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Geolodia és un conjunt d'excursions gratuïtes

coordinades per la SGE, guiades per geòlegs/gues 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 l’estat.

Què és el GEOLODIA?

www.geolodia.es
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Aquesta edició pretén apropar-nos a unes roques desconegudes

pel públic, les roques ígnies. El Geolodia 2022 Menorca vol

donar resposta a preguntes habituals, com ara: totes les illes són

volcàniques?, a Menorca hi ha roques ígnies?... i moltes altres

que s’aniran plantejant al llarg del recorregut des de Cala Mica

fins a la finca de Ferragut Vell.

Un GEOLODIA dedicat al magmatisme...

És el conjunt de processos relacionats amb la formació del magma, el

seu moviment i consolidació. El magma es forma per fusió de les roques.

Segons la seva composició pot ser àcid o bàsic. Com que és menys dens

que les roques que l’envolten, ascendeix per fractures o escletxes.

Segons es refredi a l’interior de la terra o a l’exterior dóna lloc a roques

plutòniques o volcàniques.

Què entenem per magmatisme?

Rosell, et al. Mapa geológico de España (1989). IGME.  Escala 1:25.000.  Adaptado. 

de roca volcánica

http://www.geolodia.es/
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ATURADA 1: Cala Mica

Podem classificar les roques de l’escorça

terrestre en tres grans tipus: Sedimentàries,

Metamòrfiques i Ígnies. Aquestes darreres es

formen a partir del refredament d’un magma. Hi

ha tres tipus de magmes: màfic (basàltic),

intermedi (andesític) i fèlsic (granític.) Segons

es refredi a l’interior o a l’exterior de la terra

obtindrem tipus de roques diferents.

Al camp podem trobar diferents expressions del magmatisme; volcans, 

colades de lava, piroclastes (lapil·li, pedra surera), dic, plutó... (veure 

activitat 1).

A on podem

trobar magma o

activitat

magmàtica?

A les zones de

subducció, a les

zones de rift, a

les dorsals o

intraplaques.

Bernat Caritg

Tipus magma R. Volcànica R. Plutònica

Basàltic Basalt Gabre

Andesític Andesita Diorita

Granític Riolita Granit

Colegioateneo.webly.com

Figura 1. Principals tipus de volcans relacionats amb la 

tectònica de plaques. 1: zones extensionals, 2: zones de 

subducció, 3: rift y 4: Punts calents

Sedimentaria

MetamòrficaMagmàtica



Atenció! Observa i descobreix.

Pots observar tres zones diferents?

Com anomenaries la zona inferior?

I la intermitja i superior?

Roca mare, conglomerat sense o

amb poca matriu arenosa i

conglomerat amb matriu arenosa.

Hi veus alguna diferència entre les

zones intermitja i superior?

Com podem distingir una roca

sedimentària d’una ígnia?.

La presència de grans o cristalls

diferencia una de l’altra.
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Quines expressions magmàtiques coneixem a les Balears?, I en concret a

Menorca?

Les Balears no són illes volcàniques, el seu origen es ben diferent. Estan

formades majoritàriament per roques sedimentàries dipositades al llarg

de milions d’anys tant en ambients submarins com continentals i

afectades per processos d’orogènesi i erosió.

Però això no vol dir que no puguem trobar manifestacions magmàtiques

com ara el camp de fumaroles de Emile Boudot al sud Mallorca que

compta amb 118 fumaroles!, dics i colades de lava

ATURADA 2: Cala Mica

Foto. Bernat Caritg
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ATURADA 3: Comencem l’expedició a Ferragut

ATURADA 4: Aflorament de Ferragut

Parem Atenció a les parets seques que anirem trobant al llarg del camí. 

Veurem que no estan formades pels mateixos còdols de la unitat inferior 

del conglomerat.

Quina és l’abundància de

roques ígnies a les

diferents parets seques?

Van augmentant           

conforme ens apropem a 

l’aflorament.

Davant un aflorament el geòleg

l’estudia tant en detall com en

conjunt, descriu a la seva llibreta

el que veu, la situació de les

mostres que pren i de les fotos

fetes...

Quines roques veiem?, quina

relació hi ha entre elles?.

La presència de roques

magmàtiques i de radiolarites

poden estar relacionades per la

presència de sílice.

Foto: Agustí Rodríguez.
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Es tracta d’un dic o d’una colada? La existència  o no de metamorfisme de 

contacte ens pot ajudar a decidir si es tracta d’un o altre cas.

Hi ha alguna altra roca magmàtica a la zona?. Si (veure mapa geològic).

Prové del mateix magma?. El més probable és que si però que es pugui 

haver contaminat durant el seu ascens doncs hi observem un evident canvi 

de coloració.

El Geolodia 22 Menorca pot complementar-se amb una parada addicional 

(aturada 5) per observar el quaternari i el seu aprofitament per part de 

l’home. 

Per a saber-ne més:
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Navidad, M. i Álvaro, M. (1985). Boletín Geológico y Minero 96, 10-22.

Ponsetí, J. (1909). Revista de Menorca 8(1), 159-160.

Rosell, J., Gómez-Gras, D. i Elízaga, E. (1989). Mapa Geológico de España 1:25.000, 618, I-II. 

IGME, Madrid.

Sanz, T., Lago San José, M., Galé, C., Urbide, T., Pocoví Juan, A. i Gil Imaz, A. (2013). 

Geogaceta 54, 39-42.

Agraïments: 

Finca de Ferragut Nou i Finca de Ferragut Vell

Foto. Bernat Caritg. Ferragut Nou.                   Foto: Agustí Rodríguez. Cala Pregonda.
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ACTIVITAT 1

Segons el que t’ha explicat el monitor, relaciona cada fotografia amb el seu 

nom:

(Fotos Viquipèdia).
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ORGANITZA:

ASSOCIACIÓ DE 

GEÒLEGS DE LES 

ILLES BALEARS

GEOLODIA 22 - Illes Balears (Menorca)

Monitors: Bernat Caritg, Joan Fortuny i Agustí Rodríguez.

Guia de camp: Bernat Caritg.  Coordinació Illes Balears: Jordi  Giménez.

150 m
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Foto. Google earth

COORDINA:

Amb la col·laboració de:


