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Evolució de la formació del port de Maó (redibuixat a partir de Rosell, J. i Llompart, C., 2014).

ATURADA 12 costa d’en Reynés

Si avançam cap a la costa d’en Reynés i ens desviam al principi de la costa, per un 
accés que condueix directament cap al port, trobarem abundants exemplars  
d’un bogamarí de forma molt curiosa, amb una closca molt plana i que probablement 
vivia enterrat al fons marí. Es tracta d’un animal extingit, que va viure entre els sediments 
que avui formen els penya-segats del port i que és semblant a espècies que actualment 
viuen als oceans Índic i Pacífic.
 

Fòssil d’un bogamarí a la costa d’en Reynés (Amphiope bioculata DESMOULINS, citat per primer cop per 
A. Obrador (1970) i estudiat per C. Llompart (1983) des d’un punt de vista paleoecològic), i closca d’una 
espècie actual amb unes característiques molt similars a les del fòssil (Centre de Geologia de Menorca).
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PRESENTACIÓ

La ciutat de Maó des de “s’altra banda”
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Maó, la ciutat dels dos colors, centra la setena edició del Geolodia a Menorca. Proba-
blement la faceta més atraient de la geologia per al públic en general són les sortides 
al camp, que permeten observar i conèixer in situ diferents trets sobre l’evolució de la 
història de la Terra i els processos que l’han modelat. Però, es pot explicar geologia a les 
ciutats? La resposta és que sí, per descomptat!

Qualsevol poble o ciutat ofereix un ventall extraordinari de possibilitats per al desenvo-

aprendre una gran quantitat d'històries curioses i poc conegudes, escrites en les roques; 
i, en definitiva, de conèixer una mica millor una ciutat a partir de la influència de la geo-
logia. 

Mitjançant un recorregut a peu pel centre de Maó, revelarem quines són les roques més 
característiques que formen l’entorn de la ciutat i coneixerem alguns dels processos 
geològics que l’han configurat. Ens fixarem en paviments i façanes de la ciutat, on les 
tonalitats clares de les roques de la Menorca blanca contrasten fortament amb les om-
brívoles de la Menorca fosca.

Geolodia és un conjunt d'excursions gratuïtes, guiades per geòlegs i obertes a tot 
tipus de públic que es venen celebrant a totes les províncies d’Espanya durant un ma-
teix cap de setmana del mes de maig. Va néixer a la província de Terol a l'any 2005 i 
s'organitza a nivell nacional des de l'any 2010 (des del 2012 a Menorca). Geolodia és 
una realitat gràcies al treball desinteressat de diversos centenars de col· laboradors.

L'objectiu principal del Geolodia és que els participants observin amb "ulls geològics" 
l'entorn i entenguin el funcionament dels processos geològics, coneguin el patrimoni 
geològic i prenguin consciència de la necessitat de protegir-lo i a la vegada coneguin 
la tasca i aportacions dels geòlegs. 

El Geolodia 2018 a Menorca, compta amb la col·laboració especial de l’Ajuntament de 
Maó, el qual edità a l’estiu de 2017 i amb motiu de la celebració en aquesta ciutat, de 
la XII Reunió Nacional de la Comissió de Patrimoni Geològic de la Societat Geològica 
d'Espanya, una guia de geologia urbana per promoure el coneixement i el respecte de 
la geologia de la ciutat.



ELS FÒSSILS I LES PEDRES DELS CARRERS
Tot i que normalment passen desapercebuts, tenim fòssils molt a prop. Algunes pedres 
de construcció conserven els fòssils d’organismes que van viure fa milions d’anys. Així, 
tant a les parets i portals de les cases, com al terra dels carrers o, fins i tot, a l’interior dels 
edificis, moltes de les pedres emprades per construir-los corresponen a roques 
sedimentàries que poden contenir fòssils ben sorprenents. Habitualment, aquestes roques 
hauran estat polides, fet que permet apreciar els fòssils d’una manera especialment clara.

 
Tot seguit, us mostram algunes de les roques i fòssils més característics o curiosos que 
podem veure pels carrers de Maó, a partir de l’itinerari proposat, però que no deixen de 
ser una petita representació dels milers de fòssils que constitueixen moltes pedres de la ciutat.

ATURADA 1 Lloses del c/ de ses Moreres, davant els núm. 39A i 42

Un dels tipus de fòssils més habituals que trobam als carrers de Maó són els de  
Hem de tenir ben present que aquests fòssils els veiem seccionats a l’interior d’una roca 
i que, segons com hagi estat tallada la roca, l’aparença del fòssil serà diferent. En qualsevol 
cas, cal tenir present que normalment els fòssils de bogamarins mostraran formes ben 
diferents respecte de les que trobam actualment a les nostres costes. Els bogamarins 
del carrer de ses Moreres es caracteritzen per trobar-se junt amb unes pues molt estranyes, 
amb forma de trompeta, i podrien ser d’uns animals molt similars a unes espècies que 
actualment viuen, per exemple, a les Filipines o en altres indrets.

Exemples de diferents seccions i pua dels fòssils de bogamarins del c/ de ses Moreres (esquerre) i exemplar 
actual d’un bogamarí (Goniocidaris clypeata DÖDERLEIN) i detall d’una pua procedent de l’illa de Cebu 

(Filipines) (dreta; fotografies de J. Quintana). La pua mesura 30 mm, aproximadament.

PROCEDÈNCIA: Els fòssils de bogamarins amb pues amb forma de trompeta no són 
gaire habituals a Menorca, tot i que se n’ha trobat qualque exemplar en roques des 

 Les voreres de ses Moreres van ser enra jolades l’any 1868 (sud) i l’any 
1872 (nord), i la majoria de lloses procedien de Menorca, però no sembla que sigui el cas 
d’aquestes, tot i que no es pot descartar completament. En haver identificat aquest fòssil 
en roques de l’illa de  és possible que aquesta sigui la procedència de les lloses.
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EL PORT DE MAÓ
     ATURADA 10 mirador de sa Plaça

Des d’aquest punt, obtenim unes magnífiques vistes del 
tram final del barranc de Baixamar. Observarem que s’hi ha 
restringit el pas i s’han desenvolupat actuacions de consolidació 
en molts punts del . El seu deteriorament, a causa 
de la meteorització o de la circulació d’aigües subterrànies, 
forma part del seu cicle vital, però, a la vegada, suposa un
risc cap a l’ús residencial i terciari del seu entorn, tal i com 
demostren les contínues caigudes de rocs, registrades al 
llarg de la història recent.

 
El penya-segat està constituït principalment per dos tipus 
de roca: a la base, per , una roca formada 
per còdols arrodonits; i, al damunt, per . Els còdols 
dels , poc cimentats, es desprenen amb facilitat 
provoquen per tant, el soscavament de la roca de la part 
inferior del penya-segat. Aquesta erosió pot provocar a que la 
roca que es troba per sobre, el marès, perdi el seu suport 
i, en conseqüència, es pugui desprendre.

Roques dels penya-segats del port de Maó.

ATURADA 11 mirador de la pl. Miranda

  
La plaça Miranda és un bon lloc per contemplar el paisatge geològic divers del port
de Maó. Al nord, observam petits turons, constituïts per roques de color fosc, que s’entreveuen 
entre la vegetació, i els xalets de s’altra banda. Aquests contrasten amb el marès de 
color clar i disposició horitzontal del sud, on es va establir la ciutat.  Sota l’aigua 
tenim el contacte entre ambdós tipus de roca, que representa el factor clau que va 
permetre la formació del port.

La morfologia del port es pot associar a un  procedent de l’àrea que ocupen 
els vergers de Sant Joan, que s’obriria camí intensament, aprofitant el 

, una zona on aquestes estan especialment debilitades i on, per tant, 
l’aigua té més facilitat per erosionar-les i avançar. Aquest torrent assoliria una gran 
poder de destrucció com a conseqüència dels descensos del nivell de la mar que es 
produïren a escala mundial (durant els períodes glacials), escombrant i arrossegant 
cap a les grans profunditats marines les roques i sediments que ocupaven en aquell 
moment la zona. Aniria aprofundint i eixamplant un gran barranc fins al moment en 
què la recuperació del nivell de la mar inundaria la vall generada i reduiria el torrent a 
la mínima expressió. Tan sols uns petits turons, que haurien resistit l’erosió sobreviurien a la 
inundació: són les illes del port.

Marès

Conglomerats
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ATURADA 2 Lloses del c/ de ses Moreres, davant el núm. 18

En aquest punt trobam els que probablement són els fòssils més anecdòtics i simbòlics 
dels carrers de Maó. Corresponen als fòssils d’uns animals, avui extints, 
anomenats Orthoceras. Aquests animals, similars als calamars actuals, 
van viure fa entre 488 i 200 milions d’anys i presentaven una closca 
de forma cònica, que cobria el seu cos i estava dividida, 
mitjançant envans, en cambres, a l’interior de les quals 
vivia l’animal.

Representació artística d’un Orthoceras (www.evolution-biologique.org) i detall d’un dels fòssils del c/ de ses Moreres.

PROCEDÈNCIA: El 1879 aquestes lloses van cridaren l’atenció d’un geòleg francès 
(H. Hermite, pioner en l’estudi de la geologia menorquina), que va considerar que, pels 
fòssils que contenien, aquestes pedres podien haver estat extretes del lloc on es troben 
els terrenys més antics de Menorca (formats fa devers 420 milions d’anys). La seva hipòtesi 
va ser que procedien d’un cementeri construït pels anglesos as Castell i que tal vegada 
eren extretes d’unes pedreres situades prop de la Mola. Tenia la intenció de localitzar 
aquest lloc, per tal de poder datar el terreny, però la seva mort prematura li ho va impedir.

El 1928, el naturalista J. Ponsetí va qüestionar la presència d’aquests fòssils a Menorca i, per 
tant, la seva procedència de la Mola, i va relacionar les lloses amb la possibilitat que fossin 
extretes en pedreres de . Molt a prop (al Cos de Gràcia, núm. 13), una altra casa, també 
d’origen noble, presenta una llosa amb aquests fòssils al davant de la porta. Podria ser 
que uns mariners, propietaris habituals d’aquestes finques al segle XIX, s’haguessin posat 
d’acord per comprar aquestes belles lloses per pavimentar els davants de la porta de 
ca seva?

Però, el 1934, un geòleg alemany, J. Hollister, va citar en un article la presència d’aquests 
fòssils a  (carretera des Mercadal as Migjorn). No tenim constància que aquests 
fòssils hagin estat trobats al camp de Menorca per ningú més, però la seva menció 
indica que, en principi, aquests fòssils es troben a Menorca i es podrien relacionar amb 
les roques més antigues de l’illa. De moment, ens hem de conformar amb l’observació 
d’aquests magnífics fòssils al carrer de ses Moreres.

Envans

Cambres

4

Mapa topogràfic del centre de Maó, amb la situació del barranc de Baixamar, al centre de la figura (redibuixat 
a partir de Domènech, M. et al., 2005).

Exemple de la temptativa d’explotació del marès al parc des Freginal.

En extreure el marès, calia economitzar temps i esforços, i la presència de zones on el 
marès passava a ser més dur podien suposar un greu problema per a l’activitat. Si ens apropam 
a la roca que tenim a les pedreres des Freginal, comprovarem que la seva consistència 
és molt irregular: zones  s’alternen amb altres que han rebut una major cimentació 
i que, en conseqüència, són molt més . Al llarg del parc topam amb diversos llocs 
on es va intentar explotar el marès, però que repetidament eren abandonats per aquesta gran 
heterogeneïtat de la roca, que en dificultava l’extracció.

La ciutat de Maó va créixer sobre una plataforma de marès situada entre uns 30 i 60m 
sobre el nivell del mar i tallada per diversos . Es Freginal correspon a la 
capçalera del barranc més profund de Maó (el barranc de Baixamar), que, passant per la 
costa de ses voltes, abocava les seves aigües al port. Com que era una zona on era difícil 
construir, la ciutat va créixer al seu voltant, i les seves terres, que, per efecte de l’aigua que 
hi circulava, eren més fèrtils, es van aprofitar per al conreu de regadiu. Les sínies, safareigs 
i síquies que avui en dia encara hi trobam són el testimoni de la intensa activitat que 
s’hi desenvolupava.
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ATURADA 3 c/ Hannover, núm. 35 - Souvenirs Macarena

La façana d’aquest edifici està revestida amb una pedra de color gris amb un superfície 
irregular i un aspecte tacat. Correspon a una roca calcària, que quan encara no s’havia 
consolidat i era un sediment, fou remenada per animals, possiblement crancs, que cavaven 

 que han quedat fossilitzats en forma de tubs.

Detall de dues seccions perpendiculars dels tubs excavats a la roca quan encara era un sediment.

PROCEDÈNCIA: Aquesta roca és coneguda a Menorca amb el nom de  i era 
molt apreciada en el sector de la construcció per fer funcions de pedra ornamental. Va 
ser explotada en aquesta muntanya i en altres petites pedreres del nord de l’illa.

ATURADA 4 Arc al c/ d’Alaior, núm. 11 - Son Thés Menorca

La pedra que forma l’arc està atapeïda de fòssils . Aquestes 
algues es caracteritzen perquè poden incorporar carbonat de calci als seus teixits, fet que els 
permet fossilitzar fàcilment. Les algues calcàries, anomenades rodòlits, són presents a la 
mar de Menorca fa milions d’anys; actualment viuen des de tocar de costa fins a 
profunditats d’un centenar de metres; a l’illa són popularment conegudes amb el nom 
de crespell.

Rodòlit actual (crespell), rodòlit fòssil en una roca (Punta Prima), rodòlits seccionats a l’interior de la pedra objecte 

d’observació de l’Aturada 4 i exemples d’escopinyes al mateix bloc.

PROCEDÈNCIA: Les algues calcàries són els fòssils dominants a les roques del sud 
de  (marès), fet pel qual no seria d’estranyar que aquesta roca procedís de la 
mateixa illa.
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Rastres que deixaven els organismes que vivien a l’interior dels “fangs calcaris”, fa devers 240m.a.

PROCEDÈNCIA: Correspon a l’anomenada , explotada durant segles a les 
rodalies d’aquesta ciutat i que, entre moltes altres, va servir per construir la catedral de 
Girona. Els nummulits (o “monedes de pedra” en llatí) són coneguts des d’antic; de fet, els 
romans, en arribar a les piràmides d’Egipte, van pensar, en trobar-los per terra, que 
eren llenties petrificades dels seus constructors. A Menorca no trobam roques de l’Eocè, 
pel qual tampoc trobarem nummulits al camp, però algunes d’aquestes “monedes de pedra” 
s’han trobat a jaciments arqueològics de l’illa relacionats amb intercanvis comercials.

ATURADA 8 c/ s’Arravaleta, núm. 8 – Antiga Casa Pasarius - MANGO

Les columnes (així com diverses pedres d’aquesta façana) mostren abundants marques 
que antigament van ser considerades traces d’origen algal (fucoides), però que avui en 
dia s’associen a l’excavació de galeries per organismes com podrien ser els crancs.

PROCEDÈNCIA: Pel que hem pogut esbrinar, aquestes roques tan singulars procedeixen 
d’unes pedreres antigues, explotades a  (camí d’en Kane, prop de Maó). Es comenta 
que, durant la Guerra Civil, part d’una de les columnes va ser destruïda i, en reposar-la amb
altre material, es va pintar perquè la seva aparença fos igual a la resta d’elements 
constructius.

LA PEDRA DE LA cIUTAT: EL MARÈS

ATURADA 9 parc des Freginal

El marès és una roca carbonàtica  formada per l’acumulació de les restes d’esquelets 
de milions d’organismes marins, barrejats amb grans de quars i fragments d’altres roques, 
juntament amb precipitats químics. És la roca sobre la qual s’assenta la ciutat de Maó.

Es Freginal és un bon indret per conèixer les característiques del marès de Maó, especialment 
pel camí que voreja el parc pel seu costat oest (part més propera al Cós de Gràcia). El marès 
ha estat tradicionalment la roca utilitzada a l’illa per construir les cases. Moltes vegades, aquestes
s’edificaven allà mateix on s’extreia la pedra, i el buit que deixaven s’utilitzava per fer el soterrani o 
la cisterna. Altres vegades, el marès s’extreia de pedreres dels afores o de la mateixa ciutat. 
Trobam exemples, de pedreres, a  o al  i de pedreres subterrànies, 
a l’  o a , que es realitzaven amb la finalitat de seguir aprofitant el sòl.
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  ATURADA 5 c/ de l’Alba, cantonada amb c/ Bonaire, i edifici de Correus (c/ Bonaire, núm. 15)

Baixant pel c/ de l’Alba, a l’últim edifici que trobarem a mà dreta, podrem observar nombrosos
exemples de seccions de  (també a l’edifici històric de Correus), però que
mostren una forma diferent dels observats a l’aturada 1. En aquest cas presenten una 
forma més planera. 

Exemples de bogamarins al c/ de l’Alba (esquerra) i a la façana principal de l’edifici històric de Correus.

L’empedrat tradicional de la pl. Constitució reflecteix la diversitat geològica de Maó i avui encara es conserva. (F. esquerre: 
autor desconegut. Collecció Miquel Àngel Limón Pons. AISM). 

PROCEDÈNCIA: Els fòssils que observam són els avantpassats d’uns tipus de bogamarí
que actualment viu en mars càlids, com els del Carib. Aquests fòssils es troben a les roques 
del sud de Menorca, formades fa entre fa 5 i 11 milions d’anys, fet que ens permet 
assegurar que, llavors, la Mediterrània era una mar càlida, similar als mars tropicals 
actuals. Per tant, aquestes roques podrien procedir de Menorca, però també de nombrosos 
indrets de la  com són Alacant, Granada, Mallorca, Còrsega, etc.

  ATURADA 6 pl. Constitució

A la plaça Constitució difícilment trobarem fòssils a les lloses de carrer, però hi observarem
dos dels tipus de roques més habituals utilitzades per pavimentar la ciutat. A les 
voreres, unes roques de color gris clar contrasten amb l’empedrat fosc que domina
la plaça. Les primeres, a Menorca, reben el nom de , una roca calcària
(marès) molt dura i compacta, com a conseqüència d’haver rebut una major cimentació;
es va formar fa aproximadament 11 milions d’anys (m.a.). En canvi, les llambordes gris 
fosc van ser conegudes a l’illa amb el nom de ; corresponen a un gres molt 
més antic (devers 350 m.a.).

6

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

constitueixen la roca.

PROCEDÈNCIA: Aquest tipus de pedra viva és la roca més característica del centre històric de 
Maó; és present en un gran nombre de carrers, a les voreres o, com a mínim, delimitant-les. 
El seu diferent color i també, en alguns casos, la presència de fòssils diversos, ens indiquen 
que aquestes roques no procedien d’una mateixa pedrera, sinó de diverses, la majoria de 
les quals se situaven al , i alguna al nord, i possiblement, en casos molt puntuals, 
en altres indrets de la Mediterrània. Una roca molt dura i resistent a l’erosió des de fa més 
de 150 anys. La pedra blava s’extreia en unes pedreres (entre el segle XIX i principis del 
XX), avui en dia difícilment localitzables, a la riba nord del port de Maó, al lloc de 

 Ambdues representen un bonic exemple del contrast i diversitat geològica del 
medi natural de Maó.

Al fons de la plaça, l’edifici de l’ajuntament va ser construït el 1613 i reformat el 1789 amb 
 (Mallorca), una roca amb unes característiques pràcticament idèntiques 

al nostre marès, però menys porosa. Amb aquesta roca s’han construït edificis emblemàtics 
de Mallorca, com el castell de Bellver o la catedral. L’església de sant Antoni, de Maó, també 
fou reformada amb aquesta roca. Si observam la pedra amb detall, veurem que algunes 
presenten unes estructures que es van formar quan la roca no s’havia consolidat i encara 
era un cúmul d’arena amollada, en moviment, a al mar. En aquest moment, l’acció dels 
corrents marins o, tal vegada, les marees van originar una successió de solcs i petits 
munts d’arena, que donen als sediments un aspecte acanalat i ondulat. 

  ATURADA 7 c/ s’Arravaleta, núm. 6 - Ca’s Gomilas

 
A la façana d’aquesta popular perruqueria trobam una pedra amb abundants fòssils 
de . Els nummulits són un tipus de foraminífers, uns microfòssils marins molt 
abundants en els sediments, que van tenir el seu màxim desenvolupament fa 40 milions 
d’anys, a l’Eocè.

