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Geolodia és un conjunt d’excursions gratuïtes

coordinades per la SGE, guiades per geòlogues i geòlegs

i obertes a tot tipus de públic. Amb el lema “La

Geologia en front l’Emergència Climàtica”, 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 GEOLODIA?

www.geolodia.es

Parada 1: La finca de ses Fonts Ufanes

Veure brollar ses fonts

Ufanes és un espectacle

que malauradament sols

podem gaudir uns 30 dies

cada any, però pot arribar

a superar els 60 dies o pot

passar un any sencer sense

sortir. L’esdeveniment sol

durar pocs dies, però es

pot allargar més d’un mes.

Atesa la singularitat d’aquestes fonts l’any 2001 el Govern de les Illes

Balears les va declarar monument natural, i l’any 2005 va comprar la finca

de Gabellí Petit on es localitza la ufana principal.

L'interès per ses

Fonts Ufanes ha

fet que s’hagi

estudiat el seu

comportament

amb molt detall,

especialment des

del punt de vista

hidrogeològic.

Els estudis varen ser especialment intensos a la dècada dels anys 70 del

segle XX, tot i que s’han continuat fins a dia d’avui. L’objectiu d’aquests

estudis va ser, principalment, conèixer el seu funcionament i quantificar el

seu volum, així com les possibilitats d’explotació.

Pàgina 2

Sabies que la hidrogeologia és la branca de la 

geologia que estudia les aigües subterrànies?

about:blank


Pàgina 3

L’aqüífer que alimenta ses Ufanes té una zona de recàrrega de més 50 km2

de superfície, dels quals 44 km2 són roques permeables com les calcàries

del Juràssic inferior (Lias) o les dolomies del Triàsic superior (Retià).

L’aqüífer es compon de dues làmines encavalcades (posades una sobre

l’altre): Pla de sa Bassa-Can Bajoca al NO i Caimari-Gabellí al SE. Com a

la resta de la Serra de Tramuntana aquests encavalcaments tenen una

orientació de SO a NE.

El manantial es localitza damunt d’una falla normal (falla de Biniatró) que

talla els encavalcaments i separa la zona muntanyosa del pla de Campanet.

Parada 2: Estructura general de la zona 

Per a conèixer la litologia del subsòl de manera precisa i establir el

funcionament hidrogeològic de ses Ufanes es varen realitzar més de 20

sondatges d’investigació (localitzats al mapa i tall) mitjançant la tècnica de

recuperació de testimoni.

Podries dir quina de les falles ha tingut un moviment més recent?

Esquema geològic de l’aqüífer 

(modificat de Gelabert et al. 2015)
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Pàgina 4Parada 2b: El Lias

Des que hem entrat a la finca el

camí discorre per terrenys suaus

on pràcticament no hi aflora cap

roca.

Som damunt dels materials blans i

poc permeables del Juràssic mig i

superior (Dogger-Malm) i

materials recents del Quaternari.

Quan començam a

baixar trobam els

primers afloraments

de roques dures. No

és fàcil veure

l’estratificació ja que

es tracta de les

calcàries massives

del Lias.Creus que ja hem travessat la Falla de Biniatró?

Parada 3: Ses Fonts Ufanes

Seguint el camí veurem que les calcàries massives ens acompanyen tota

l’estona. Si les fonts no brollen pot ser difícil identificar el punt per on

surten les aigües. La surgència té lloc seguint la falla de Biniatró, és a dir en

el contacte entre els materials tous i poc permeables del Dogger-Malm

(margues) i els materials durs i molt permeables del Lias (calcàries).

Aflorament de calcàries massives de Lias

Part baixa de la finca

Pou de control UF4Just damunt de la surgència principal hi ha un

dels pous de control anomenat UF 4. Si

disposam d’una sonda de nivell podrem

mesurar la profunditat de l’aigua.

Alguns dels pous de les Ufanes tenen sensors

que permeten saber les variacions de la

profunditat de l’aigua amb el temps. Aquests

aparells s’anomenen “limnígrafs”. Els

limnígrafs ens permeten construir gràfiques

que representen la variació del nivell freàtic

amb el temps. Aquestes variacions permeten

veure com funciona l’aqüífer.

Limnígraf
Sonda de 

nivell
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La següent gràfica mostra l’evolució de la profunditat del nivell freàtic al

pou UF 4 entre 2013 i 2016 obtinguda amb el limnígraf. Es pot observar

que les oscil·lacions del nivell són molt importants i ràpides.

Després que la font brolli hi ha una

baixada forta del nivell fins als 25 m.

