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ABSTRACT 
ARCHITECTURE AND SEDIMENTARY INTERFERENCE FACIES BETWEEN 

ALLUVIAL, COLLUVIAL AND EOLIAN ENVIRONMENTS IN THE BALEARIC 

ISLANDS DURING THE LATE PLEISTOCENE: PALEOCLIMATIC IMPLICATIONS 

The Balearic Islands exhibit well-developed Pleistocene sedimentary deposits 

primarily related to coastal processes and dynamics. Very often, these deposits show 

a complex stratigraphy with different stratigraphic units. The architecture of these 

deposits presents the interference between colluvial, alluvial and eolian deposits. 

This interaction constitutes an exceptional record of recent palaeoclimate stages that 

operated during the Quaternary period in the Western Mediterranean. 

This dissertation deals with the study of the sedimentology and processes 

shaping alluvial fans and eolian dunes during the Pleistocene. Often, the formation of 

these depositional systems takes place at the same site and within very similar 

environmental conditions, despite being triggered by different genetic processes. 

However, this dissertation documents many cases in which the spatial and temporal 

coincidence and interfingering of alluvial fan and dunes fields makes defining the 

precise limits between alluvial and eolian processes and related deposits 

problematic. This interaction is more noticible when it takes place in the littoral zone, 

where a large number of agents and geomorphic processes interact with one 

another. In this way, thes memoir proposes to the cointerm “eolian-alluvial 

interference” for describing this kind of sediments. The concept refers to the 

sedimentary–geomorphic expression of the combination and overlapping of eolian 

and alluvial processes and sediments. During their formation, the climate elements, 

moreover the climate history, played an important role amplifying or attenuating the 

predominance of one process over the other, as well as regulating the type and 

volume of sediment supply, the magnitude of the eolian transport or the contribution 

of the precipitation and hence the efficiency of the runoff. 

The main aim of this dissertation is to obtain an accurate identification and 

description of the eolian-alluvial interference facies, as well as a proper 

characterization of their architecture and resulting morphology in the framework of 

the Late Pleistocene sedimentary record. Furthermore, a chronological analysis 

using OSL dating techniques was carried out in order to unravel and contextualize 

the paleoclimatic conditions in which these deposits were formed during the last 

interglacial-glacial cycle in the Balearic archipelago.  

The experimental and field-based work was carried out in two pilot sites: es 

Caló fan in Mallorca and the apron fan system of Tirant-Fornells in Menorca. These 

two study areas have deposits with exceptional characteristics for sedimentological 

and stratigraphical studies. Es Caló fan is fed by a 1 km2 basin, while Tirant-Fornells 

area consists of a nine small basins aligned with areas ranging from 1 to 14 ha. 

Sedimentological descriptions, stratigraphical, textural, mineralogical and geomorphic 

analyses are presented allowing for the identification ofseveral depositional facies 
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indicating the succession of sedimentary processes and the nature of the triggering 

mechanisms. 

The main results of the sedimentological and stratigraphical analysis have 

shown the magnitude, frequency and contemporaneity of the interference between 

alluvial and eolian processes. Thus, es Caló fan is characterized by a sedimentary 

sequence with alternating colluvial, alluvial and eolian facies. These sequences have 

indicatedthat alluvial processes (i.e. streamflows, sheetfloods and debris-flows), as 

well as some hillslope deposits and also eolian deposits, dominated the construction 

of the fan. 

The apron fan systems of Tirant-Fornells were formed in most of the basins by 

colluvial processes such as debris-flows and hillslope deposits, whilst in otherbasins 

sheetflood processes predominated with the presence of some streamflow processes 

and some interbedded eolian deposits. These differences in the geomorphic 

response and sedimentological record seem to be associated to lithological 

differences among the basins, as well as with the differences between the different 

morphometrical parameters of each basin. Furthermore, marine deposits have been 

described locally at Tirant-Fornells indicating higher sea levels than at the present.  

At both locations, sedimentology analyses have shown that most of the 

sediment of these fans is marine bioclastic sand implying thedestruction and 

recycling of former or contemporaneous coastal eolian sediment by alluvial fan 

processes. 

Alternating deposits resulting from different processes in each sedimentary 

sequence, suggest the existence of a climate variability control in the development of 

the deposits. To deal with this issue and in order to provide a chronological 

framework, a collection survey of eolian samples was carried out for dating with OSL, 

as well as reviewing the chronologies of Pleistocene deposits gathered by other 

studies.  

