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Pàg. 2 El Temps Geològic 

En geologia s’utilitza la taula dels temps geològics per 
descriure i relacionar els esdeveniments que s’han 
succeït durant la història de la Terra. 
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Cal emprar la imaginació per valorar el concepte temps 
en geologia. S’estima que la terra té 4.570 milions 
d’anys. Aquesta gran magnitud d’escala temporal implica 
considerar el temps d’una manera diferent a l’habitual. 
 

Un símil, força didàctic, utilitzat per entendre el 
concepte temps en geologia, consisteix en comprimir 
la història de la terra en un dia: La vida apareixeria a 
les 2:40h, però no seria fins a les 21:00h on 
esdevindria la seva gran diversificació en forma 
d’animals i plantes. Els dinosaures farien la seva 
aparició a les 22:47h i viurien molt temps, fins a les 
23:40h. L’home modern tindria un presència 
testimonial, tan sols 4 segons abans d’acabar el dia. 
 

La disposició de les roques que trobem a Cala Morts és 
deguda a l’acció d’una estructura geològica anomenada 
encavalcament.  
 
L’acció d’unes colossals forces compressives a l’escorça 
de la Terra poden provocar el desplaçament de les 
roques que es troben en una posició inferior, de tal 
manera que l’empenta les pot situar cap amunt, per sobre 
d’estrats més recents. 
 
Els encavalcaments són un tipus de falla, anomenada 
inversa, caracteritzats per presentar un moviment 
horitzontal amb un baix angle d’inclinació i amb 
desplaçaments que poden arribar a alguns quilòmetres. 
 
L’encavalcament de Cala Morts, que col·locà les roques 
més antigues del Carbonífer per sobre de les més 
modernes del Permotriàsic, actuà durant l’era Cenozoica. 
En aquest moment la Terra es va veure sotmesa de nou 
a uns grans moviments provocats per la col·lisió entre 
dos grans plaques tectòniques: la placa Africana i la 
placa Euroasiàtica, que aixecaren les grans serralades 
muntanyoses perimediterrànies com són els Alps, les 
Bètiques i els Pirineus. 

Pàg. 11 

Roques del Carbonífer 

Roques del Permotriàsic 

Foto A. Obrador 
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El tram de costa comprés entre Cala Morts i Pregondó presenta una geologia molt 
atractiva i interessant. Tot i ser una zona molt freqüentada, especialment per accedir a 
les platges de Pregonda tant per menorquins com per visitants, és habitual que el 
caminant no s’adoni de l’espectacular geologia que forma aquest entorn. 
 
Amb la voluntat de que les persones interessades puguin entendre, veure i gaudir amb 
“ulls geològics” el paisatge d’aquesta àrea, neix la quarta edició del Geolodia Menorca. 
A la vegada, aquesta excursió, tot i presentar unes característiques completament 
diferents, permetrà complementar la desenvolupada en l’edició anterior al massís de 
Binimel·là i donarà peu a entendre la geologia del que per alguns és la zona de major 
interès geològic de Menorca, l’àrea compresa entre Binimel·là i Pregonda. 

Pàg. 3  Per què el Geolodia 15 Menorca a Cala Morts i Pregondó? 

L’itinerari proposat ens permetrà conèixer roques molt diferents: gresos i argiles 
vermelles formades a l’acabament de l’era Paleozoica (Permià) i l’inici de la Mesozoica 
(Triàsic), roques ígnies (volcàniques) atribuïdes als períodes geològics del Carbonífer i 
el Devonià i marès del període geològic més recent, el Quaternari. Aquestes roques les 
podem identificar al mapa geològic de la zona visitada: 

Què és un mapa geològic? Una representació sobre un mapa topogràfic dels diferents tipus 
de roques que podem trobar en un territori. Per fer-ho, s’utilitzen colors diversos que indiquen 
diferents tipus de roques o períodes geològics. A més, en un mapa geològic trobarem 
representades les estructures tectòniques, com són per exemple els encavalcaments. Per 
saber-ne més: http://www.igc.cat/web/files/igc_que_es_un_mapa_geologic_2012.pdf 

Mapa geològic de la zona visitada (Modificat de Rosell, J. et al., 1989. Mapa geológico de España, 
escala 1:25.000. Full núm. 618. IGME.). 

Pàg. 10 Platja de Son Mercaduret 6 

Cala Morts 7 

Les roques sedimentaries es 
regeixen per un principi força simple 
(el de la superposició). Aquest 
principi explica, que l’ordre 
d’antiguitat  dels sediments 
s’estableix de baix a dalt. És a dir, a 
les parts inferiors d’una sèrie de 
roques sedimentaries trobem  les 
roques més antigues (es van formar 
abans) i en les superiors les més 
modernes, (formades més tard que 
les que té davall). 