7
Detall dels microfòssils de nummulits.
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  ATURADA 5 c/ de l’Alba, cantonada amb c/ Bonaire, i edifici de Correus (c/ Bonaire, núm. 15)

Baixant pel c/ de l’Alba, a l’últim edifici que trobarem a mà dreta, podrem observar nombrosos
exemples de seccions de  (també a l’edifici històric de Correus), però que
mostren una forma diferent dels observats a l’aturada 1. En aquest cas presenten una 
forma més planera. 

Exemples de bogamarins al c/ de l’Alba (esquerra) i a la façana principal de l’edifici històric de Correus.

L’empedrat tradicional de la pl. Constitució reflecteix la diversitat geològica de Maó i avui encara es conserva. (F. esquerre: 
autor desconegut. Collecció Miquel Àngel Limón Pons. AISM). 

PROCEDÈNCIA: Els fòssils que observam són els avantpassats d’uns tipus de bogamarí
que actualment viu en mars càlids, com els del Carib. Aquests fòssils es troben a les roques 
del sud de Menorca, formades fa entre fa 5 i 11 milions d’anys, fet que ens permet 
assegurar que, llavors, la Mediterrània era una mar càlida, similar als mars tropicals 
actuals. Per tant, aquestes roques podrien procedir de Menorca, però també de nombrosos 
indrets de la  com són Alacant, Granada, Mallorca, Còrsega, etc.

  ATURADA 6 pl. Constitució

A la plaça Constitució difícilment trobarem fòssils a les lloses de carrer, però hi observarem
dos dels tipus de roques més habituals utilitzades per pavimentar la ciutat. A les 
voreres, unes roques de color gris clar contrasten amb l’empedrat fosc que domina
la plaça. Les primeres, a Menorca, reben el nom de , una roca calcària
(marès) molt dura i compacta, com a conseqüència d’haver rebut una major cimentació;
es va formar fa aproximadament 11 milions d’anys (m.a.). En canvi, les llambordes gris 
fosc van ser conegudes a l’illa amb el nom de ; corresponen a un gres molt 
més antic (devers 350 m.a.).
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Aquestes formes ondulades, quan els sediments es consoliden, poden perdurar a les roques i produir fines làmines 
encreuades a la secció d’una roca, que són un reflex dels tipus de corrents que transportaven els grans d’arena que 

constitueixen la roca.

PROCEDÈNCIA: Aquest tipus de pedra viva és la roca més característica del centre històric de 
Maó; és present en un gran nombre de carrers, a les voreres o, com a mínim, delimitant-les. 
El seu diferent color i també, en alguns casos, la presència de fòssils diversos, ens indiquen 
que aquestes roques no procedien d’una mateixa pedrera, sinó de diverses, la majoria de 
les quals se situaven al , i alguna al nord, i possiblement, en casos molt puntuals, 
en altres indrets de la Mediterrània. Una roca molt dura i resistent a l’erosió des de fa més 
de 150 anys. La pedra blava s’extreia en unes pedreres (entre el segle XIX i principis del 
XX), avui en dia difícilment localitzables, a la riba nord del port de Maó, al lloc de 

 Ambdues representen un bonic exemple del contrast i diversitat geològica del 
medi natural de Maó.

Al fons de la plaça, l’edifici de l’ajuntament va ser construït el 1613 i reformat el 1789 amb 
 (Mallorca), una roca amb unes característiques pràcticament idèntiques 

al nostre marès, però menys porosa. Amb aquesta roca s’han construït edificis emblemàtics 
de Mallorca, com el castell de Bellver o la catedral. L’església de sant Antoni, de Maó, també 
fou reformada amb aquesta roca. Si observam la pedra amb detall, veurem que algunes 
presenten unes estructures que es van formar quan la roca no s’havia consolidat i encara 
era un cúmul d’arena amollada, en moviment, a al mar. En aquest moment, l’acció dels 
corrents marins o, tal vegada, les marees van originar una successió de solcs i petits 
munts d’arena, que donen als sediments un aspecte acanalat i ondulat. 

  ATURADA 7 c/ s’Arravaleta, núm. 6 - Ca’s Gomilas

 
A la façana d’aquesta popular perruqueria trobam una pedra amb abundants fòssils 
de . Els nummulits són un tipus de foraminífers, uns microfòssils marins molt 
abundants en els sediments, que van tenir el seu màxim desenvolupament fa 40 milions 
d’anys, a l’Eocè.

7
Detall dels microfòssils de nummulits.



ATURADA 3 c/ Hannover, núm. 35 - Souvenirs Macarena

La façana d’aquest edifici està revestida amb una pedra de color gris amb un superfície 
irregular i un aspecte tacat. Correspon a una roca calcària, que quan encara no s’havia 
consolidat i era un sediment, fou remenada per animals, possiblement crancs, que cavaven 

 que han quedat fossilitzats en forma de tubs.

Detall de dues seccions perpendiculars dels tubs excavats a la roca quan encara era un sediment.

PROCEDÈNCIA: Aquesta roca és coneguda a Menorca amb el nom de  i era 
molt apreciada en el sector de la construcció per fer funcions de pedra ornamental. Va 
ser explotada en aquesta muntanya i en altres petites pedreres del nord de l’illa.

ATURADA 4 Arc al c/ d’Alaior, núm. 11 - Son Thés Menorca

La pedra que forma l’arc està atapeïda de fòssils . Aquestes 
algues es caracteritzen perquè poden incorporar carbonat de calci als seus teixits, fet que els 
permet fossilitzar fàcilment. Les algues calcàries, anomenades rodòlits, són presents a la 
mar de Menorca fa milions d’anys; actualment viuen des de tocar de costa fins a 
profunditats d’un centenar de metres; a l’illa són popularment conegudes amb el nom 
de crespell.

