
BALEARS 
MALLORCA 

Llacs i rius de fa  
25 m.a.  

PEGUERA 
 Diumenge 10 de Maig 2015, 

10 h. 

COL·LABOREN 

PATROCINA 

PROMOUEN 

Foto: J.Duque 

Comitè organitzador Geolodia 15 Illes Balears (Mallorca): Jordi Giménez (coordinador, 
SGE, AGEIB), Marga Comas (AGEIB), Jesús Duque (AEPECT, AGEIB, SGE, UIB), Borja 
López (AGEIB), José Martí, (AGEIB), Lluís Moragues (AGEIB), Bernat Morey (AGEIB), 
Mateu Oliver (AGEIB), Neus Sanz (AGEIB), Ana Sevillano (IGME, AGEIB). 
  
Guia de camp: Jordi Giménez (redacció), Marga Comas (revisió i maquetació), Ana 
Sevillano i Chema López  (material de base i estructura de la sortida). Col·laboradors: 
Borja López, Bernat Morey, Guillem Mas, Joan Ripoll. 



pàg. 15 Aturada  7. Caló d'es Guix 
Per accedir a la darrera  aturada hem de baixar des del mirador de Ses Tenasses fins el primer 
sortint rocós. 
 
En aquest sector trobam un contacte entre les calcàries de Peguera (aturada 1) i la sèrie 
detrítica de Cala Blanca. 
 
Amb tota la informació que hem recopilat al llarg de l'itinerari et proposam realitzar un tall 
esquemàtic que permeti visualitzar l'estructura general de la zona.  

Esquema geològic de la zona 

L'itinerari proposat es localitza al llarg de la zona litoral del nucli urbà de Peguera, que forma part del 
municipi de Calvià. Per accedir al punt de trobada (Platja de Torà) hem d'agafar la carretera de 
Palma a Andratx i sortir per el desviament de Peguera. Una vegada al nucli de Peguera ens hem de 
dirigir a la platja de Torà. El punt de trobada es troba a una plataforma que cobreix un aparcament 
subterrani. Encara que l'itinerari a peu no és massa llarg, es recomana dur calçat còmode ja que 
alguns afloraments que visitarem tenen cert grau de dificultat. Així mateix, es recomana dur aigua i 
gorra.  
 
Al punt de trobada es realitzarà una explicació del desenvolupament de la sortida i una introducció 
de la geologia regional de la zona. A partir d'aquest punt ens dirigirem cap a l'aturada 1 (punta des 
Carregador), per examinar el primer aflorament. La sortida seguirà com s´indica al plànol adjunt  fins 
a l'aturada 7 on es realitzarà una explicació de síntesi.  

Context geogràfic, geomorfològic i 
geològic.  Visualització de l‘itinerari de la 

sortida per Peguera. 

pàg. 2 

Visualització de l‘itinerari 

Punt de trobada 

Aturada 1  

Aturada 3  

Aturada 4  

Aturada 5  

Aturada 2  

Aturada 7  

Aturada 6  



pàg. 3  
Geologia 
regional 

Columna litològica sintètica de Mallorca (Fornós i 
Gelabert, 1995). 
Les fletxes indiquen els materials de Peguera. 

-A Peguera i voltants afloren materials 
del Cenozoic o Terciari (calcàries, 
gresos, margues i conglomerats) 
disposats en capes concordants, el que 
significa que les capes foren 
dipositades unes damunt les altres en 
ambients sedimentaris distints però 
de manera contínua i sense 
interrupcions temporals destacables.  
 

-Aquestes roques terciàries estan 
disposades de manera discordant 
damunt de materials del Mesozoic o 
Secundari. 
 

-Com ens mostra l'esquema geològic 
regional els materials Mesozoics i 
Cenozoics estan afectats  per plecs  i 
encavalcaments  formats a  l'orogènia 
Alpina que,  a grans trets, s'orienten en 
direcció NE-SO (direcció paral·lela a la 
Serra de Tramuntana). 
 

- Tots aquests materials es troben 
parcialment recoberts de manera 
discordant per materials més recents, 
Quaternari:  (conglomerats, bretxes, 
calcarenites i argiles). Els materials 
quaternaris no estan afectats per falles.  

pàg. 14 

Observa aquestes dues imatges 
aèries. 

 
Pots trobar semblançes entre elles?  

Configuració 
general de la línia 

de costa 

Capes dures (Conglomerats i calcàries) 

Les estructures (falles i plecs) 
que configuren la Serra de 
Tramuntana tenen una 
orientació general en direcció 
NE-SO.  
 
