Comitè organitzador Geolodia 11 Illes Balears: Jesús Duque (Coordinador,
AEPECT, AGEIB, SGE, UIB), Ana Sevillano (IGME, AGEIB), Chema López (IGME,
AGEIB), Josep Verd (AEPECT, AGEIB), Marga Comas (AGEIB, Govern Balear),
Bernadí Gelabert (UIB, AGEIB), Joan J. Fornós (UIB), Borja López (AGEIB), Jordi
Giménez (AGEIB, Govern Balear), Rosa María Mateos (IGME, AGEIB, SGE), Joan
Martorell (AGEIB) i Damià Perelló (AGEIB).
Guia de camp: Josep Verd (material de base i estructura de la sortida), Marga
Comas (disseny i maquetació), Ana Sevillano i Chema López (col·laboració), Joan
Ripoll (traducció) i Jesús Duque (direcció i correcció),
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La Mallorca més
antiga, una història
de 250 m.a.
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Aquest fulletó intenta agrupar tota aquella informació útil per a poder interpretar tot el que veurem al
llarg del GEOLODIA11BALEARS. No pretingueu entendre-ho tot, penseu que els geòlegs ja duim
més de 100 anys estudiant la geologia de la Serra i encara ens queda molt per a comprendre. Durant
la sortida ens esforçarem en explicar els aspectes més destacats i que millor es reconeixen al camp.
Moltes gràcies per la vostra participació en aquest dia reivindicatiu d’una ciència que combina
coneixement amb imaginació per a comprendre la història del nostre Planeta i que, pensam, no es
troba suficientment valorada, tant a nivell social, acadèmic com polític. Almenys per un dia:
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dinosaures

251

El recorregut s’integra parcialment dins una tradicional excursió molt coneguda paisatjísticament, Sa
volta des general, però possiblement desconeguda per gairebé tothom en la seva vessant geològica.
Les arenisques vermelles que afloren en aquest paratge donen al paisatge una configuració molt
especial, contrastant amb els tons ocres d’altres tipus de roques d’origen i edat molt diferent amb les
quals entren en contacte. Una falla deixa en contacte materials sedimentats amb més de 200 milions
d’anys de diferència. A aquests materials més costaners s’hi superposen unes potents capes
calcàries, mitjançant estructures geològiques que anomenem encavalcaments, per a dibuixar-nos
finalment el meravellós i impresionant escenari de la nostra Serralada.
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Aquesta nova edició del Geolodia Balear torna a tenir com a escenari Mallorca. Proposem la zona
del Port des Canonge, on s’hi troben els materials geològics més antics de l’illa. Uns quants geòlegs
deixaran de banda les seves feines per a mostrar-nos les roques i contar-nos la seva història de més
de 250 milions d’anys, la qual conclou amb la formació dels relleus que actualment podem veure a la
Serra de Tramuntana, tot enmarcat en el contexte evolutiu de la paleogeografia i el paleoclima de la
nostra illla.
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“Geolodia” sorgeix per primera vegada l’any 2005 com a una iniciativa per a acostar a tots els públics
una ciència poc coneguda, la geologia, d’una manera pràctica, al camp, tal com fan feina els
geòlegs. Aquest any les Balears es torna a afegir a aquesta iniciativa que es celebrarà
simultàniament el diumenge 8 de maig, i per primera vegada, a totes les províncies de l’estat
espanyol.
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pàg. 3

ESCALA DEL
TEMPS
GEOLÒGIC
Hem d´emprar la imaginació per valorar el
concepte de “temps” en geologia. La gran
magnitud d´escala temporal de treball del
geòleg obliga a manejar de forma diferent:
més abstracta, on els períodes de temps
del nostre dia rere dia són irrelevants. Els
més de 4.500 milions d´anys de la història
de la Terra estan dividits en: Eons, Eres,
Períodes, Èpoques i Edats a mode de
“calendari” de la història del nostre
Planeta, on el milió d´anys és la unitat.
Imagina que es podria fer en un milió
d´anys!