Mentre no hi hagi pluges a la zona de

recàrrega seguirà baixant

progressivament fins als 40 o 50 m.

Quan venen les pluges fortes (tardor-

hivern) el nivell pot pujar 50 metres en

pocs dies o inclús en un sol dia.

Aquestes pujades i baixades tan

ràpides són típiques dels aqüífers

càrstics. En aquests aqüífers l'aigua

subterrània circula pels porus de la

roca i, a més a més, per grans

conductes i/o per les fissures o també

anomenades discontinuïtats

A la dreta hem reproduït la columna

litològica obtinguda al sondatge

d’investigació UF5 amb 444 metres de

profunditat. Va travessar 287 m de

Dogger-Malm i la resta Lias.
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Parada 3b i 3c: L’avenc i altres surgències

Si seguim el camí que surt de la ufana principal uns 200 m cap al NE

trobarem una cova al mig del vessant (Cova estreta de Gabellí). No s’hi pot

accedir ja que hi ha risc de despreniments.

El avencs i coves són llocs

preferents per on s’infiltra

l’aigua de pluja. La gran

abundància d’avencs permet

que pràcticament la meitat de

les aigües que precipiten

s’infiltrin fins a l’aqüífer.

Els avencs es formen per la

dissolució de la roca

(carstificació). Per a que es

produeixi la carstificació és

necessari aigua (H2O), diòxid

de carboni (CO2) i carbonat

de calci (CaCO3.).

Aquí, les calcàries presenten

molts forats deguts a l'activitat

càrstica. Així, la roca es dissol

al llarg de molts anys generant

forats de mides molt variades:

des de petits forats, avencs, o el

desenvolupament de grans

coves, com les coves de

Campanet o altres d’arreu de

l'illa.

Entrada de la cova

Porositat càrstica afectant al Lias

Sabies que per detectar cavitats sota terra podem 

utilitzar mètodes geofísics? Un d’aquests mètodes és 

la tomografia elèctrica, que consisteix a introduir 

electricitat al terreny i mesurar la resistència que 

ofereixen els materials del subsòl a ser travessats pel 

corrent elèctric

Una altra part dels estudis realitzats a les Ufanes han estat

enfocats a determinar el temps que l’aigua resta dins l’aqüífer.

Així, mitjançant tècniques hidroquímiques (estudi d’isòtops) s’ha

pogut establir que l’aigua que surt al començament de l’episodi

és una mescla entre l’aigua de l’aqüífer i la de la pluja recent, i

que la composició va variant amb el temps.

Si tornam cap a la casa de visitants i agafem un camí cap al NE que passa

devora del talaiot arribarem fins uns afloraments de calcàries del Lias. En

aquest indret també hi ha surgències quan les Ufanes brollen fort.



Pàgina 7 Parada 4: Estació d’aforament
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1er Congreso Español de Geología, Segovia, Vol. IV. ISSN: 84-500-9838-6.

- Barón Périz, A., González, C., 2006. El “milagro” de Las Fuentes Ufanas. Quercus. ISSN 
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Seguint el camí passarem per un altre

pou de control (UF5) i al sortir del

bosc creuarem un pontet. Aigües avall

d’aquest pont hi podem observar un

regle a la paret i una reixa grisa.

Amb aquest regle podem mesurar

l’alçada de l’aigua del torrent durant

els episodis de descarrega de ses

Ufanes.

Aquest regle junt amb el sensor que

permet mesurar l’alçada de l’aigua de

manera continua (limnígraf)

conformen una estació d’aforament.

L’estació d’aforament permet determinar el cabal d’aigua que circula per la

llera d’un curs d’aigua. El limnígraf ens dona l’alçada (m) de la làmina

d’aigua, i si sabem la velocitat de l’aigua (m/s) i l’amplada de la llera (m)

podrem saber el cabal d’aigua que circula en cada moment (m3/seg). Així,

les variacions de nivell es corresponen amb variacions de cabal.

Al representar les variacions amb el temps s’obté la gràfica de la crescuda.

Integrant la gràfica amb el temps podrem establir el volum d’aigua que ha

“passat” per aquella estació en aquell episodi de pluges.

Els cabals mitjans són de 20-30 m3/seg, però s’han assolit cabals màxims

de fins 70 m3/seg. El volum mitjà anual és de 10-12 Hm3, tot i que en anys

humits poden superar els 30 hm3.

Estació d’aforament

Observa els còdols de la llera del torrent. 

Quines mides tenen? De quines litologies 

són? 
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