A gran escala, la forma general 
de la línia de costa del SW de 
Mallorca es pot definir com un 
conjunt d´entrants (cales o 
ports) i sortints (caps o moles) 
orientats en direcció NE-SO. 
 
Aquesta configuració es pot 
observar també a petita escala 
en la zona de Peguera, on tenim 
sortints formats per roques 
dures en direcció NE-SO, que 
limiten zones deprimides 
ocupades per platges. 



Aturada 1. Sa Puntassa – Es Carregador 

Observa com al peu de las calcàries de Peguera s'acumulen blocs caiguts. 
Pots reconèixer acumulacions de blocs en altres llocs propers?  

pàg. 4 

Paleogen 
(Eocè) 

A la punta des Carregador afloren els materials més antics de Peguera. Es 
tracta de la formació Calcàries de Peguera a les quals se'ls hi atribueix una 
edat Eocè superior (uns 40 milions d'anys). Són calcàries blanquinoses 
disposades en bancs, sedimentades en llacs de climes càlids i humits. Una 
particularitat d'aquestes calcàries és que presenten oogonis de caròfites.  

Els oogonis són els òrgans sexuals femenins de plantes de la família de les 
caràcies (algues clorofícees d´aigua dolça o salobre). Poden trobar-se en 
forma fòssil tant a calcàries com en carbó. 
 
L´estudi d´aquests petits fòssils ha permès establir amb precisió l´edat de 
les formacions paleògenes de Balears.  
 
Als fòssils que permeten datar estrats se´ls considera com 
fòssils guia.  

Per observar correctament els oogonis és necessari una lupa. 

Fòssil Guia 

Oogoni 

pàg. 13  
Mirant cap a Santa Ponça observam un sortint rocallós en el qual s´ha 
format un forat.  
Des del lloc on ets, ets capaç d´identificar el material que la forma? 
Són roques del Paleogen o del Quaternari?  
Como es pot haver format aquest forat?  

Aturada  6. Ses Tenasses  
Per accedir a l´aturada 6 hem de tornar fins l´aturada 5 i pujar les escales. Des d´aquest punt ens 
dirigirem cap a l´interior, passarem per un parc infantil i arribarem fins una zona urbanitzada. Ens 
hem de dirigir cap a la nostra dreta (sud-est), sortir de la urbanització i arribar fins un mirador situat 
damunt Ses Tenasses. 
 
Des del mirador  tenim una espectacular vista del litoral i del recorregut que hem realitzat. El litoral 
d´aquest sector de Mallorca està format per un conjunt de entrants i sortints que  tenen un origen 
concret associat a l´erosió diferencial i a l’estructuració de les capes. 

Les roques que estan exposades als  
agents externs (aire, aigua i vent) 
són afectades per la meteorització i 
erosió.  
 
L´erosió diferencial té lloc quan en 
una zona trobam materials amb 
propietats físiques i químiques 
diferents. 
 
Aquestes  diferències són, en molts 
casos, les responsables de la 
morfologia del territori. 

Erosió diferencial 
Capes dures 



pàg. 5  Quaternari:  Pleistocè 

És un tipus d'estructura sedimentària resultat de 
l´ordenament intern de les partícules que formen el 
sediment (grans d´arena) de manera que es 
disposen en làmines que formen angles entre elles. 
Aquesta ordenació és conseqüència de l'avenç del 
sediment baix l'acció d'un fluid, en el nostre cas el 
vent. 

Estratificació encreuada 

Eolianites (marès) 

Conglomerats polimíctics i 
heteromètrics 

Devora  les Calcàries de Peguera, a la punta des Carregador, es reconeixen altres dos dipòsits 
sedimentaris. En la zona inferior afloren conglomerats, mentre que cobrint aquests trobam gresos 
amb estratificació encreuada i bioturbació. 

És la biodegradació d´un sediment o roca per 
activitat orgànica. Entre les principals 
conseqüències de la bioturbació destaquen: la 
destrucció parcial o total de les textures originals, 
creació de porositat (borings i burrows), calcitització 
d´arrels (Microcodium), producció de fang micrític, 
etc. 

Bioturbació 

Observa els conglomerats 
quaternaris i respon: 
 
- Quina litologia tenen els clasts? 
- Tenen els clasts mides iguals? 
- Els clasts es  toquen entre si? 
- Existeixen clasts angulosos? 
- Tots els clasts són redons? 

pàg. 12 Aturada  5. NO de Ses Tenasses  

Observa els conglomerats 
oligocens i respon: 
 
- Quina litologia tenen els clasts? 
- Tenen els  clasts mides iguals? 
- Els clasts es toquen entre si? 
- Existeixen clasts angulosos? 
- Tots els clasts són redons? 