Un símil ràpid de la magnitud temporal de la història
de la Terra, és comprimir-la en un dia; l´aparició de la
vida es duria a terme a les 2.40h., però la seva
primera gran diversificació, fa més de 500 milions
d´anys, no apareixeria fins les 21.00h. Els tan antics
dinosaures no es mostrarien fins les 22.45h, i l´home
modern faria una breu aparició: sols 3 segons abans
de les 24.00h.
En aquesta escala de temps el que ens pareix
estàtic és converteix en dinàmic, uns centímetres a
l´any és la velocitat amb la qual s´obren els oceans o
creixen les cordilleres; els resultats són ben visibles
gràcies al temps.

TRETS GEOLÒGICS DE L‘ ILLA
DE MALLORCA

pàg. 4
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ENCAVALCAMENT

Les ILLES BALEARS conformen la part emergida de l´anomenat
Promontori Balear, un llindar submarí que constitueix el prollongament
cap al NE de la Serralada Bètica. Aquesta Serralada muntanyosa es va
formar durant el Terciari (fa uns 25-30 milions d´anys, a l´Oligocè-Miocè
degut al xoc entre dos grans plaques tectòniques: la placa Africana i la
placa Euroasiàtica.
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pàg. 5

FASE DE COMPRESSIÓ:
FORMACIÓ DELS PRINCIPALS RELLEUS (SERRES)

PUIG MAJOR
(1.445 m)

ENCAVALCAMENTS

En aquest contexte geològic, l´illa de Mallorca, que ja havia sofert una
extensió i un aprimament cortical durant el MESOZOIC, sofreix
posteriorment, al CENOZOIC, una evolució on bàsicament podem
diferenciar dues etapes: una compressió alpina i una extensió neògena i
quaternària.

2
La COMPRESSIÓ, que duu associat un engrossiment de l´escorça, es
reflecteix en la formació de determinades estructures geològiques:
plecs i encavalcaments. Per mitjà d´aquests darrers, s´amunteguen
els materials de l´escorça continental (antics sediments marins), formant
els relleus importants de l´illa (Serra de Tramuntana i Serres de Llevant)
FIGURA 1. Això va ocórrer durant el Miocè Inferior - Miocè Mitjà, essent
màxima la seva deformació durant el Burdigalià- Languià.

NW

COMPRESSIÓ

FIGURA 1

FASE D´ EXTENSIÓ:
ESTRUCTURACIÓ DE L´ILLA (SERRES I PLANURES)
Falles
normals

3

EXTENSIÓ
Pla

Serra de
Tramuntana

Pla

Esquema
geològic-estructural
de l‘illa de Mallorca

EXTENSIÓ
Serres
Centrals
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Més tard, a partir del Serraval·lià (Miocè Mitjà-Superior ), aquesta situació
es va invertir, de manera que Mallorca, a l´igual que el conjunt de les Illes
Balears, va passar a sofrir una EXTENSIÓ, i al mateix temps, un gir de
les illes en el mateix sentilt que ho fan les agulles del rellotge, fet que les
va dur a la posició actual al Mediterrani.
En aquesta època es varen generar a Mallorca altres estructures
geològiques diferents als anteriors plecs i encavalcaments, que en
aquest cas reflecteixen aquesta extensió. Es tracta de grans falles
normals que originaren un conjunt de blocs elevats (horsts) i altres
d´esfonsats (grabens), diferenciant així les actuals Serra de Tramuntana,
Llevant i Serres Centrals (blocs elevats) de les planures de Palma, Inca i
Sa Pobla (blocs esfonsats) FIGURA 2. Aquestes falles, localitzades als
límits entre les Serres i les planures, presenten desplaçaments a
vegades quilomètrics i una orientació preferent NE-SO.
Els blocs esfonsats es converteixen en conques , grans “contenidors” en
les quals es varen depositar sediments des del Miocè Mitjà fins el Plioquaternari, procedents del desmantellament dels relleus envoltants (les
Serres).