Rodòlit actual (crespell), rodòlit fòssil en una roca (Punta Prima), rodòlits seccionats a l’interior de la pedra objecte 

d’observació de l’Aturada 4 i exemples d’escopinyes al mateix bloc.

PROCEDÈNCIA: Les algues calcàries són els fòssils dominants a les roques del sud 
de  (marès), fet pel qual no seria d’estranyar que aquesta roca procedís de la 
mateixa illa.
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Rastres que deixaven els organismes que vivien a l’interior dels “fangs calcaris”, fa devers 240m.a.

PROCEDÈNCIA: Correspon a l’anomenada , explotada durant segles a les 
rodalies d’aquesta ciutat i que, entre moltes altres, va servir per construir la catedral de 
Girona. Els nummulits (o “monedes de pedra” en llatí) són coneguts des d’antic; de fet, els 
romans, en arribar a les piràmides d’Egipte, van pensar, en trobar-los per terra, que 
eren llenties petrificades dels seus constructors. A Menorca no trobam roques de l’Eocè, 
pel qual tampoc trobarem nummulits al camp, però algunes d’aquestes “monedes de pedra” 
s’han trobat a jaciments arqueològics de l’illa relacionats amb intercanvis comercials.

ATURADA 8 c/ s’Arravaleta, núm. 8 – Antiga Casa Pasarius - MANGO

Les columnes (així com diverses pedres d’aquesta façana) mostren abundants marques 
que antigament van ser considerades traces d’origen algal (fucoides), però que avui en 
dia s’associen a l’excavació de galeries per organismes com podrien ser els crancs.

PROCEDÈNCIA: Pel que hem pogut esbrinar, aquestes roques tan singulars procedeixen 
d’unes pedreres antigues, explotades a  (camí d’en Kane, prop de Maó). Es comenta 
que, durant la Guerra Civil, part d’una de les columnes va ser destruïda i, en reposar-la amb
altre material, es va pintar perquè la seva aparença fos igual a la resta d’elements 
constructius.

LA PEDRA DE LA cIUTAT: EL MARÈS

ATURADA 9 parc des Freginal

El marès és una roca carbonàtica  formada per l’acumulació de les restes d’esquelets 
de milions d’organismes marins, barrejats amb grans de quars i fragments d’altres roques, 
juntament amb precipitats químics. És la roca sobre la qual s’assenta la ciutat de Maó.

Es Freginal és un bon indret per conèixer les característiques del marès de Maó, especialment 
pel camí que voreja el parc pel seu costat oest (part més propera al Cós de Gràcia). El marès 
ha estat tradicionalment la roca utilitzada a l’illa per construir les cases. Moltes vegades, aquestes
s’edificaven allà mateix on s’extreia la pedra, i el buit que deixaven s’utilitzava per fer el soterrani o 
la cisterna. Altres vegades, el marès s’extreia de pedreres dels afores o de la mateixa ciutat. 
Trobam exemples, de pedreres, a  o al  i de pedreres subterrànies, 
a l’  o a , que es realitzaven amb la finalitat de seguir aprofitant el sòl.
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ATURADA 2 Lloses del c/ de ses Moreres, davant el núm. 18

En aquest punt trobam els que probablement són els fòssils més anecdòtics i simbòlics 
dels carrers de Maó. Corresponen als fòssils d’uns animals, avui extints, 
anomenats Orthoceras. Aquests animals, similars als calamars actuals, 
van viure fa entre 488 i 200 milions d’anys i presentaven una closca 
de forma cònica, que cobria el seu cos i estava dividida, 
mitjançant envans, en cambres, a l’interior de les quals 
vivia l’animal.

Representació artística d’un Orthoceras (www.evolution-biologique.org) i detall d’un dels fòssils del c/ de ses Moreres.

PROCEDÈNCIA: El 1879 aquestes lloses van cridaren l’atenció d’un geòleg francès 
(H. Hermite, pioner en l’estudi de la geologia menorquina), que va considerar que, pels 
fòssils que contenien, aquestes pedres podien haver estat extretes del lloc on es troben 
els terrenys més antics de Menorca (formats fa devers 420 milions d’anys). La seva hipòtesi 
va ser que procedien d’un cementeri construït pels anglesos as Castell i que tal vegada 
eren extretes d’unes pedreres situades prop de la Mola. Tenia la intenció de localitzar 
aquest lloc, per tal de poder datar el terreny, però la seva mort prematura li ho va impedir.

El 1928, el naturalista J. Ponsetí va qüestionar la presència d’aquests fòssils a Menorca i, per 
tant, la seva procedència de la Mola, i va relacionar les lloses amb la possibilitat que fossin 
extretes en pedreres de . Molt a prop (al Cos de Gràcia, núm. 13), una altra casa, també 
d’origen noble, presenta una llosa amb aquests fòssils al davant de la porta. Podria ser 
que uns mariners, propietaris habituals d’aquestes finques al segle XIX, s’haguessin posat 
d’acord per comprar aquestes belles lloses per pavimentar els davants de la porta de 
ca seva?

