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Aturada 1: Punt de trobada
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Al Geolodia Mallorca 2018 farem un petit recorregut per el cor de la Serra de Tramuntana que ens
permetrà observar la disposició dels materials geològics i veure quines forces han construït la serra.
Al pla de Cúber trobarem sediments marins del Juràssic.
Aquest reconeixement també ens permetrà comprendre perquè es va escollir aquesta zona per a
construir-hi dos embassaments d’aigua.
Al mapa
geològic
sintètic de
Mallorca
s’observa que
a la Serra de
Tramuntana
predominen
els materials
del Mesozoic.
Veiem també
que la serra
està
travessada
per un
conjunt
d’encavalcaments que a
grans trets
van de NE a
SO.

Al mapa geològic de detall
(contraportada) observam que
els materials es disposen en
franges més o menys amples
amb orientació NE-SO
La orientació de les franges
de és deguda a que les
estructures tectòniques que
es formaren a l'orogènia
Alpina (plecs, falles inverses i
encavalcaments) també
tenen una orientació en
direcció NE-SO.
A la columna litològica sintètica
de Mallorca podem observar la
franja corresponent als
materials que veurem a Cúber
(en blau).
Son materials amb edats
compreses entre 200 i 150
milions d’anys.

(Rodríguez i Gelabert, 1998).
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Aturada 2: El Juràssic mitjà i superior
Les roques que observam aquí són margues
i calcàries, calcàries amb sílex i calcàries
noduloses, amb abundants bioturbacions i
principalment fòssils d’ammonits.
Corresponen al Juràssic Mitjà i Superior,
conegut com el Dogger-Malm.
Gràcies a aquests fòssils i altres podem
saber que aquesta roca, en el moment de la
seva formació, era sediment dipositat en un
ambient de plataforma marina externa
oberta a talús.

Observam com es disposen en capes alternants de diferents materials tous i durs.
La direcció de les capes i el seu cabussament ens permet concloure com han estat les forces
tectòniques que han afectat la zona posteriorment a la seva sedimentació.
Aquí les capes tenen una orientació NE-SO i s’enfonsen (cabussen) uns 60º cap al SE (070/60SE).
(significa que estan inclinades formant un angle de 60º respecte de la horitzontal i cap a l’est).

Observa les roques estratificades i inclinades, amb una brúixola
de geòleg es pot mesurar la direcció (rumb) i cabussament
(inclinació).
Si seguim caminant cap a l’oest trobarem altres
direccions i cabussaments.
Observa aquest: 70º cap a l’est (010/70E)

Aflorament de calcàries amb nòduls de sílex
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Si observes bé al llarg del recorregut per els materials
del Dogger-Malm és possible que trobis algun fòssil.

https://paleontologyworld.com/exploring-prehistoric-life/ammonoidea

Fòssil d’ammonit.