PLECS

Serres de
Llevant

FIGURA 2

LLEGENDA
Plioquaternari
Miocè Superior (post-Alpí)
Bassament pre-Alpí
Falles post-Alpines
Falles pressumptes
Anticlinal post-Alpí

N

pàg. 6

Context geogràfic, geomorfològic i
geològic. Visualització de l‘ itinerari de
la sortida pel Port des Canonge.

pàg. 7

Geologia
Aturades 5 i 6

Aturades 2,3, i 4

Aturada 7

La zona del Port des Canonge està situada en la vessant NW de la Serra de Tramuntana, en
el sector costaner entre la Marina de Valldemossa i Banyalbufar, allargant-se cap a l´interior
fins la carretera de la Serra, la Ma-10.
A la Ma-10, entre Esporles i Banyalbufar, apareix un senyal indicant el desviament cap el Port
des Canonge, durant la baixada, de curves tancades, es veu una panoràmica de la zona que
es proposa a aquesta sortida (Aturada 1).
Geomorfològicament, es pot observar una conca amb petits torrents que se dirigeixen cap el
Port des Canonge i la platja de Son Bunyola, donant lloc amb les seves desembocadures a un
tipus de cales pròpies de la vessant marítima de la Serra de Tramuntana.
El tret més característic de la morfología de la zona és l´alternància d´aquestes cales amb una
costa de més escarpament.

Visualització de l' itinerari
Cala de
Son Bunyola

Aturada 4
Aturada 7

Aturada 6

LLEGENDA

Aturada 3

Aturada 5

Ctra MA-10
<Banyalbufar> - >Esporles>

Desviament
al Port

Als requadres de color vermell es vol destacar les
edats i els materials que veurem durant l´itinerari.

Aturada 2

Port des
Canonge

Aturada 1

En la zona que visitam avui trobarem materials del
Mesozoic (arenisques i calcàrees del Triàsic
inferior i calcàrees del Juràssic inferior) en
contacte mecànic, és a dir, mitjançant fractures
amb desplaçament (falles o encavalcaments), amb
materials del Cenozoic (calcarenites i margues del
Miocè inferior), i discordants sobre els anteriors,
importants depòsits més recents (conglomerats,
bretxes, blocs i calcarenites del Quaternari),
sedimentats quan els més antics ja estaven
disposats estructuralment quasi com avui en dia
(inclinats), per tant, el seu origen és distint tant en
l´espai com en el temps.

pàg. 8

Aturada 1. Vista panoràmica de la sortida

Deixant la carretera Ma-10 i començant a baixar cap al Port des Canonge es pot veure la vall i la
petita conca que formen els torrents que sanejen les aigües a la cala del Port i a altres cales
properes com Cala Gata i Cala de Son Bunyola. La millor panoràmica la tendrem a mitja baixada,
on es pot veure en el paisatge totes les coses interesants que ens mostra aquest itinerari. Allà
t´estarem esperant por donar-te la benvinguda, estàs a l´aturada 1.
T´aconsellem que mostris les teves habilitats d´observació i intentis realitzar un dibuix
esquemàtic del paisatge que tens davant teu per després interpretar-lo.
Veus diferents colors? Hi ha
materials de tonalitats clares,
ocres, sobre els que destaca la
finca de Son Bunyola. Per
davall n´hi ha d´altres de
coloracions vermellenques. Per
damunt i culminant tot el
paisatge,
unes
masses
rocoses grisàcees que forman
ressalts i a la costa penyasegats.

Aturada 2. Cala del Port des Canonge

pàg. 9

Les roques de la cala del Port des
Canonge són de color vermell. Al fons
podem veure uns estrats d´arenisques
del Buntsandstein (Triàsic Inferior), el
nivell geològic més antic de Mallorca,
exceptuant uns materials que en poca
superfície afloren aprop d´aquí, a l´Hort
de Sa Cova.
Aquests estrats presenten una inclinació
cap a l´Est i estan afectats per diaclases
(petites fractures a mode d´esquerdes)
reomplertes de minerals clars. Quins
minerals poden ser?

Ajuda´t del mapa geològic i
intenta descobrir l´edat de
cada un d´aquests materials.
Denomina les tres àrees
observades per anar
identifficant-les durant
l´itinerari

dibuix

(A, B i C: masa
rocosa superior, materials
de colors ocres i materials
vermells).
Ara que has vist l´ordre en
què
apareixen
aquests
materials, podries ordenarlos per edats?

