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CALA SANT VICENÇ
Diumenge 8 de Maig,
10:30 h.

A l’ombra del Cavall Bernat
Punt de trobada: aparcament de Cala Molins
RECOMANAM…
Per al Geolodia de Mallorca 2016 s‟ha proposat un itinerari al llarg de la zona litoral de Cala Sant Vicenç
(Pollença). Encara que l'itinerari a peu no és massa llarg, es recomana dur calçat còmode ja que alguns
afloraments que visitarem tenen cert grau de dificultat. Així mateix, es recomana dur aigua i gorra.
Al punt de trobada (0) es realitzarà una explicació del desenvolupament de la sortida i una introducció de la
geologia regional de la zona. A partir d'aquest punt ens dirigirem cap a l'aturada 1, per examinar el primer
aflorament. La sortida seguirà com s´indica al plànol adjunt fins a l'aturada 7 on es realitzarà una explicació
de síntesi.

Foto: J. Fornós

pàg. 2

Context geològic.

pàg. 3
Columna litològica sintètica de
Mallorca (Rodríguez i Gelabert, 1998).

En el recorregut per cala Sant Vicenç podrem reconèixer materials del Mesozoic (calcàries, gresos,
margues, argiles i diabases) i del Cenozoic (margues, calcàries, gresos i conglomerats). Els materials
Secundaris (Mesozoic) es disposen en capes concordants, el que significa que les capes foren
dipositades unes damunt les altres en ambients sedimentaris distints però de manera contínua i
sense interrupcions temporals destacables. D‟altra banda els materials del Terciari i Quaternari
(Cenozoic) es disposen de manera discordant damunt dels Secundaris.

En el mapa geològic de la zona propera
a cala Sant Vicenç podem observar una
sèrie de materials disposats en franges
més o menys amples amb orientació
general NE-SO.

Mapa Geològic

Aquest fet es deu a que les estructures
tectòniques que es formaren a
l'orogènia Alpina (plecs, falles inverses
i encavalcaments) també tenen una
orientació en direcció NE-SO.

Aturada 1. Roques ígnies de Cala Molins
Per a arribar a la primera aturada hem de dirigir-nos al vessant SE de Cala Molins. Aquí afloren uns
materials foscos en els que és difícil apreciar cristalls (minerals) o estratificació. Es tracta de roques
ígnies bàsiques emplaçades a finals del Triàsic (fa uns 200 milions d'anys) a poca profunditat.

Diabases

Aquestes roques ígnies fosques s‟anomenen Diabases quan són
roques subvolcàniques (dics) i Basalts quan són roques volcàniques.
Les diabases estan travessades per esquerdes amb calcita

En el mapa geològic regional d‟una zona es representen els
materials que afloren en superfície amb diferents colors i trames, i
les relacions que hi ha entre ells (falles, discordances, ...).

Tall Geològic
Podem observar “taques” de color
verdós que es poden interpretar
com vacuoles.

Amb l‟ajuda d‟una lupa podem veure minerals de petites
dimensions.

A Mallorca afloren roques ígnies a diverses zones de la Serra de Tramuntana i gairebé
sempre són roques fosques (basalts o diabases). Els millors afloraments els trobarem a
Cala Tuent (Enrique, 1986).

Aturada 2. Cala Carbó
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A cala Carbó observam una sèrie de materials carbonatats intercalats amb materials argilosos amb
colors diversos (verds, vermells, ocres, …) produits per l‟oscil.lació del nivell del mar. Es tracta de
materials del Triàsic Superior o Retià.

A la banda Nord de Cala Carbó observam les capes del Retià formant uns plecs
vergents cap al NE. Per tant a un costat de la cala les capes estan inclinades
segons una direcció més o menys homogènia i a l‟altre costat les capes estan
intensament plegades. Aquest fet ens indica que entre les dues bandes de la cala hi
ha una estructura (falla).
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Plegament

Una característica
d‟aquest
aflorament és que
el gruix de les
capes
no
és
uniforme
(Boudinage).
A més, veiem que
estan
afectades
per petites falles
que desplacen els
estrats.

De quin tipus
de falles es
tracta?

Observa la disposició dels estrats del Retià i respon:
- Cap a on estan estan inclinats?
- Es manté la inclinació al llarg del camí?
- Segons les lleis de l‟estratigrafia, quins son els materials més antics?
- Les diabases que hem vist estan per sota o per sobre?
- Quants tipus de materials observes?

De camí cap a la punta de sa Torre podem fixarnos amb els blocs de marès on podem identificar
estratificació creuada i bioturbació (arrels i
petjades de Myotragus)

Aturada 3. Punta de sa Torre
A la punta de sa Torre afloren dos materials:
Calcarenites amb ostreids del Miocè Inferior i
Calcàries massives del Lias (Juràssic Inferior).
Les Calcarenites es disposen en capes verticals
mentre que els materials del Lias estan inclinats
cap a Cala Carbó, formant una discordança.
Les calcàries del Lias es sedimenten en un
ambient marí més profund que les roques del
Retià.

Seguint el camí veurem que les intercalacions d‟argiles i margues van disminuint, essent cada cop
materials més carbonatats. Aquest fet es pot atribuir a que es tracta d‟una seqüència transgresiva
(pujada relativa del nivell del mar), passant d‟un ambient subaeri i poc profund a un ambient marí.

Ostreids dins les calcarenites
del Miocè
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A cala Barques la formació de calcarenites de Sant Elm presenta abundants restes
fòssils que indiquen que es tracta d‟un mar poc profund i càlid (subtropical). Són
relativament freqüents les restes de dents (orades, taurons, peixos ballesta i també
cocodrils) tot i que també hi trobarem coralls, moluscs, etc. (Mas i Fiol, 2009;
Martorell, 2012).

Aturada 4. Cala Clara
Calcàries mesozòiques
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A Cala Clara observam com els materials
mesozoics (Retià i Lias) es disposen al
damunt de les margues de la Formació
Turbidítica de Banyalbufar (Miocè Inferior).
Aquest contacte és un encavalcament.

Restes de dents de Cala Barques

Formació Turbidítica de Banyalbufar

Configuració general de la línia de costa

Aturada 5. Cala Barques
A Cala Barques afloren materials del Miocè Inferior amb una inclinació general cap al Sud-est. Es
tracta margues, gresos i conglomerats de gra petit. El Miocè de la Serra Nord de Mallorca presenta
dues seqüències deposicionals o formacions (Rodríguez, 1984).
La Formació Calcarenítica de Sant Elm (fàcies continentals, litorals i de plataforma) Es correspon
amb un cicle transgressiu - regressiu en condicions tectònicament estables i se situa discordant sobre
el basament. Aquesta formació inclou fàcies marines d'aigües somes amb desenvolupaments arrecifals
i amb importants aports terrígens (ventalls). L'edat d'aquesta Formació és Aquitanià - Burdigalià.
La Formació Turbidítica de Banyalbufar (fàcies turbidítiques). Es correspon amb l'enfonsament
generalitzat de l„àrea Balear (episodi transgressiu) i inclou fàcies marines profundes. Les paleocorrents
indiquen àrees emergides al S de la Serra Nord. L'edat d‟aquesta formació és Burdigalià - Langhià.
Aquest podria ser el
fons marí durant el
Miocè a les Balears.
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fossilització

Les estructures (falles i plecs) que configuren la Serra de
Tramuntana tenen una orientació general en direcció NESO. La línia de costa la zona nord de Tramuntana es pot
definir com un conjunt d´entrants (cales) i sortints (caps)
orientats en direcció NE-SO.