Però, el 1934, un geòleg alemany, J. Hollister, va citar en un article la presència d’aquests 
fòssils a  (carretera des Mercadal as Migjorn). No tenim constància que aquests 
fòssils hagin estat trobats al camp de Menorca per ningú més, però la seva menció 
indica que, en principi, aquests fòssils es troben a Menorca i es podrien relacionar amb 
les roques més antigues de l’illa. De moment, ens hem de conformar amb l’observació 
d’aquests magnífics fòssils al carrer de ses Moreres.

Envans

Cambres

4

Mapa topogràfic del centre de Maó, amb la situació del barranc de Baixamar, al centre de la figura (redibuixat 
a partir de Domènech, M. et al., 2005).

Exemple de la temptativa d’explotació del marès al parc des Freginal.

En extreure el marès, calia economitzar temps i esforços, i la presència de zones on el 
marès passava a ser més dur podien suposar un greu problema per a l’activitat. Si ens apropam 
a la roca que tenim a les pedreres des Freginal, comprovarem que la seva consistència 
és molt irregular: zones  s’alternen amb altres que han rebut una major cimentació 
i que, en conseqüència, són molt més . Al llarg del parc topam amb diversos llocs 
on es va intentar explotar el marès, però que repetidament eren abandonats per aquesta gran 
heterogeneïtat de la roca, que en dificultava l’extracció.

La ciutat de Maó va créixer sobre una plataforma de marès situada entre uns 30 i 60m 
sobre el nivell del mar i tallada per diversos . Es Freginal correspon a la 
capçalera del barranc més profund de Maó (el barranc de Baixamar), que, passant per la 
costa de ses voltes, abocava les seves aigües al port. Com que era una zona on era difícil 
construir, la ciutat va créixer al seu voltant, i les seves terres, que, per efecte de l’aigua que 
hi circulava, eren més fèrtils, es van aprofitar per al conreu de regadiu. Les sínies, safareigs 
i síquies que avui en dia encara hi trobam són el testimoni de la intensa activitat que 
s’hi desenvolupava.

9



ELS FÒSSILS I LES PEDRES DELS CARRERS
Tot i que normalment passen desapercebuts, tenim fòssils molt a prop. Algunes pedres 
de construcció conserven els fòssils d’organismes que van viure fa milions d’anys. Així, 
tant a les parets i portals de les cases, com al terra dels carrers o, fins i tot, a l’interior dels 
edificis, moltes de les pedres emprades per construir-los corresponen a roques 
sedimentàries que poden contenir fòssils ben sorprenents. Habitualment, aquestes roques 
hauran estat polides, fet que permet apreciar els fòssils d’una manera especialment clara.

 
Tot seguit, us mostram algunes de les roques i fòssils més característics o curiosos que 
podem veure pels carrers de Maó, a partir de l’itinerari proposat, però que no deixen de 
ser una petita representació dels milers de fòssils que constitueixen moltes pedres de la ciutat.

ATURADA 1 Lloses del c/ de ses Moreres, davant els núm. 39A i 42

Un dels tipus de fòssils més habituals que trobam als carrers de Maó són els de  
Hem de tenir ben present que aquests fòssils els veiem seccionats a l’interior d’una roca 
i que, segons com hagi estat tallada la roca, l’aparença del fòssil serà diferent. En qualsevol 
cas, cal tenir present que normalment els fòssils de bogamarins mostraran formes ben 
diferents respecte de les que trobam actualment a les nostres costes. Els bogamarins 
del carrer de ses Moreres es caracteritzen per trobar-se junt amb unes pues molt estranyes, 
amb forma de trompeta, i podrien ser d’uns animals molt similars a unes espècies que 
actualment viuen, per exemple, a les Filipines o en altres indrets.

Exemples de diferents seccions i pua dels fòssils de bogamarins del c/ de ses Moreres (esquerre) i exemplar 
actual d’un bogamarí (Goniocidaris clypeata DÖDERLEIN) i detall d’una pua procedent de l’illa de Cebu 

(Filipines) (dreta; fotografies de J. Quintana). La pua mesura 30 mm, aproximadament.

PROCEDÈNCIA: Els fòssils de bogamarins amb pues amb forma de trompeta no són 
gaire habituals a Menorca, tot i que se n’ha trobat qualque exemplar en roques des 

 Les voreres de ses Moreres van ser enra jolades l’any 1868 (sud) i l’any 
1872 (nord), i la majoria de lloses procedien de Menorca, però no sembla que sigui el cas 
d’aquestes, tot i que no es pot descartar completament. En haver identificat aquest fòssil 
en roques de l’illa de  és possible que aquesta sigui la procedència de les lloses.
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EL PORT DE MAÓ
     ATURADA 10 mirador de sa Plaça

Des d’aquest punt, obtenim unes magnífiques vistes del 
tram final del barranc de Baixamar. Observarem que s’hi ha 
restringit el pas i s’han desenvolupat actuacions de consolidació 
en molts punts del . El seu deteriorament, a causa 
de la meteorització o de la circulació d’aigües subterrànies, 
forma part del seu cicle vital, però, a la vegada, suposa un
risc cap a l’ús residencial i terciari del seu entorn, tal i com 
demostren les contínues caigudes de rocs, registrades al 
llarg de la història recent.