A més d´aquesta panoràmica, aquesta baixada permet veure un bon exemple de la vegetació
natural de la zona i també la carretera ens proporciona la visió d´uns talls del terreny que permeten
reconèixer les estructures dels sòls i la seva varietat. Observa la distribució de la vegetació a veure
si et diu qualque cosa (sòls vermells amb abundància d´ Erica multiflora).

Observa les roques estratificades i inclinades,
amb una brúixola de geòleg es pot mesurar
la seva direcció (rumb) i inclinació. En aquest
cas s´inclinen 20ºE (significa que estan
inclinades formant un angle de 20º respecte a
l´horizontal i cap a l´Est).
Amb una lupa de geòleg pots observar el
tamany de gra (com de gran és l´arena que la
va formar).
Perquè son vermelles aquestes
roques?
Aquest color és degut a un alt
contingut en òxids de ferro.

Aquests materials es
corresponen amb els
assenyalats amb la lletra C.

A la cala trobam còdols arrodonits resultat de
l´erosió actual de la mar i que reflecteixen el
seu infatigable treball. Són, en la seva majoria,
de naturalesa silícea. Les seves formes
ovalades originals es van aplanant, tornant-se
discoïdals.
Si no hi ha molt d´onatge es pot fer una
engrescadora competició; a veure qui fa
rebotar més vegades el mac a la superfície
de l´aigua. Premi per al que aconsegueixi 10
rebots!

DIRECCIÓ DE LA CAPA
Angle que forma respecte al nord geogràfic la
línia intersecció de la capa amb un pla
horitzontal

INCLINACIÓ
(“BUSSAMENT”)
Angle que forma la línia de màxima
pendent de la capa amb el pla
horitzontal

pàg. 10
pág.

Ambient de sedimentació al
Triàsic Inferior

Cala
Gata
Son Bunyola

Aturada 3

Cala des Port
des Canonge
Aturada 2

Aturada 4

Aturada 3.
De Cala des Port
des Canonge a
Cala Gata
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Quaternari: Pleistocè
Recreació
El Triàsic o Trias
Von Alberti, al 1834, va definir el Trias per a designar
tres formacions que caracteritzen aquest període de
la història de la Terra a Alemanya central. Els
dipòsits són principalment de carbonats marins
de plataformes somes i dipòsits continentals
siliciclàstics, (capes vermelles). Les tres formacions
per a tota Europa Central varen ser:
-Buntsandstein: arenisques, conglomerats i algunes
lutites, amb predomini del color vermell;
- Muschelkalk: esencialment calcari continental;
-Keuper: constituït per argiles i margues de colors
bigarrats (de colors heterogenis), amb evaporites i
alguns nivells d´arenisques.
En aquell temps, fa més de 200 m.a, no
existien ni l´oceà Atlàntic ni el Mediterrani, en
el seu lloc hi havia el mar del Tethys que
anava expandint les seves aigües cap a
occident, cobrint el centre i sur d´Europa. A
la Terra sols hi havia un únic i gran
continent, Pangea. Els sediments del Tethys
ara formen els cims de la Serra de
Tramuntana i dels Alps

Reconstrucció del rèptil Chiroterium,
del
Triàsic,
antecessor
dels
dinosaures.
A Mallorca s’han trobat algunes
emprentes seves, (es diuen icnites).

Deixant la Cala des Port i seguint l´itinerari
pasarem sobre una plataforma formada per
conglomerats (roca amb còdols arrodonits)
ocres d´edat Pleistocena (Quaternari).
Es varen dipositar sobre una antiga plataforma
d´abrasió marina.
Aquests conglomerats són còdols arrossegats
per torrents i que es varen acumular a les
seves desembocadures , essent retocats per la
mar.
Els còdols del Pleistocè es varen dipositar
sobre els materials del Buntsandstein, davall
del nivell de la mar, que estava més alt que
avui en dia.
Aquell nivell de la mar es pot deduir també en
altres conglomerats similars al llarg de la costa i
també per la presència d´unes arenisques, que
són restes d´una antiga platja que vorejava
aquella costa i que es troben per damunt del
nivell actual de l´aigua.
Observa com es troba la capa de conglomerats, és horitzontal? Els materials del
Buntsandstein que hi ha davall estan inclinats com a la cala des Port?
Compara l´edat de formació d´ambdues roques (Triàsic Inferior / Quaternari), pots
emprar l´escala del temps per situar-te. Què va passar? Imaginació!

