aquestes elevacions. Són d’edat Pleistocena (~2,6 Ma – 11700 anys) i 
estan composats per lutites vermelles amb nivells de graves i còdols, els 
quals presenten una matriu arenosa/llimosa. Presenten una gran extensió i 
acostumen a trobar-se incidits per la xarxa fluvial. 
 
Els nivells de graves i còdols són el resultat de corrents d’aigua més 
energètiques capaces de transportar sediment més groller. 

El segon tipus de quaternari que es pot observar a aquest sector és el 
que reomple la xarxa fluvial que talla els glacis.  
 
Com que el seu espai de sedimentació correspon al fons dels torrents, 
aquesta unitat presenta una morfologia allargada i estreta, amb una 
tendència a serpentejar. Es tracta de dipòsits de graves i còdols de mida 
mitja d’entre 3 i 5 cm (poden arribar fins als 15 cm en alguns casos) dins 
d’una matriu argilosa molt abundant. L’edat assignada per aquests 
materials és Holocè (11700 anys fins al present).  7 
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La potència d’aquesta 
unitat olistostròmica del 
Miocè és molt variable, a 
Cala Boix s’han registrat 
55 m però a altres zones 
d’Eivissa pot arribar a 
mesurar fins a diversos 
centenars de metres.  

A la platja de Cala Boix hi afloren uns altres materials del Miocè de la 
mateixa edat que la unitat anterior formats per margues (material 
carbonatat) disposades formant làmines fines. Aquesta segona unitat 
s’hauria format a una plataforma marina poc profunda, per sota del nivell 
de les onades.  

Canal d’en Martí (3): Roques ígnies (Triàsic superior, ~237 -
201 Ma). 

A Canal d’en Martí, i a les proximitats de Punta Llagosta, afloren un 
tipus de roques que es surten fora de la normalitat sedimentològica 
d’Eivissa, les roques ígnies. Aquests tipus de roques es formen a partir 
del refredament i solidificació (cristal·lització) de material rocós fos 
(magma). Tenint en compte el lloc i el temps de cristal·lització del magma les 
roques ígnies es poden classificar en: 
 
Roques plutòniques: La cristal·lització es produeix a una certa profunditat 
a l’interior de la Terra donant lloc a cossos ignis amb una cristal·lització 
bastant perfecta i complerta, degut a que el temps de refredament del 
magma és llarg.  
 
Roques volcàniques: La cristal·lització succeeix en superfície, en 
condicions subaèries i amb un ràpid refredament. S’originen cossos ignis 
amb una cristal·lització molt deficient arribant, fins i tot, a no presentar 
estructura cristal·lina definida i ser un material vitri.  
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Pou des Lleó (2): Unitat olistostròmica (Miocè,  ~20.5 – 14 
Ma). 

Entre els materials depositats a Eivissa del Mesozoic (~240 - 66 Ma) i 
els del Miocè (~23 – 5 Ma), es va produir un episodi d’erosió que va 
eliminar del registre sedimentològic de l’illa el Paleogen sencer (~66 - 23 
Ma) i va deixar solcs profund, o petites conques, entre els nivells 
mesozoics. 
 
A aquest sector els materials del Miocè es varen dipositar a un solc marí 
poc profund que es trobava molt compartimentat i fallat degut a la 
tectònica alpina. A mesura que el marge de la conca s’anava aixecant el 
substrat rocós patia un ràpid desmantellament, proporcionant un bon 
subministrament de sediments i blocs de diferents mides que varen omplir el 
solc marí, formant el que es coneix com unitat olistostròmica. 

Aquesta unitat olistostròmica presenta una matriu arenosa/lutítica a la 
qual s’inclouen blocs subangulosos de mida mitjana centimètrica o 
decimètrica, però que poden arribar a dimensions decamètriques o, fins i 
tot, kilomètriques. Aquests blocs subangulosos presenten diferents 
edats, encara que predominen els fragments de materials triàsics.  
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Roques hipabissals: La cristal·lització d’aquestes roques te lloc als 
conductes que aporten el magma des de l’interior de la terra fins a la 
superfície. La roca hipoabissal que es troba més a prop de la superfície 
rep el nom de subvolcànica.  Acostumen a presentar minerals de gra mig 
però moltes vegades presenten característiques semblants als altres dos 
tipus de roques ígnies.  

A Canal d’en Martí , i a les proximitats de Punta Llagosta, es presenten 
roques ígnies d’aspecte massiu i de color fosc, amb nombroses fractures 
per les quals han circulat i cristal·litzat magmes de composicions diferents.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autors com Spiker y Haanstra varen estudiar aquestes roques l’any 
1935 i les varen classificar com a roques hipabissals però l’any 1968, 
Beauseigneur i Rangheard varen identificar-les com a roques plutòniques. 
Per tant, encara existeix una certa controvèrsia sobre la classificació 
d’aquestes roques. 
 
Molt possiblement, es varen emplaçar entre materials del Triàsic però 
degut a la forta erosió ja esmentada anteriorment, part d’aquest cos igni va 
ser erosionat i es van sedimentar materials del Miocè a sobre. 

T
urner & B

owden, 1979 

Canal d’en Martí (3): Jaciment arqueològic. 
En aquesta parada també es poden observar restes de cargols marins 
barrejats amb sediments quaternaris. Es tracta de l’abocador dels 
pescadors romans que capturaven uns gasteròpodes de la família 
Muricidae (Murex brandaris i Murex trunculus) per obtenir el porpra a 
partir de les secrecions glandulars. 
 