Per accedir a la següent aturada ens hem de dirigir cap a ses Tenasses passant un sortint rocallós. 
Si el nivell de la mar està alt, l´accés a aquesta aturada  es pot fer complicat.  
 
En aquesta zona afloren els conglomerats oligocens alternant  amb  capes de gresos i  margues. 

Observa la disposició de les capes. 
- Has notat algun canvi en la inclinació? 
- I en la direcció? 
 
Hem d´apuntar aquestes dades  per poder 
comprendre el conjunt dels afloraments. 

Mirant cap a la mar tenim l’Illa dels Gorrions.  
Des del lloc on ets, ets capaç d´identificar el 
material que la forma? 
Són roques del Paleogen o del Quaternari?  



pàg. 6 

Considerant les lleis de l’estratigrafia, fixa´t en la disposició dels estrats en 
aquesta zona i intenta respondre aquestes preguntes:  
 
- Estan totes les capes en posició horitzontal?  
 
- Quines són les capes més antigues i les més recents?  

Existeixen diverses lleis o principis a l’estratigrafia sedimentària que permeten al geòleg 
determinar qüestions com l'edat relativa de les roques (quina és la roca més antiga) o si una 
roca ha estat afectada per forces tectòniques. Dues d'aquestes lleis són:: 
 
Llei de superposició d´estrats o principi de superposició d´estrats, ens indica que les 
capes de sediment es dipositen en una seqüència temporal, en la qual les més antigues 
es troben en posició inferior a les més recents.  
 
Llei de l’horitzontalitat original, ens indica que els estrats es formen originalment de 
forma horitzontal.  

Lleis fonamentals de l'estratigrafia 

Aturada  2. SE Platja de Torà 
Creuant la platja de Torà cap al SE ens trobam amb un nou aflorament de roques sedimentàries 
del Paleogen (Oligocè) que constitueixen la segona aturada de l'itinerari. 
 
En aquest sector de la costa, la sèrie oligocena està formada per alternances de materials de 
diversa textura i color. Es tracta de gresos, margues i llims sedimentats en ambients continentals 
diversos  però associats a rius, llacs i deltes els quals poden ser inundats per la mar de manera 
periòdica (ambients paràlics). 
 
Els materials més fins (margues i llims) es sedimenten en ambients amb poca energia o d'aigües 
tranquil·les (llacs o pantans), mentre que els materials més gruixats (gresos i conglomerats) ho fan 
en ambients més dinàmics. Els gresos poden sedimentar-se a les voreres de canals o a les zones 
de desbordament, mentre que els conglomerats es sedimenten en zones amb aigües molt 
mogudes com al centre del canal dels cursos. 

Calcàries de Peguera 

Eolianites 

Conglomerats 

pàg. 11  Aturada  4. Illa d'es Gorrions. 
Per accedir a l´aturada 4 hem de tornar a la part superior del talús i anar cap al SE fins trobar unes 
escales que baixen a la platja. 
 
En aquesta zona afloren diversos materials disposats amb una inclinació important cap al nord-
oest.  L’estructura física interna i la composició química d'aquests materials és la responsable del 
seu comportament  enfront a la  meteorització.  Aquesta fa que alguns materials es comportin  com 
a  roques i altres com a sòls. 
 
 El diferent comportament provoca que existeixen talussos estables enfront a talussos  
inestables. 

Meteorització 
Desintegració o 
descomposició 
dels materials 
geològics en la 
superfície. 

L'erosió en sòls és isòtropa i produeix  xaragalls 
 
L'erosió en roques és anisòtropa i produeix 
despreniments  o esllavissades  planars. 

Xaragalls  

Despreniments 
rocallosos 

Inestabilitat  de talussos 



pàg. 7 Ambient de sedimentació en el Paleogen 

Les roques que podem reconèixer entre la platja  de Torà i la dels Morts pertanyen a la 
formació detrítica de Cala Blanca a la qual se li atribueix una edat Oligocena. Es poden 
reconèixer tres grups de roques: 
 
Gresos amb nivells estromatolítics. 
Gresos bioclàstics amb grans oncòlits , alguns d´ells nuclejats a partir de troncs. 
Nivells de biocalcarenites algals alternants amb margues. 

Emprant l´esquema dels ambients sedimentaris intenta trobar un ambient 
per cada un d´aquests materials d´aquesta zona. 

pàg. 10 Aturada 3. SE Platja d'es Morts. 