Plataforma d‘abrasió
Erosió per onatge

“Socavament”
de les roques

Roques a punt de
caure

Plataforma
d´abrasió

Evolució d´un penya-segat i
formació de la plataforma
d´abrasió.
Els
dibuixos
mostren la caiguda de les
parets costaneres, que formen
una acumulació temporal a la
seva base. Això provoca el
retrocès del penya-segat i una
superfície a la base: la
plataforma d´abrasió.

pàg. 12

Cala Gata. Diferents aspectes del Buntsandstein
Cala Gata mostra una altra
perspectiva de les arenisques
del Buntsandstein. Un torrent
ens permet observar d´un costat
una secció dels estrats, i per
l´altre el sostre (pla superior)
dels mateixos
¡Reconstrueix mentalment la
superfície de les diaclases en
tres dimensions!.

A sostre
En secció

L´estratificació encreuada que tenen aquestes arenisques ens indica un origen fluvial.
Analitza: Els estrats de la cala des Port, teníen estratificació encreuada?. Encara que
aquestes arenisques estan en la mateixa Formació geològica, tal vegada el seu medi
sedimentari no sigui el mateix, aquí és fluvial, és a dir, han estat les corrents d´aigua l´agent
geològic que les va produïr, per tant l´ambient era continental no marí.

Estratificació encreuada
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 llàmines que forman angles entre elles. Aquesta
ordenació és conseqüència de l´avanç del sediment
baix l´acció d´un fluïd, en el nostre cas les corrents
d´aigua, però també les produeixen el vent o les
ones.

Seguint el camí es pot observar
l´erosió
diferencial
deguda
a
l´alternància d´arenisques i argiles
del Buntsandstein.

La inclinació d´aquests estrats és la mateixa que al Port?.
Aquí podem aplicar el Principi de Superposició d´estrats i deduir la seva
antiguitat a partir de la seva posició. Són més antics que els que hem
vist abans?

pàg. 13

Si pots i tens ganes, intenta dibuixar un tall topogràfic esquemàtic de l´itinerari i situa els
punts d´aflorament o d´observació dels materials des del Port. Si anotes la seva posició
podràs veure, quan acabis el recorregut, la relació de conjunt entre tots ells.
A LA DARRERA PÀGINA D´AQUESTA GUIA TROBARÀS UN ESPAI ON FER-HO

Principi de superposició dels estrats
La llei de superposició d´estrats o principi de superposició d´estrats és el principi
fundacional de l´estratigrafia sedimentària, de forma senzilla ens indica que:
Les capes de sediment es depositen en una seqüència temporal, en la qual les més
antigues es troben en posició inferior a les més recents.
Altres Principis de l´Estratigrafia
Llei de la Superposició Original: els nivells superiors seran més recents que els inferiors.
Llei de l´ Horitzontalitat Original: els estrats es formen originalment de forma horitzontal.
Llei de la Continuïtat Original: cada dipòsit és originalment un conjunt informe sense arestes.
Llei de la Successió faunística: evolució regular dels fòssils gràcies a la Selecció Natural.

Aturada 4. Son Bunyola
Des de cala Gata, el camí segueix vorejant la costa i arriba fins la cala de Son Bunyola.
Ara el torrent té una desembocadura més ampla i acaba amb una barra de còdols arrodonits
litològicament diferents dels què havíem vist a la cala del Port des Canonge.

Erosió diferencial
Erosió que,
a
l´incidir
en
un
mateix
lloc,
diferencia els tipus
de materials damunt
els quals actua,
desgastant
uns
materials més que
altres.
El desgast és major en les roques de menor
resistència. Les roques més resistents tendeixen a
formar ressalts. És a dir, les diferents litologies
poden deixar-nos traçes en el paisatge que són
fàcils de veure i serveixen de guia.