 
 
 
 
 
Aquest colorant, o tint, de tonalitat entre vermella i morada va ser molt 
admirat en tot el món antic. Es té indicis de que ja es feia servir a Creta 
des de l’any 1700 a.C. Com per obtenir un gram de porpra era necessari 
capturar 9000 gasteròpodes i això requeria molta feina, aquest tint només 
es feia servir per als teixits de la classe social superior.   

Murex brandaris 

Murex trunculus 

n’Argeleit : Fàcies zebra i calcàries taulejades (Triàsic, Anisià 
- Ladinià ~240 Ma). 

Les roques més antigues d’Eivissa es localitzen principalment entre es 
Puig d’en Mestre i Punta d’en Valls, i en tot l’entorn de l’illa de 
Tagomago.  
 
Es tracta d’unes calcàries dolomítiques gris – fosques que presenten 
abundants venes de dolomita blanca que li donen a la unitat un aspecte 
bandat, per la qual cosa reben el nom de fàcies zebra.  
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Per sobre de les calcàries dolomítiques apareixen unes calcàries taulejades 
de difícil accés que formen els cims més escarpats des Cap Roig. Es 
tracta d’unes calcàries molt ben estratificades d’una coloració fosca. 
Presenten una relativa riquesa de fauna fòssils (com bivalves, 
gasteròpodes, equinoderms, foraminífers, ostràcodes, etc.) i de 
bioturbació.  L’espessor d’aquesta unitat, juntament amb les fàcies zebra, 
és de l’ordre de 230 m.   
 
Actualment, aquestes dues unitats carbonatades, estructuren els grans 
penyals, però, fa uns 240 Ma, es varen formar a partir d’un sediment 
carbonatat acumulat a la plataforma continental sota un mar poc profund 
(Panthalassa), a la vorera del megacontinent Pangea. Era un ambient 
generalment restringit, d’aigües clares i poc profundes amb nivells de 
tempestites. Es pot observar com al llarg de la sèrie s’aprecia una 
tendència a la somerització, és a dir, que els sediments al llarg de la columna 
passen d’estar influenciats per la dinàmica marina somera a estar 
pràcticament per sobre del nivell del mar en un ambient salí de sabkha 
(semblant a una salina).  
Aspectes geomorfològics. 

Presenten una clara absència de restes fòssils 
degut, segurament, a la seva dolomitització 
(procés de transformació de la roca calcària en 
dolomies per recristal·lització), tot i així es 
poden observar nombroses restes de 
bioturbació, és a dir, indicis de l’activitat 
biològica en forma de traces enregistrades en 
les roques quan eren toves.  

La geomorfologia és la branca de la geologia que s’encarrega d’entendre 
els processos  que tenen lloc sobre la superfície terrestre, és a dir, 
s’encarrega de l’estudi dels paisatges, la seva gènesi i el seu 
desenvolupament actual. 
 
A Eivissa els relleus principals es troben distribuïts en dos dominis 
orogràfics: la Franja Muntanyosa Septentrional amb una alçada de 300 
metres   de  mitjana,  a  la  qual  es  troben   es  Amunts   i  on  destaquen  sa 
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Torreta (412 m), Puig Gros (399 m), Puig d’en Guillem (388 m), etc.; i 
d’altra banda la Franja Muntanyosa Meridional més variada, que presenta 
amplies valls i extenses planícies, tot i que, a Sant Josep es troben les 
alçades màximes de l’illa: sa Talaia de Sant Josep (475 m), Pujol de sa 
Caseta (433 m), Puig Gros o des Cirer (419 m), Cap des Jueu (414 m), 
etc. Nosaltres ens trobem a l’extrem més oriental de la Franja Meridional, 
la qual va perdent entitat a mesura que s’aproxima a la costa, essent 
Tagomago la darrera manifestació d’aquest domini.  
 
En l’actualitat no hi ha cap curs permanent d’aigua a l’illa d’Eivissa, 
únicament circulen de forma intermitent quan les precipitacions són d’una 
certa intensitat.  
 
Per tant,  la geomorfologia és l’eina que ens permet entendre aquests 
paisatges mitjançant dos aspectes:  
 
1) Un de caràcter estàtic o morfoestructural, és a dir, s'ocupa de 

conèixer les característiques inherents del substrat rocós (estructura 
tectònica, disposició dels estrats, composició de les roques, etc.).  

 
2)  l un de caràcter dinàmic, on intervenen els processos exògens 

(meteorització, pluja, vent, onatge, etc.) i estableixen els àmbits 
d’erosió-acumulació. Aquest processos donen lloc a: 

 
Formes de vessant. A mesura que la meteorització va desintegrant i 
descomponent el substrat rocós, la gravetat i l’aigua formen unes 
acumulacions als peus de les muntanyes conegudes com a col·luvions, 
formades per blocs, graves i argiles. Allí a on hi ha escarpaments es 
produeixen despreniments per pèrdua de suport basal. 
  
Formes fluvials. On intervenen cursos d’aigua que transporten i 
distribueixen l’acumulació dels sediments. Donen lloc a cons de dejecció, 
ventalls al·luvials que acaben formant extensos glacis, etc.  
  
Formes litorals. En àmbits sedimentaris es formen platges i dunes i en 
àmbits erosius en desenvolupen penya-segats. 
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