A Cala Morts  trobem un dels aflorament geològics més interessants i didàctics de Menorca i 
el més important de l’itinerari plantejat per a l’edició 2015 del Geolodia Menorca .  

Aquest principi “no es compleix a Cala Morts”. En aquest indret veiem que les roques més 
antigues (del Carbonífer) es troben per sobre les més recents (del Permotriàsic). Llavors, que 
succeeix aquí? Com ho podem explicar? 

En aquesta parada trobem una roca 
constituïda per grans d’arena, tal i 
com succeeix amb els gresos 
vermells que hem observat 
anteriorment. Tanmateix, si mirem la 
roca veurem que aquesta roca (a part 
del seu pel color), presenta unes 
característiques ben diferents. 
 
En aquest cas, els grans d’arena 
procedien majoritàriament del mar i  
constitueixen una roca que 
s’anomena marès i que es va formar 
en un temps geològic molt més 
recent, el Quaternari. 

El Quaternari és l’últim dels períodes geològics desenvolupat des de fa 2,5 milions d’anys fins 
a l’actualitat. Les roques formades a Menorca durant aquest període geològic corresponen 
principalment a dunes i platges antigues (fòssils). Acumulacions d’arena que amb el pas del 
temps s’han consolidat donant lloc a una roca. 

http://www.igc.cat/web/files/igc_que_es_un_mapa_geologic_2012.pdf


Reconstrucció 
idealitzada de la 
configuració dels 
continents durant 
el Permià (finals del 
Paleozoic) i 
possible situació 
de la Península 
Ibèrica. 

Pàg. 4 1 Del 

A l’acabament de l’era Paleozoica la Terra va patir uns forts moviments que donaren lloc a 
serralades de muntanyes formades a partir dels sediments que durant milions d’anys 
s’havien acumulat al fons del mar i que podem contemplar al massís de Binimel·là. Podem 
considerar que aquest és l’origen d’una primitiva Menorca, que en aquests temps es situà 
per primera vegada en terra emergida i prop del mar. Menorca passà a formar part del 
supercontinent anomenat  Pangea. 

al 

Un cop van cessar aquests primers moviments de compressió, al Permià, les serralades 
formades es van començar a desmantellar i es van originar torrents i rius que 
desembocaven en un mar proper. Els sediments que transportaven acabarien donant lloc als 
gresos i argiles vermells que veurem a Cala Morts i al Pla dels Anglesos. 

Observant el torrent 
de la platja de 

Binimel·là quan du 
aigua en abundància, 
ens podem imaginar 

com devien ser (a 
una escala molt més 

petita!) els rius del 
Permià i el Triàsic 

inferior que donaren 
lloc als gresos i 

argiles vermelles i 
entendre el 

funcionament de la 
sedimentació fluvial 

que origina aquest 
tipus de roques. 

Les roques d’origen volcànic de Menorca presenten un avançat estat d’alteració. Una 
de les manifestacions més característiques d’aquesta alteració és l’anomenada erosió 
alveolar o en niu d’abella, originada pel vent o l’abrasió de la sal marina i deguda a les 
variacions de composició de la roca. És a dir, les diferencies de duresa de la pròpia 
roca dona lloc a que ressaltin les parts més dures davant el procés erosiu. 

www.radiolaria.org 

Pàg. 9 

L’alteració de les roques volcàniques pot donar 
lloc a l’aparició d'esplèndides estructures en 
forma d’anells i bandes o aureoles. Es formen a 
partir de la precipitació de fluids saturats que 
circulen per dins o per sobre aquestes roques. 
Les seves coloracions són degudes a la 
precipitació d’òxids de ferro que obstrueixen els 
espais existents entre els cristalls i l’aigua és 
forçada a moure's al voltant d’aquests precipitats 
donant lloc a patrons circulars o paral·lels 
coneguts com anells i bandes de Liesegang. Tot i 
el seu interès científic, l’aparició d’aquestes 
formes encara roman amb nombrosos 
interrogants. 

Per saber-ne més: García, C. M. i López, M. 2011. Los anillos de Liesegang: un ejemplo geológico en la 
isla de La Gomera (Canarias). Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 19.2: 169-174. 

Aquestes roques estan travessades per 
fractures. 



Pàg. 8 5 Macar de Cala Morts 
Hi ha roques d’origen volcànic a Menorca? 

A primera vista és possible que pensem, com inclús hem fet nosaltres, que la roca que 
observem és un gres (una roca sedimentària), però si la mirem amb detall, en lloc dels grans 
de sorra, el que identifiquem són grans cristalls de minerals, com els blanquinosos d’ortosa. 
És una roca cristal·lina (una roca ígnia) amb abundant quars, entre d’altres minerals, i de gran 
duresa, el que permet a aquesta roca resistir a l’erosió i sobresortir en el paisatge donant lloc 
als relleus de Pregonda i les Illes Bledes. 