Aquí dominen els còdols calcaris i la seva acumulació és deguda al desmantallament de l´antiga
plataforma d´edat Pleistocena que segueix vorejant aquesta costa.
La litologia d´aquest material és calcàrea,
aquí els còdols produiran efervescència al
tirar-hi al damunt unes gotes d´àcid
clorhídric. Molt alerta amb l´àcid!
Mostra
la
teva
habilitat
observadora: ténen aquests
còdols de la barra la mateixa
forma que els què hem vist a la
primera cala?.
Si la mar és la mateixa, pot influir
de manera diferent en el moldejat
dels còdols?
Atura´t i pensa: Per què?
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Aturada 5. Nivell basal del
Buntsandstein. Anticlinal

Deixarem la cala per un camí molt
estret i arribarem a un altre camí
molt ample, que voreja Son Bunyola.
Aquesta possessió està construïda
damunt dels materials Miocens que
hem vist des de l´aturada 1, vista
panoràmica de colors ocres.
El primer tram d´aquest nou camí
transcorre per les arenisques
vermelles del Buntsandstein, encara
que ara estan com a esmicolades
(tectonitzades)
i
presenten
alternància
amb
nivells
més
margosos.
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Recorda!: el canvi de sentit de la inclinació dels estrats és l´evidència
d´un gran plec anticlinal.
Veuràs per ordre d´itinerari:
Inclinació dels estrats cap a l´est, després horitzontal i finalment cap a
l´oest.

Anticlinal
Damunt
d´aquests
materials
es
desenvolupa un pinar
amb una vegetació de
sotabosc de bruc (Erica
multiflora), una planta
molt adaptada als sòls
silícics.
Segueix mirant l´estratificació i la inclinació d´aquests
materials, són els mateixos que hem estat observant
fins ara?
Idò camina i segueix mirant les roques, arribaràs a
observar un important canvi litològic, uns conglomerats
amb una matriu arenosa silícea. Aquests nivells són
característics del Buntsandstein i es troben a la base de
tota la formació. Els conglomerats requereixen per a la
seva formació major energia que les arenisques.

La inclinació poc a poc va
canviant
fins
fer-se
quasi
horitzontal i després canvia cap a
l´oest. Què passa aquí ? Aquest
canvi en el sentit de la inclinació
indica als geòlegs l´existència
d´un anticlinal . A més , més
endavant veurem que el flanc
oest està en contacte, mitjançant
falla, amb el Miocè.
Hauries d´assabentar-te que hi ha més nivells margosos (argiles mesclades amb
carbonat càlcic , són nivells blans) que abans i que els estrats pareixen més
“esmicolats” (més tectonitzats). Et pots imaginar el per què?
Idò ara fixa´t en el conglomerat basal del Buntsandstein i observa la diferència amb els
del Pleistocè. Si segueixes dibuixant el tall comprobaràs que són els estrats més
antics d´aquesta formació.

Angle
Xarneres
d´inclinació
(“bussament”)

Eix axial

Angle de
vergència

Plec convexe on els flancs s´inclinen cap a fora. Al seu nucli (zona central) trobarem els
materials més antics.

De més antics a
més moderns (en
edat de
sedimentació )
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Aturada 6. Miocè (Terciari).
Bec de s’Àguila

Seguirem pel camí i observarem el contacte per falla entre el Triàsic (materials del Buntsandstein
que hem vist fins ara) i el Terciari (materials del Miocè).
Aquest contacte és de difícil observació, però es pot percebre una milonitització que es podria
seguir des d´aquest camí fins a l´interior de Son Bunyola si no fos per una reixa que tanca tota la
finca. (Típic problema del geòleg al camp, les propietats privades…sense comentaris)
Més endavant apareixen els materials del
Miocè mostrant uns estrats quasi verticals on
podem
veure
algunes
estructures
sedimentàries que permeten deduir
les
condicions paleogeogràfiques de la conca en
la qual es varen sedimentar aquests materials.

