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www.geolodia.es

Geolodía és un conjunt d’excursions gratuïtes 

coordinades por la SGE, guiades por geòlegs i 

geòlogues i obertes a tot tipus de públic. Amb el lema 

“Mira el que trepitges”, el seu principal objectiu és 

mostrar que la Geologia és una ciència atractiva i útil 

per a la nostra societat. Es celebra el mateix cap de 

setmana a tot el país.

Què és el GEOLODÍA?

Context geològic

Reconstrucció 

paleogeogràfica de 

Mallorca durant el 

Messinià 

(Modificat de Fornós

i  Pomar, 1983)

Els penya-segats que conformen la costa entre Cala Pi i es Bancals 

pertanyen a la denominada Plataforma de Llucmajor, una gran superfície 

plana, lleugerament basculada cap a l’est, que assoleix la seva màxima 

altura, 90 m, al Cap Blanc. Es tracta d’una plataforma carbonatada 

(composta per calcàries i calcarenites) formada durant el Tortonià-Messinià 

(Miocè superior), és dir amb edats entre 11,6 i 5,3 milions d’anys.

Els materials més antics que veurem pertanyen a aquesta època i es 

corresponen amb esculls de corall desenvolupats al voltant de les terres 

emergides de l’època (Serra de Tramuntana, Serres Centrals i de Llevant).  

Al final del Messinià es produeix una dessecació del Mediterrani, i a 

continuació el mar torna a envair la zona dipositant sediments de platja. 

Progressivament i durant el Pliocè (5,3-2,6 milions d’anys) aquests 

sediments van presentant una major influència terrestre.

Els materials més moderns de la zona pertanyen al Pleistocè Mitjà i 

Superior (470-125 mil anys) i constitueixen una successió de dunes i 

paleosòls amb esporàdics dipòsits marins, relacionats amb les grans 

glaciacions que varen tenir lloc en aquesta època.

about:blank
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Som a la desembocadura del torrent de Cala Pi que talla la plataforma de 

Llucmajor i ens permet veure la seva estructura geològica.

Entre Cala Pi i Cap Blanc, es poden reconèixer fins a quatre esculls 

coral·lins superposats, el més antic dels quals es correspon amb el que 

podem observar a Cala Pi.

Igual que en els esculls coral·lins actuals en aquest escull fòssil, hi podem 

distingir diferents zones: la zona amb major desenvolupament de coralls és 

el front escullós el qual connecta amb el mar obert mitjançant una zona de 

gran pendent: el talús escullós; entre el front escullós i la terra ferma  

trobam una zona d’aigües somes i tranquil·les anomenada lagoon.

Els fòssils que observam a Cala Pi pertanyen a la zona de lagoon, 

caracteritzada por la presència de coralls massius i ramosos aïllats, i 

organismes perforants (mol·luscs, esponges i cucs).

El tipus de roca més freqüent és la lumaquel·la, formada per acumulació de 

conquilles de mol·luscs. No obstant, els fòssils més abundants són els 

coralls. 

Degut a que l’esquelet dels coralls és d’aragonita, aquest es dissol i 

únicament trobam els motllos interns en forma de forats, el qual afavoreix 

els processos de dissolució (carstificació) amb la formació de

cavitats.

PARADA 1: CALA PI

Model deposicional d’un escull coral·lí 

(basat en Pomar i Ward, 1991)
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Caminant cap a Cala Beltran, a la

part més alta del penya-segat, en front de 

la torre de Cala Pi, podem observar

que el terra que trepitjam és una

lumaquel·la formada por multitud de

mol·luscs. Es tracta d’una antiga platja del 

Pliocè. Degut a les seves propietats 

abrasives, aquesta roca ha estat utilitzada 

per a fabricar rodes de molar.

A Cala Beltran la 

incisió del  torrent a 

través de les 

fractures també ens 

permet veure una 

secció de l’escull del 

Miocè. Aquí  

destaquen els coralls 

de formes ramoses.

De la mateixa manera que Cala Pi, Cala Beltran està a la desembocadura 

d’un torrent que ha excavat la roca aprofitant un sistema de grans fractures 

amb orientacions N-S, NO-SE y NE-SO. Aquestes afecten la plataforma de 

Llucmajor condicionant el traçat de torrents i de part la línia de costa.