Carbó 
El carbó s'origina per la descomposició 
de vegetals que s'acumulen a zones 
pantanoses lacunars o marines, de poca 
profunditat. Els vegetals morts s'acumulen 
al fons i queden coberts per l'aigua i 
sediments, el que evita la seva oxidació 
deguda a l'aire. 
 
L'acció de bacteris anaerobis  
(microorganismes que viuen a zones 
sense oxigen) produeix un progressiu 
enriquiment en carboni. Si aquests restes 
queden coberts per argiles,  el procés de 
carbonització podrà culminar-se. 
 
Algunes estimacions indiquen que una 
capa de carbó d'un metre d'espessor es 
forma a partir de més de deu metres de 
llims carbonosos. 

Si creuam la platja dels Morts cap al sud-est, arribam a un sortint on afloren material detrítics de gra 
gruixat (conglomerats). Darrera d´aquest sortint es localitza la següent aturada. Per accedir a ella 
hem de remuntar la petita pujada i baixar a la línia de costa per una xaragall. 
 
En aquesta zona trobam alternances de materials de diversa textura i color. Es tracta de gresos, 
margues i llims carbonosos sedimentats en els diferents ambients. 
 
Els  materials més fins (margues i llims) es sedimenten en ambients amb poca energia (aigües 
tranquiles), mentre que els materials més gruixats (gresos i conglomerats) es sedimenten en 
ambients més dinàmics (voreres de canals o centre del canal). 

Observa la disposició de les capes. 
 
 - Has notat algun canvi en la 
inclinació? 
 
- I en la direcció? 
 
Hem d´apuntar aquestes dades  
per poder comprendre el conjunt 
dels afloraments. 

Carbó 

La majoria d'explotacions mineres de carbó de Mallorca es troben associades a dipòsits 
sedimentaris del Paleogen. A dia d’avui, aquestes mines ja no s’exploten degut a que no són 
econòmicament  rendibles. 



pàg. 9 pàg. 8 

Els estromatòlits (strōma = catifa i litho = pedra) són estructures sedimentàries laminades 
formades per la captura i fixació de partícules carbonatades per part de cianobacteris en aigües 
someres donant lloc a roques carbonatades. Les làmines, amb un espessor mil·limètric,  poden 
tenir forma plana o hemisfèrica. 
 
Les estructures estromatolítiques trobades a roques de l'era Precambriana, fa 3500 milions 
d'anys, són els fòssils més antics trobats a la Terra. 

Els oncòlits (onkos = nòdul i  litho = 
pedra) són estructures sedimentàries 
esfèriques d'origen orgànic, formades per 
capes concèntriques de carbonat càlcic. 
La formació dels oncòlits és similar a la 
dels estromatòlits, però desenvolupats 
sobre una base no fixada al 
substrat. L'estructura es forma a partir 
d'un nucli sobre el qual s'estableix un 
tapís  microbià de cianobacteris que 
indueixen la precipitació i fixació del 
carbonat. 

Oncòlits 

Estromatòlits 

Observa la disposició dels estrats. 
 
- Tenen aquests la mateixa inclinació que a la punta des Carregador? 
- En base a aquesta disposició, i segons la llei de la superposició, quins són els 
materials més antics? 

Les roques paleògenes estan 
afectades per petites falles que 
desplacen els estrats. 
 
Es tracta de falles normals 
posteriors al plegament alpí i, per 
tant, relativament recents 
(neògenes). 

Tipus de falles 

Les falles es formen quan les 
forces tectòniques superen 
la resistència de les roques. 
 
Es classifiquen en tres grups 
segons el desplaçament  
relatiu dels blocs: Normals, 
Inverses i de direcció. 
 
Les falles inverses es  
produeixen quan tenim  
extensió perpendicular a la 
superfície terrestre i 
compressió paral·lela a la 
superfície. 
 
Les falles normals es 
formen quan existeix 
extensió paral·lela a la 
superfície i compressió 
perpendicular. 
 
Les falles de direcció es 
produeixen quan existeix 
compressió i extensió 
paral·leles a la superfície. 

Extensió 

Compressió 

Direcció  

Els oncòlits poden produir-se en ambients marins, 
on són indicadors d'aigües càlides a la zona fòtica 
(amb llum), o en ambients continentals, a zones 
amb aigües molt carbonatades. Normalment són 
de mida petita, de 2 a 3 cm de diàmetre, però 
ocasionalment poden arribar a dimensions 
decimètriques. 
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