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Organització Geolodia 14 Illes Balears - Eivissa: Associació de
Geòlegs de les Illes Balears (AGEIB).

Monitors: Sunna Farriol, Xavi Guasch, Enrique Torres i Luís Alberto
Tostón.

Guia de camp: Sunna Farriol i Enrique Torres. Col·laboradors: Jordi
Gimenez, Xavi Guasch i Luís Alberto Tostón.
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Les Illes Balears
corresponen a la part
emergida de la plataforma
carbonatada anomenada
Promontori Balear, cons-
tituint la prolongació cap l’E
de les Serralades Bètiques.

Les Balears es van originar durant l’Orogènia Alpina (iniciada fa 80 Ma, fins
l’actualitat), que a l'illa d’Eivissa tindria lloc durant el Miocè mitjà (20 Ma aprox.), com a
resultat de la col·lisió entre la placa tectònica Eurasiàtica i la placa Africana. Durant
aquest període de deformació, Eivissa es va estructurar en tres unitats diferents
cavalcants entre si mitjançant falles inverses d'orientació NE - SO: la Unitat d'Eivissa,
la Unitat de Llentrisca-Rei i la Unitat d'Albarca.

La Unitat d'Albarca és la inferior i podria considerar-se com l'autòcton de l’illa. Per
sobre d’aquesta es disposa la Unitat de Llentrisca - Rei, que és la més complexa, i
finalment la superior, Unitat d'Eivissa. Les tres unitats es troben composades pels
mateixos materials.
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A grans trets, els materials que afloren a Eivissa corresponen a sediments carbonatats:

·Materials del Triàsic: argiles, calcàries i dolomies que originen penya-segats de gran
alçada, principalment en la zona des Cap Roig-Punta d’en Valls o en l’illot de
Tagomago, on es troben les roques més antigues de les Pitiüses.
·Materials del Juràssic: calcàries i dolomies. També constitueixen importants penya-
segats, per exemple en sa Punta Grossa. Ben visibles sota el castell de Dalt Vila en la ciutat
d'Eivissa, entre d'altres emplaçaments.
·Materials del Cretaci: calcàries, margues, calcarenites i dolomies. Es tracta del
període que presenta més diversitat litològica i constitueix una important part de la
costa escarpada des Amunts.
·Materials del Miocè: constituïts bàsicament per conglomerats, microbretxes,
calcarenites i margocalcàries.
·Materials del Quaternari: s'inclouen els dipòsits fòssils de dunes i platges, coneguts
com marès, els conglomerats marins compostos per còdols molt rodats, i els glacis
antics i moderns (dipòsits de vessant que donen lloc a una superfície de pendent suau
que s'originen durant el procés d’erosió d’una muntanya).

Mapa geològic d’Eivissa

La Geologia d’Eivissa



Situació geogràfica i cartografia geològica de la zona

Al segon Geolodia Eivissa s’ha escollit la zona del Pla de ses Salines, a on viatjarem a
través del temps i descobrirem quins processos tectònics originaren Cap des Falcó,
quins successos provocaren l’acumulació de nòduls a es Codolar, como s’ha arribat a
formar la plana de ses Salines i quin és el procés d’extracció de la sal.

El Pla de ses Salines, amb una extensió de 2.000 ha. (incloent els embassaments, els
quals tenen 400 ha.), es localitza al sud-est d’Eivissa i pertany al Municipi de Sant
Josep de sa Talaia, exceptuant l’extrem nord-oriental, que pertany a Vila. Es tracta de la
major superfície plana de la illa.

Estudis geològics realitzats a Eivissa indiquen que abans de la prehistòria, el Pla de ses
Salines ja complia les condicions favorables per a la creació d’estancs productors de
sal. Durant l'època púnica existia una certa producció de sal, però no és fins al segle XII
que es fa patent.
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Columna estratigràfica de la regió
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MATERIALS AFLORANTS A CAP DES FALCÓ:

Lias (199’6-175’6 Ma., Juràssic inferior): Constituït per dolomies cristal·lines de
colors grisos a beix. Entre les dolomies s’intercalen calcàries que acostumen a
presentar-se recristal·litzades.