Els ammonits són un grup extint d'animals marins de la subclasse Ammonoidea dins la classe
Cephalopoda, del fílum Mollusca. Són uns fòssils guia excel·lents, ja que varen viure en un període
de temps limitat (Devonià – Cretaci), varen donar llocs a moltes varietats evolutives, i estaven molt
estesos per tots els mars de l’època. Els entesos poden datar les roques en base als ammonits.
LES FORMACIONS GEOLÒGIQUES DEL JURÀSSIC DE LA SERRA DE TRAMUNTANA
JURÀSSIC: Format per dipòsits marins d’ambients cada vegada més profunds (transgressió). Dominen les
dolomies, calcàries i margocalcàries, i es distingeixen dues megaseqüències (Lías i Dogger-Malm) separades
per un episodi de no sedimentació: hard ground. La base del Juràssic la forma el Retià.
RETIÀ: Es correspon amb el trànsit entre el TRIÀSIC i el JURÀSSIC. Són materials corresponents a ambients
supramareals àrids a continentals (transit de continental a marí).
LÍAS: Dipòsits carbonatats de plataforma somera (mar poc profunda i propera a la costa) pot assolir
potències de fins a 450 m de potència. Dóna lloc als relleus més importants de la Serra de Tramuntana.
DOGGER-MALM: Dipòsits pelàgics de talús i de conca (trànsit entre la zona costanera i la profunda) que
poden assolir fins a 300 m de potència.
Es distingeixen les següents formacions geològiques:
LÍAS
Fm. Mal Pas: bretxes i dolomies massives sense fauna, amb
laminacions estromatolítiques.
Fm. Sóller: calcàries ben estratificades; margues i margocalcàries
ocres amb crinoideus, braquiòpodes i altra fauna nerítica;
quarsarenites i microconglomerats amb grans de quars (nivell guía).
Fm. Es Cosconar: calcàries riques amb crinoideus i belemnits, amb
un hard ground al límit superior.
DOGGER
Fm. Gorg Blau: crostes ferruginoses, de fosfat i manganès amb fauna;
margues i margocalcàries amb ostràcodes i foraminífers; calcàries
grises taulejades i noduloses.
Fm. Cúber: capes decimètriques alternants de calcàries ocres i
margues amb nòduls de sílex i ammonits.
Fm. Puig d’en Paré: calcàries grises noduloses amb fauna (Ammonítico
Rosso Inferior); calcàries laminades amb filaments i margocalcàries.
MALM
Fm. Alfàbia: calcàries noduloses vermelloses (Ammonítico Rosso),
amb fauna planctònica; calcàries noduloses grises i conglomerats.
Fm. Aumedrà: calcàries taulejades grises amb intercalacions
margoses.
Fm. Son Torrelles:calcàries noduloses vermelloses (Ammonítico
Rosso Superior), amb radiolaris, ammonits i nòduls de sílex,
calpionèlids.
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Aturada 3: El Juràssic Inferior (Lías)

Al llarg del camí del dic hem pogut
observar les roques del Lias,
calcàries massives grises,
fracturades i carstificades.

La intensa fracturació que
presenta dificulta observar
l’estratificació i facilita la caiguda
de blocs.
Si observem els afloraments
situats al NO i a certa distància
veurem que presenten
cabussaments gairebé verticals i
amb una inclinació cap al SE.
Com veurem més endavant,
aquests afloraments representen
el flanc NO del sinclinal que forma
la depressió on hi ha
l’embassament.

Observa els blocs caiguts més envant i a l’altre costat
de l’embassament.

A la serra de Tramuntana trobem una molt bona representació de moltes de les formes exocàrstiques
com els camps de lapiaz, dolines, pòlies i canons, així com de les formes endocàrstiques com les
coves i els avencs.
El nom de Carst prové de la regió situada entre Itàlia i Eslovènia (Carso) on abunden aquestes formes de
modelat.
Els relleus o modelats càrstics són aquelles formes i paisatges geomorfològics originats per la meteorització
química i dissolució de roques formades per minerals solubles en aigua com els carbonats i els guixos.
Els processos càrstics que afecten als carbonats de calci estan dominats per les següents reaccions
químiques que ajuden a dissoldre i precipitar la calcita:
1) Dissolució del diòxid de carboni en aigua
2) Dissociació aquosa de l’àcid carboni
3) Atac àcid dels carbonats
Equació del balanç

CO2 + H2O ↔ H2CO3
H2CO3 + H2O → H3O+ + HCO3H3O+ + CaCO3 ↔ Ca2+ + HCO3- + H2O
CO2 + H2O + CaCO3 ↔ Ca2+ + 2 HCO3-

Per tant per a que es produeixi la carstificació és necessari aigua (H2O), diòxid de carboni (CO2) i
carbonat de calci (CaCO3).
Les aigües fredes i sotmeses a pressió permeten una major concentració de CO 2 a l’aigua, i els éssers vius
emeten i capten CO2 en la seva respiració. Per tant la carstificació serà més intensa en regions fredes i en
aigües profundes, i afavorida per l’activitat dels éssers vius. En qualsevol cas és necessari l’existència d’una
roca soluble i amb discontinuïtats inicials (porositat o fracturació), així com deixar passar el temps per tal que
el procés de meteorització faci efecte.
A les zones càrstiques es diferencien les formes que trobem a la superfície del terreny (exocarst) i aquelles
formes situades en el subsòl (endocarst).
Lapiaz: Són el conjunt de formes (principalment solcs) que es formen damunt les roques solubles per
l’acció de l’aigua de pluja i d’escolament superficial.
Rillenkarren: Estries o petits canals rectilinis
(amplada centimètrica) que esculpeixen les crestes
dels afloraments de roca nua. Està originat quasi
exclusivament per l’acció de la pluja sobre la roca.