 
El penya-segat està constituït principalment per dos tipus 
de roca: a la base, per , una roca formada 
per còdols arrodonits; i, al damunt, per . Els còdols 
dels , poc cimentats, es desprenen amb facilitat 
provoquen per tant, el soscavament de la roca de la part 
inferior del penya-segat. Aquesta erosió pot provocar a que la 
roca que es troba per sobre, el marès, perdi el seu suport 
i, en conseqüència, es pugui desprendre.

Roques dels penya-segats del port de Maó.

ATURADA 11 mirador de la pl. Miranda

  
La plaça Miranda és un bon lloc per contemplar el paisatge geològic divers del port
de Maó. Al nord, observam petits turons, constituïts per roques de color fosc, que s’entreveuen 
entre la vegetació, i els xalets de s’altra banda. Aquests contrasten amb el marès de 
color clar i disposició horitzontal del sud, on es va establir la ciutat.  Sota l’aigua 
tenim el contacte entre ambdós tipus de roca, que representa el factor clau que va 
permetre la formació del port.

La morfologia del port es pot associar a un  procedent de l’àrea que ocupen 
els vergers de Sant Joan, que s’obriria camí intensament, aprofitant el 

, una zona on aquestes estan especialment debilitades i on, per tant, 
l’aigua té més facilitat per erosionar-les i avançar. Aquest torrent assoliria una gran 
poder de destrucció com a conseqüència dels descensos del nivell de la mar que es 
produïren a escala mundial (durant els períodes glacials), escombrant i arrossegant 
cap a les grans profunditats marines les roques i sediments que ocupaven en aquell 
moment la zona. Aniria aprofundint i eixamplant un gran barranc fins al moment en 
què la recuperació del nivell de la mar inundaria la vall generada i reduiria el torrent a 
la mínima expressió. Tan sols uns petits turons, que haurien resistit l’erosió sobreviurien a la 
inundació: són les illes del port.

Marès

Conglomerats
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Evolució de la formació del port de Maó (redibuixat a partir de Rosell, J. i Llompart, C., 2014).

ATURADA 12 costa d’en Reynés

Si avançam cap a la costa d’en Reynés i ens desviam al principi de la costa, per un 
accés que condueix directament cap al port, trobarem abundants exemplars  
d’un bogamarí de forma molt curiosa, amb una closca molt plana i que probablement 
vivia enterrat al fons marí. Es tracta d’un animal extingit, que va viure entre els sediments 
que avui formen els penya-segats del port i que és semblant a espècies que actualment 
viuen als oceans Índic i Pacífic.
 

Fòssil d’un bogamarí a la costa d’en Reynés (Amphiope bioculata DESMOULINS, citat per primer cop per 
A. Obrador (1970) i estudiat per C. Llompart (1983) des d’un punt de vista paleoecològic), i closca d’una 
espècie actual amb unes característiques molt similars a les del fòssil (Centre de Geologia de Menorca).
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PRESENTACIÓ

La ciutat de Maó des de “s’altra banda”

2

Maó, la ciutat dels dos colors, centra la setena edició del Geolodia a Menorca. Proba-
blement la faceta més atraient de la geologia per al públic en general són les sortides 
al camp, que permeten observar i conèixer in situ diferents trets sobre l’evolució de la 
història de la Terra i els processos que l’han modelat. Però, es pot explicar geologia a les 
ciutats? La resposta és que sí, per descomptat!

Qualsevol poble o ciutat ofereix un ventall extraordinari de possibilitats per al desenvo-

aprendre una gran quantitat d'històries curioses i poc conegudes, escrites en les roques; 
i, en definitiva, de conèixer una mica millor una ciutat a partir de la influència de la geo-
logia. 

Mitjançant un recorregut a peu pel centre de Maó, revelarem quines són les roques més 
característiques que formen l’entorn de la ciutat i coneixerem alguns dels processos 
geològics que l’han configurat. Ens fixarem en paviments i façanes de la ciutat, on les 
tonalitats clares de les roques de la Menorca blanca contrasten fortament amb les om-
brívoles de la Menorca fosca.

Geolodia és un conjunt d'excursions gratuïtes, guiades per geòlegs i obertes a tot 
tipus de públic que es venen celebrant a totes les províncies d’Espanya durant un ma-
teix cap de setmana del mes de maig. Va néixer a la província de Terol a l'any 2005 i 
s'organitza a nivell nacional des de l'any 2010 (des del 2012 a Menorca). Geolodia és 
una realitat gràcies al treball desinteressat de diversos centenars de col· laboradors.

L'objectiu principal del Geolodia és que els participants observin amb "ulls geològics" 
l'entorn i entenguin el funcionament dels processos geològics, coneguin el patrimoni 
geològic i prenguin consciència de la necessitat de protegir-lo i a la vegada coneguin 
la tasca i aportacions dels geòlegs. 

El Geolodia 2018 a Menorca, compta amb la col·laboració especial de l’Ajuntament de 
Maó, el qual edità a l’estiu de 2017 i amb motiu de la celebració en aquesta ciutat, de 
la XII Reunió Nacional de la Comissió de Patrimoni Geològic de la Societat Geològica 
d'Espanya, una guia de geologia urbana per promoure el coneixement i el respecte de 
la geologia de la ciutat.
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Guia de camp: Agustí Rodríguez. Coordinació Illes Balears: Jordi Giménez.
(mapa amb la situació de les parades a les pàgines centrals de la guia)
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