Equínid
infàunic

Equínid
epifàunic

Gasteròpode

AlguesLa dolomitització ha esborrat,
pràcticament del tot, els vestigis
fossilífers, però és possible trobar
fragments d’equinoderms i
gasteròpodes, a més de
laminacions paral·leles causades
por algues.  Aquests materials es
varen sedimentar a un ambient
somer de plataforma marina
carbonatada i de salinitat normal.
Podrien trobar-se tant a la zona
submareal com a la intermareal.

Oxfordiense (161’2-155’7 Ma., Juràssic
superior): En Cap des Falcó els materials del
Oxfordiense apareixen com una successió de
calcàries micrítiques blanques i grises
d’aspecte nodulós que intercalen margues
vermelles, amb un espessor conjunt que no
supera els 10 m.

S’organitza en seqüencies estratocreixents
marcades per la proporció de margues
vermelles. Apareix abundant fauna fòssil com
són belemnits, ammonits, ostràcodes, etc.
L’ambient al que es van depositar consistiria
en una plataforma de carbonats sotmesa a una
certa aportació de materials fins, en condicions
submareals i de bona comunicació, amb
salinitat normal, baixa energia i per sota de la
zona d'influència de l’onatge.

Belemnit
Ammonit

Margues vermelles

Calcàries

Kimmeridgiense (155’7-150’8 Ma,
Juràssic superior): És possible distingir
tres parts diferents: la base està constituïda
per calcàries micrítiques bioclàstiques
(esponges, ostràcodes, ammonits,
belemnits, equinoderms, etc.) de color gris,
disposades en capes fines a mitjanes i
d’aspecte nodulós. Aquests sediments són
típics d’un ambient de plataforma
carbonatada somera, amb bona
comunicació, agües clares, salinitat normal i
abundant i variada fauna.

La secció intermèdia es
caracteritza per una alternança
rítmica de calcàries grises i
margocalcàries, típiques d’un
ambient de sedimentació de
plataforma somera restringida amb
abundant producció i sedimentació
de carbonats. Existia un aport de
materials terrígens fins que, junt
amb la elevada salinitat i les
aigües tèrboles impedien el
desenvolupament de fauna.

Esponges

Ambient de la base
de la unitat

Mar amb partícules en suspensió

Calcàries

Margues

Ambient de la secció intermèdia i superior de la
unitat

Plataforma continental somera

Plataformacontinental
Continent

Ta
lú

s

Planaabissal

La part superior mostra un
caràcter margos, alternant
calcàries micrítiques grises
amb margues grises a beig
d’aspecte nodulós. L’ambient
de sedimentació és similar al
de la secció intermèdia.



CretCretààcici inferior (145inferior (145’’55--112 Ma)112 Ma)
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Cretàcic inferior: Margues grises a beix
amb intercalacions rítmiques de calcàries
margoses grisoses de entre 15 i 50 cm de
espessor. Les margues es fan més presents
cap al sostre de la unitat. Tant aquestes com
les calcàries poden presentar estratificació
nodulosa. Aquests materials evolucionen
lateralment al nord-oest de la illa cap a
cossos carbonatats. Es pot trobar una alta
proporció de foraminífers, ammonits,
belemnits, equinoderms, braquiòpodes i
ostràcodes.

L’ambient de sedimentació te lloc
a una plataforma externa bé
comunicada, amb abundants
espais d’acomodació a causa
d’una pujada relativa del nivell de
la mar (provablement causada
per la fracturació sinsedimentària
durant l’ampliació del mar
Tethys). A aquests espais
enfonsats, la sedimentació va
tenir lloc a ambients poc
energètics, situats per sota de
l’acció de les onades. Aquí es
sedimentaren els materials fins
procedents de l’erosió de la
plataforma.

