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Què és el GEOLODIA?
Geolodia és un conjunt d'excursions gratuïtes
coordinades per la SGE, guiades per geòlegs/gues i
obertes a tot tipus de públic. Amb el lema "Mira el que
trepitges", el seu principal objectiu és mostrar que la
geologia és una ciència atractiva i útil per a la nostra
www.geolodia.es
societat. Es celebra el mateix cap de setmana a tot l’estat.

Un GEOLODIA dedicat al mapa geològic...
La vuitena edició del Geolodia Menorca pretén enaltir el mapa
geològic, davant el valor que té per a la societat i el
desenvolupament d'un territori. El Geolodia 2019 Menorca vol
ensenyar a llegir aquest eina, que des del desconeixement es
podria reduir simplement a un mapa amb molts colors. Així,
amb aquesta finalitat es proposa un recorregut per una de les
platges més emblemàtiques de Menorca, Cavalleria.

Què és un mapa geològic?
Una representació gràfica 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 i utilitzant com a base per a la seva
elaboració un mapa topogràfic. També es representen els
contactes entre materials i les estructures tectòniques.

Mapa geològic del Cap de Cavalleria (simplificat de
Rosell, J. et al., 1989).
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ATURADA 1: Punta Roja
Per tal de reconèixer les roques que anirem trobant al llarg de l’excursió i
les seves característiques, el primer que farem sempre serà situar-nos al
mapa geològic i consultar la seva llegenda.
Ens aproparem, tocarem i
ens fixarem que les roques
del nostre entorn, tot i
presentar el mateix color,
són diferents, i que aquestes
diferencies són degudes a la
mida dels grans que les
formen.
Aquestes roques es van
formar per l’acció de
grans rius, els quals
s'encarregarien de
seleccionar els sediments
que transportaven, i en
conseqüència, i amb el
pas del temps, originarien
roques diferents.
Fixem-nos amb cala Roja. En ella també hi dominen les mateixes roques
que trepitjem. Però si són les mateixes, perquè unes conformen un
promontori i les altres una cala? Fixem-nos bé en els penyals i ho
entendrem.
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ATURADA 2: Platja de Ferragut
Tal i com ens indica el mapa geològic,
el recorregut proposat es caracteritza
per la seva diversitat geològica. A
Ferragut identificarem unes roques
fosques que van ser sedimentades
durant el Devonià, a les grans
profunditats marines i a partir d'allaus
de corrents d'aigua tèrbola.
El tret més atractiu d’aquestes roques
són uns espectaculars plecs.
Normalment, associem aquestes
deformacions als esforços de
compressió sobre les roques, però en
aquest cas potser es podrien relacionar
amb altres esdeveniments.

ATURADA 3: Codolar de Ferragut
Al codolar que dona continuïtat a la platja
de Ferragut, veurem per davall de les
mateixes roques identificades a la platja,
unes altres d’aspecte més massiu.
El mapa geològic ens assenyala que
pertanyen al Carbonífer i que entre
ambdós materials hi ha un tipus de falla
anomenada encavalcament, que superposa
unes roques més antigues per damunt
d’unes altres de més modernes.
És interessant comprovar que si tirem unes
gotes d’àcid, les roques que trobem davall
‘bulliran’ a diferència de les de sobre. 4

ATURADA 4: Punta de Ferragut
Com a les anteriors aturades, trobem una roca formada per grans, però en
aquest cas, els grans d’arena tenien un origen majoritàriament biològic.
Constitueixen una roca que a les I. Balears anomenam marès, i que en
aquest cas, es va formar en un temps geològic molt més recent, el
Quaternari. El mapa geològic interpreta aquestes roques com a dunes, les
quals van ‘petrificar’, és a dir, eren unes acumulacions d’arena que amb el
pas del temps s’han consolidat donant lloc a una roca.
La superfície del terreny
està ‘tallada’ constituint
formes geomètriques.
Aquestes són un reflex de
l’activitat humana que
durant anys va extreure
roca per tal d’obtenir
cantons i pedres de molí
per moldre o triturar el gra
i convertir-lo en farina.

ATURADA 5: Arenes de Cavalleria
La connexió entre aquesta i l’anterior aturada és evident, i de fet, si ens hi
fixam bé, veurem com en alguns indrets l’arena està esdevenint roca. Una
arena amb una gran presència de restes d’organismes marins associada
principalment a la Posidonia oceànica, que a Menorca se li pot estimar una
producció d’unes 5.330 tones de sediment anual.
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ATURADA 6: Entre el Devonià, el Carbonífer i el Permià
Finalitzarem l’excursió identificant el contacte entre les dues roques que
caracteritzen l’entorn natural de les platges. Segons el mapa geològic que
hem utilitzat durant l’excursió, correspon a un contacte discordant, és a dir,
entre ambdues roques, sedimentades al Devonià i Permià, no hi ha
continuïtat temporal ja sigui per erosió o per no deposició. Tanmateix, hi
ha un altre mapa geològic de la zona (Bourrouilh, 1983) que indica que el
contacte és mitjançant una falla i que afecta materials del Carbonífer i
Permià.
I és que no tots els mapes geològics d’un mateix lloc expliquen el mateix,
ja que en el fons, el MAPA GEOLÒGIC és la interpretació que fa el seu
autor de la realitat que trepitja.

El Geolodia 19 Menorca pot complementar-se amb un itinerari més llarg
fins cala Torta per reconèixer les roques que es van dipositar a continuació
de les observades a l’aturada 1. Aquestes corresponen especialment a
calcàries, margues i dolomies sedimentades durant el Triàsic i el Juràssic,
que juntament amb les
roques identificades durant
el nostre recorregut,
manifesten la magnífica
geodiversitat del cap de
Cavalleria.
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Les taques són contínues o
discontinues? Per què?

reconèixer les mateixes roques que estàs trepitjant a l’aturada 1.

EXERCICI Dibuixa al mapa amb un llapis (no amb bolígraf), tots aquells llocs de Menorca on puguis
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GEOLODIA 19 - Illes Balears (Menorca)
Monitors: Bernat Caritg, Joan Fortuny, Antoni Obrador i Agustí
Rodríguez. Guia de camp: Agustí Rodríguez. Coordinació Illes
Balears: Jordi Giménez.
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