Rinnenkarren: Són canals de dissolució de
dimensions decimètriques a mètriques que tenen el seu
origen en la dissolució de la roca per l’aigua
d’escolament.
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Aturada 4: El plegament

En aquesta aturada podem observar com
les capes del Juràssic mitjà estan formant
un plec anticlinal tombat cap al nord-oest.
Si seguim caminant fins passades les
comportes de l’embassament podrem
veure els materials més vells d’aquest
anticlinal (nucli).
En el cas del sinclinal de Cúber, com a
ambdós costats o flancs les capes estan
inclinades cap al mateix costat (Sud-est),
es tracta d’un sinclinal tombat.

nucli

Sinclinal: és un plec que deforma les capes d'una
seqüència estratigràfica donant-li una morfologia
corbada. En un sinclinal trobem les capes més
joves al nucli del plec. És una estructura de
deformació dúctil, i està ocasionada normalment
per les forces de compressió d'un moviment
tectònic.
Anticlinal: l’anticlinal és el contrari del sinclinal,
les capes del nucli són les més antigues
(estratigràficament).

La orientació de les estructures és
perpendicular a les forces tectòniques que han
plegat els materials per tant la compressió té
una direcció NO-SE

NO – SE

NO – SE
ENCAVALCAMENTS

ENCAVALCAMENT

PUIG MAJOR
(1.445 m)
PLECS

COMPRESSIÓ

Microconglomerats de quars del Lias

Si has trobat el nucli de l’anticlinal quin
material creus que és?
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Aturada 5: Els embassaments

L’embassament de Cúber, junt amb el de Gorg Blau, forma part del sistema de proveïment d’aigua
potable de Palma. A conseqüència del creixement del turisme, les necessitats de Palma no podien ser
satisfetes amb les fonts i pous que clàssicament s’havien usat per a la ciutat, després de diversos
estudis s’escull aquesta zona i l’any 1971 comença a proporcionar aigua.
El sistema Cúber–Gorg Blau té una capacitat
màxima de 11,98 hm3 (Cúber 4,64 hm3 i
Gorg Blau 7,34 hm3). La contribució mitjana
anual d’aquesta font de proveïment de Palma
en els darrers 15 anys ha estat de 7,8 hm 3.
Degut a que les necessitats mitjanes anuals
de Palma són de 37 hm3, l’aigua del conjunt
dels embassaments suposa un 21% de les
necessitats de la ciutat.
L’àrea conjunta de recollida (conca de drenatge)
del sistema és d’uns 14 km2 (8 Cúber i 6 Gorg
Blau), atès que la pluviometria mitjana anual és de
l’ordre de 1000 l/m2, podem fer el càlcul que en
aquesta àrea hi cauen (plou) uns 14 hm3 d’aigua
cada any. Atesa l’alta infiltració a les zones
carstificades podem suposar que l’escolament
superficial és el 60 o 70% de la pluviometria, per
tant de mitjana els embassaments poden recollir
entre 8 i 10 hm3 anuals.

L’any 1956 s’observa com la vall de Cúber era un dels pocs
terrenys de cultiu, el qual era degut a la poca pendent i als
afloraments de roques “toves”.

Per a quina raó creus que es va
construir el dic-camí que hem fet abans?

Sistema Gorg Blau-Cúber.
(En blau: traçat aproximat
de la canonada).

Gorg
Blau

L’estructura tectònica i la naturalesa dels
materials son prou bons per a un
embassament. Si el material fos molt
permeable l’aigua s’infiltraria i no hi
hauria capacitat de regulació ni
emmagatzement.
L’aigua que es recull a l’embassament
de Gorg Blau es condueix per una
canonada fins al de Cúber, i des de
Cúber l’aigua es du fins a una estació de
tractament d’aigua situada a Lloseta. Un
cop l’aigua s’ha tractat es condueix cap a
Palma per a ser distribuïda per tota la
ciutat junt amb la resta de d’aigües de
pous, fonts o aigua dessalada.

Cúber
Cap a Palma

Tall geològic esquemàtic de la zona
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