Al macar de Cala Morts trobem un exemple d’aquest tipus de roques. A dia d’avui el seu 
origen no està clar. L’opinió més acceptada explica que aquestes roques corresponen a 
magmes del Paleozoic que tot i pujar a partir de fractures des de l’interior de la Terra cap a la 
superfície terrestre, mai arribaren a sortir a l’exterior mitjançant erupcions volcàniques i que 
en conseqüència, es van refredar i solidificar a l’interior de la Terra originant les roques 
d’aquesta zona. L’aixecament de les grans muntanyes al final d’aquesta era, permetrien el 
seu pas dels fons marins a terra emergida. 

Ripples Pàg. 5 2 
Un dels trets més característics i a la vegada atractius dels gresos vermells 
corresponen a la presència de laminacions encreuades i ripples.  

Si observem la roca en detall veurem que presenta unes estructures que es van formar 
quan la roca no s’havia consolidat i era un cúmul d’arena solta. En aquest moment, 
l’acció d’un corrent d’aigua carregat de sediment, va originar una successió de solcs i 
petits munts d’arena, que donen als sediments un aspecte acanalat i ondulat.  

www.geovirtual2.cl 

Actualment aquestes estructures es poden 
observar a Menorca, ja que els ripples es 
formen a les platges o a les dunes eòliques. 
També els trobem en els fons dels rius o a 
qualsevol lloc on hi hagi un corrent d’aigua 
amb suficient força per arrossegar partícules 
d’arena pel seus fons. 

Aquestes formes, quan els 
sediments es consoliden, 
poden perdurar en les 
roques, donant lloc a fines 
làmines encreuades a la 
secció d’una roca, que són 
un reflex dels tipus de 
corrents que transportaven 
els grans d’arena. 

Ripples fòssils a la 
superfície d’una roca 

Laminació encreuada a la 
secció d’una roca 

StudyBlue /Texas 



Pàg. 6 Pàg. 7  

Entre la segona meitat del segle XIX i la primera del XX, a Menorca es van registrar al voltant 
d’un centenar de sol·licituds per a l’explotació de mines. Moltes d’aquestes mines no van 
prosperar mai i gran part de les que ho van fer no van resultar ser més que un intent 
d’explotació. La majoria de mines van pretendre explotar minerals de coure i plom.  
 
Al Pla dels Anglesos trobem un exemple d’aquestes explotacions a cel obert poc productives. 

Perquè aquestes roques són vermelles? La presència d’òxids de ferro dissolts a les aigües 
dels rius, tenyirien aquestes roques en un ambient exterior (oxidant) proporcionant el seu 
característic color. 

Els rius i les roques vermelles 4 3 Coure al Pla dels Anglesos 

El mineral principal d’explotació va ser la Calcosina (o calcosita) (Cu2S), un mineral 
fràgil de color gris plom negrós i de la classe dels sulfurs, que freqüentment es troba 

alterat a un altre mineral de color verdós, la malaquita. 

És possible que les mineralitzacions de coure es produïssin en petits aiguamolls de  
poca profunditat  i amb pràctica absència d’oxigen (ambient reductor). Aquestes 

condicions expliquen que sovint la calcosina  estigui associada a capes de carbó. 

Per saber-ne més: Crespí, D. i Merino, A. 1998. Contribució al coneixement de les mines de coure 
situades en el Permo-trias de Menorca. Endins, 22: 199-123. 
Ferrer, J. 1909. Notas geológicas: Yacimientos de calcosina en Menorca. Revista de Menorca, 24-29. 

Els gresos que identifiquem en aquest itinerari són roques constituïdes principalment per 
grans d’arena, pel que també s’anomenen pedra sorrenca. Aquesta arena va ser 
transportada per grans rius que erosionaven les muntanyes de la “Pangea” més properes a 
Menorca i aixecades al final del Paleozoic. L’acumulació, riu avall, dels grans d’arena, i la 
seva consolidació, acabaria donant lloc als gresos vermells. Les argiles també estan 
formades per grans, però de mida molt més petita que els d’arena. Els rius també transporten 
aquests grans, que s’acumulen als seus marges o a les planes d’inundació quan es produeix 
el seu desbordament.  

Per saber-ne més: Rosell, J. i Llompart, C. 2014. El naixement d’una illa. Menorca. Guia de geologia 
pràctica. 2ª ed. Corregida i 1ª ed. de la Col·lecció Recerca, nº 21. Agència Menorca Reserva de Biosfera 
i Institut Menorquí d’Estudis. Impremta RGM, S.A. 280 pp. 

Com condicionen el paisatge? Els gresos formen penyals abruptes i esquerps que 
s’alternen amb àmplies valls, àrees on l’erosió ha arrasat el relleu com a conseqüència 
d’estar constituït per un material més tou que els gresos, les argiles. 
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