Aquests materials miocens són sintectònics, és a dir, es
varen sedimentar al mateix temps que la conca estava
sotmesa a un procés de subsidència originat per les
mateixes forçes que posteriorment originarien altres
estructures de la Serra com plecs i encavalcaments.
Ens hem d´imaginar un lloc on els sediments detrítics es
depositen de manera inestable a la vora d´una zona de
talús (pendent). Probablement aquest talús era el pla d´una
falla (la mateixa que posa en contacte el Buntsandstein i el
Miocè). El progressiu desplaçament del pla de falla va fer
que els materials Miocens anessin caient, quan es produïen
petits moviments (tipus sacsejades) pel talús, ordenant-se
en funció del tamany de les partícules. Primer les més grans
i després les més fines, i així sacsejades una darrera l´altra.
A mesura que la conca s´esfonsa, els estrats més moderns
que van caient damunt, es disposen amb diferents
inclinacions , fins que amb el pas del temps s´arriba a
formar una espècie de ventall que anomenem discordància
progressiva. Intenta veure-la (no et preocupis si no ho
entens del tot ,això no és gens fàcil!)

Des d´aquí es pot veure el Bec de s‘Àguila
que, per la seva disposició estructural,
constitueix una fita en el paisatge.

Posa l´ull viu: Des del Bec de s’Àguila es
pot veure la disposició en discordància
progessiva dels materials del Miocè.
A dia d´avui, l´accés està tancat i
enreixat…

Bec de
s’Àguila
Vista d´aquests materials des de la mar

Milonitització
n d´una roca produïda
Deformació
Aquests materials es
corresponen amb els que hem
assenyalats amb la lletra B.

per
una
microbretxificació
(trituració) extrema degut a les
gran forçes mecàniques de
cisalla quan es mouen els dos
blocs d´una falla i hi ha un frec
entre ells.

pàg. 17

A partir d´ara observa
com trobam una
alternància de
calcarenites i margues.
Es poden veure en els
sediments traces
d´onatge i de corrents .
La inclinació d´aquests
materials comença quasi
vertical i es va fent
horitzontal. És
l´evidència de la
discordància progressiva
o en ventall.

Discordància
progressiva o en ventall
És una discordància sintectònica,
que requereix que la vora de la
conca de sedimentació sigui activa
tectònicament
durant
la
sedimentació. Geomètricament és
una discordància constituïda per
una acumulació vertical de capes
inclinades i encunyades, que són
més fines cap a la vora de la conca,
i que formen un gran ventall de
capes obert cap al centre de la
conca.
Intenta relacionar el dibuix amb el
què estàs observant al camp.
És difícil, veritat?, així de dura és la
vida del geòleg.
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Tall proposat

Aturada 7. encavalcament dels
materials del Juràssic Inferior (Lias)
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El camí segueix pujant i ens permet passar per
damunt dels diferents nivells del Miocè, fins arribar
a una zona on es pot contemplar un canvi complet
en el paisatge. Apareixen uns ressalts calcaris que
pareix que estan a punt d´esfonsar-se per damunt
dels nostres caps.
No ens hem de preocupar, es tracten de les
majestuoses calcàrees del Liàsic inferior (Juràssic)
que encavalquen tots els materials que hem vist
des del Port des Canonge (encavalcament, falla
molt horitzontal que per compressió superposa uns
materials damunt d´altres). Tota la zona presenta
una intensa milonitització i es poden observar uns
bons exemples de bretxes tectòniques (les bretxes
a diferència dels conglomerats presenten còdols
angulosos, aquestes s´han format per l´esforç
tectònic que han sofert els materials degut a
l´encavalcament).
Els ressalts calcaris tenen un aspecte estrany, això és degut a la
carstificació (tipus d´erosió per dissolució, molt comú a Balears). Es
tracta de fractures per les quals s´han anat diluint els carbonats fins a
formar cavitats.
Les espectaculars formes que esteim veient als ressalts són restes
d´antigues coves, si ens fixam a les parts baixes podem veure els
sediments que es varen produir al sòl d´aquestes coves.

Observa l´aspecte
de la roca, com si
estigués
“destrossada”, és
degut al gran
esforç
d´encavalcar
damunt altres
materials

Port des
Canonge

Buntsandstein

Tall
Quin desastre! T´has d´imaginar que et trobes “dins”
d´una antiga cova càrstica que ha quedat al
descobert per l´erosió!
Els sediments horitzontals que trobam són els antics
sediments del sòl de la cova.

Aquests materials es corresponen amb els
que hem assenyalat amb la lletra A.

Juràssic

Bec de
s’Àguila

Miocè

E-W (Est- Oest)