PARADA 3: ES BANCALS MERIDIONALS

Seguint la costa, si ens fixam amb deteniment en les calcàries del Miocè, 

podrem apreciar l’existència de formes globulars de color blanquinós, es 

tracta de rodolits. Els rodolits són acumulacions d’algues calcàries amb 

formes generalment arrodonides i textura irregular. Depenent de la 

profunditat i energia del medi, els rodolits tendeixen a ser més arrodonits 

(alta energia) o més

irregulars (energia

baixa). Actualment els

podem trobar a molts

ambients marins, tant

freds com càlids. La

seva composició 

química és valuosa ja

que ens aporta

informació precisa

sobre el medi i el 

clima del moment de

la seva formació.

En aquesta part del litoral trobam una franja de roca nua i horitzontal però 

formant graons, el quals són l’origen del topònim de la zona: Es Bancals.

Es tracta d’una antiga rasa d’abrasió marina, és a dir, una superfície 

d’erosió formada per l’acció del mar. Aquesta rasa es va formar durant el 

Pliocè i va afectar a les calcàries esculloses del Miocè.

A sobre de la rasa apareixen de nou restes de la platja pliocena de la 

parada anterior i, al damunt d’aquesta hi trobam estrats d’origen 

continental de color ataronjat del Pliocè i del Pleistocè.
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Seguint un poc més endavant, si ens apropam als 

sediments de color ataronjat del Pliocè i 

Pleistocè, podrem apreciar un estrat on abunden 

els fòssils d’enormes pegellides. Es tracta 

d’exemplars de Patella ferruginea, la pegellida 

gegant endèmica del Mediterrani, que era molt 

abundant durant el Pleistocè. La matriu llimosa, 

de color roig, ens indica que encara que és un 

depòsit marí, té una gran influència continental.

PARADA 4: ES BANCALS CENTRALS

El fet que els blocs es trobin imbricats, és a dir recolzats uns damunt dels 

altres amb una certa inclinació, que es localitzin a més de 20 m d’altura, i 

que siguin de grans dimensions, fa difícil explicar el seu origen mitjançant 

un temporal marí.

L’únic esdeveniment marí conegut que és capaç d’explicar la presència 

d’aquests dipòsits rocallosos és un tsunami.

És per aquest motiu que a aquest tipus de dipòsits sedimentaris se’ls 

anomena tsunamites.

Al llarg de part més elevada del vessant hi trobam grans blocs de roca de 

varies tones de pes que en ocasions estan alineats. Atesa la seva litologia 

podem deduir que els blocs han estat arrencats del penya-segat i transportats 

per esdeveniments marins d’alta energia fins la seva posició actual.



Reconstrucció idealitzada de la 

formació des Bancals:

1) Formació de la rasa d’abrasió

2) Deposició de la lumaquel·la

3) Deposició de dunes

4) Deposició de paleosòls

5) Tsunami

6) Aspecte actual

PARADA 5: ES BANCALS SEPTENTRIONALS

Arribam ja al final del recorregut, la 

punta de ses Taronges, anomenada així 

per la presència d’una acumulació de 

grans formes globuloses. Són rodolits, 

ja observats a la parada 2, però que en 

aquesta zona tenen unes dimensions 

molt superiors a les anteriors.

Ja sols ens falta mirar cap 

enrere, i intentar reconstruir 

els  esdeveniments que han 

tingut lloc a la història 

geològica recent des Bancals 

amb les dades que hem anat 

recollint al llarg del nostre 

itinerari.

Els sediments del Pleistocè comencen a adquirir gran altura, i estan 

formats por una alternança de llims ataronjats i calcarenites. Es tracta de 

paleosòls i dunes fòssils relacionats amb oscil·lacions climàtiques.

Els paleosòls es corresponen amb climes humits i càlids, amb un nivell del 

mar relativament elevat degut al desgel dels casquets polars. Per contra, les 

dunes fòssils denoten un clima fred amb un nivell del mar prou baix com 

per a deixar grans extensions de fons marí sorrenc al descobert, que al ser 

transportat pel vent formen les dunes.
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