Braquiòpodes

Plataforma continental somera

Plataformacontinental
Continent

Ta
lú

s

Planaabissal

MATERIALS AFLORANTS A CAP DES FALCÓ:
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Quaternari: Els sediments més antics del Quaternari que es poden trobar a la zona
d’estudi pertanyen al Pleistocè. En primer lloc trobem “marès”, restes de platges o
dunes compostes per gresos calcaris i de tonalitats clares.

Representant al Pleistocè i a l’Holocè, es poden trobar graves, argiles i sorres amb
encrostaments carbonatats a sostre pertanyents a cons de dejecció, amb llims i argiles
vermelles als sectors més distals, a on es localitzen ses Salines.

Dunes amb vegetació

PlatjaPoden contenir restes
d’equinoderms, briozoos,
gasteròpodes, algues, etc.
A aquesta zona es pot
apreciar estratificació
encreuada i bioturbació
causada per arrels, típica
de zones dunars.

Aquests sediments
estan originats per la
xarxa fluvial que
erosiona material de
les muntanyes i el
sedimenta a les
planícies donant lloc
a formes còniques, o
en ventall.

Cons de dejecció

Zona distal: llims
i argiles

vermelles

Els materials més moderns del
Quaternari que  es  poden
trobar a la zona pertanyen a l’Holocè. Es tracta de nòduls i sorres que donen lloc a la
platja de es Codolar i que procedeixen de l’erosió dels penya-segats més propers.
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Les evaporites són les roques sedimentàries d’origen essencialment químic que es
formen, principalment, per la precipitació de les sals dissoltes d’aigües molt
concentrades (salmorres). Es tracta de roques monomineràl·liques, és a dir, que
estan formades per un sol component mineral.

Els grups més comuns de les evaporites són els clorurs (sal comú i silvina) i els
sulfats (guix i anhidrita). Acostumen a trobar-se associades a carbonats, argiles,
etc.

Aquestes roques es caracteritzen per la seva textura cristal·lina, l’absència de
porositat, la limitada composició mineral, l’absència de fòssils (normalment), el seu
gust, l’alta solubilitat, etc. Gràcies a aquesta darrera característica s’estableix una
seqüència de precipitació fixa. Els minerals més solubles són els darrers en
precipitar.

CURIOSITATS SOBRE
LES EVAPORITES!

CURIOSITATS SOBRE
LES EVAPORITES!

Si tinguéssim un safareix de 1000
metres de profunditat precipitarien 0,05
m de carbonats, 0,5 m de guix, 12 m
de sal comú i 2,6 m de sals
potàssiques.

Carnalita KMgCl3· 6H2O
Evaporita extremadament soluble en
l'aigua, de gust amargant, de lluïssor
greixosa i fosforescent amb llum
ultraviolada. Es fa servir en la fabricació
de fertilitzants i en la indústria química.

Silvina KCl
Evaporita molt soluble en aigua,
de gust picant. Es fa servir en la
fabricació de focs artificials,
perfums, fertilitzants i en
fotografies. És molt important
per al nostre cos.

Guix CaSO4·2H2O
Evaporita de molt baixa
duresa (es pot ratllar amb
la ungla) i sense gust. Es
fa servir en construcció,
com aïllant tèrmic (mal
conductor de la calor), en
la confecció de motlles,
en la fabricació de guixos
d’escritura, etc.

Halita NaCl
Evaporita de gust
salat. Es fa servir
com a condiment
alimentari, per
dissoldre la neu,
en la industria
tèxtil, etc.
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11 Carbonat
CaCO3

33 Guix
CaSO4·2H2O

4 Halita
NaCl

2 Matèria
orgànica

Concentració de
saturació (g de

mineral / L aigua
marina)

< 108 g/L 108 - 151 g/L 151 - 270 g/L 270 - 340 g/L

Fases de
sedimentació

+- Solubilitat

Identifica els minerals en funció del seu gust i aspecte.

COMPARA!COMPARA!

EscalfadorsEscalfadors

C
oncentradors

C
oncentradors

Cristal
Cristal ·· litzadors

litzadors

Obtenció de la sal a ses Salines