Dated eolian deposits place the development of the studied sedimentary 

successions during the Late Pleistocene, and suggest a relationship between climatic 

and glacio-eustatic variations and the accumulation of eolian deposits and 

aggradation of alluvial fans during the last 130 ka. Due to this, we propose an 

environmental model of development for coastal areas of northern Mallorca and 

Menorca that consists in the development of extensive dune fields on the continental 

shelf migrating inland during sea level dropping periods associated to cold climate 

events. During these periods, large areas of marine bioclastic sand were exposed to 

the wind action. In addition, these periods led by the development of stormy episodes 

discharging heavy rainfall and generating sudden flash floods draining the coastal 

basins. This scenario results in eolian-alluvial interference processes totally or 

partially dismantling the coastal dune field and incorporating the wind-blown marine 

sediment into the alluvial system.  Seven other previously described minor sites have 



INTERFERÈNCIA EÒLIC-AL·LUVIAL A LES ILLES BALEARS 

5 
 

shown similar interference deposits indicating that these processes would have been 

common along the northern coast of the Balearic Islands.  

Landscape evolution models and theoretical frameworks state that, during 

periods of base level dropping (i.e. sea level), the landscape is dominated by erosive 

processes. Nevertheless, this dissertation documents that the interference processes 

result in the opposite way, generating alluvial fan accretion over the coast during 

episodes of base level drop rather than dissection or trenching. The construction of 

coastal fans with wind-blown marine sediments reveals the existence of a particular 

alluvial fan type with exogenous feeding, which has not been considered in depth in 

the scientific literature, despite being a common and persistent feature in Western 

Mediterranean Pleistocene deposits. 

Keywords: Eolian-alluvial interference, alluvial sedimentation, eolian sedimentation, 

alluvial fan, colluvial fan,  sea level, OSL, paleoenvironmental reconstruction, 

paleogeography, Late Pleistocene, Mallorca, Menorca, Balearic Islands. 
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RESUM 
 

Les Illes Balears compten amb dipòsits sedimentaris pleistocens que presenten 

un elevat grau de desenvolupament relacionats, principalment, amb els processos que 

es donen al litoral. Tot sovint, aquests dipòsits exhibeixen una estratigrafia complexa 

amb diferents unitats estratigràfiques, l’arquitectura de les quals palesa la 

interferència entre dipòsits d’origen col·luvial, al·luvial i eòlic.  Aquesta interrelació 

constitueix un registre excepcional de la paleoclimatologia dels darrers episodis 

climàtics que afectaren al Quaternari en el context de la Mediterrània occidental.  

En aquesta memòria es presenta l’estudi de la sedimentologia i els processos 

associats de ventalls al·luvials i dunes eòliques. Sovint, la formació d’aquests sistemes 

deposicionals esdevé en el mateix espai i condicions ambientals, malgrat es 

caracteritzen per ser processos genèticament diferents. No obstant això, l’estreta 

interrelació que s’observa fa difícil de definir els límits precisos entre els processos 

al·luvials i eòlics. Aquesta interrelació és més acusada quan es produeix a la zona 

litoral, ja que és un ambient molt dinàmic en el qual entren en contacte un gran 

nombre de processos i agents geomòrfics. En aquest sentit, aquesta interrelació 

observada als sediments estudiats s’ha definit com a interferència eòlic-al·luvial. 

Entenent com a tal l’expressió geomòrfica de la combinació i la superposició tant de 

processos eòlics com d’al·luvials. El clima hi juga un paper important a mode 

d’amplificador o mitigador del predomini d’un procés sobre l’altre, així com respecte 

de la provisió de sediment, la magnitud del transport eòlic o de la precipitació i/o 

l’escorrentia.  

L’objectiu de la present memòria de doctorat és obtenir una acurada 

identificació i descripció de l’arquitectura de les principals fàcies d’interferència eòlic-

al·luvial del registre sedimentari del Pleistocè superior, tot aprofundint en la 

dimensió cronològica a partir de l’ús de tècniques de datació com l’OSL; que ens 

permet de contextualitzar i desentrellar les condicions paleoclimàtiques que 

esdevingueren durant aquesta època a l’arxipèlag balear. La part experimental dels 

treballs s’ha dut a terme a dues localitats model: el ventall al·luvial des Caló, a 

Mallorca, i el sistema de ventalls de Tirant-Fornells a Menorca. Aquestes dues zones 

d’estudi presenten uns dipòsits amb unes característiques excepcionals per a la 

realització d’estudis sedimentològics i estratigràfics. D’una banda, el ventall des Caló 

està alimentat per una conca de 1 km2, mentre que Tirant-Fornells se nodreix d’una 

alineació de nou petites conques amb superfícies que oscil·len d’1 a 14 ha. Així, es 

presenten descripcions sedimentològiques, anàlisis estratigràfiques, texturals, 

mineralògiques i geomòrfiques a partir de les quals s’identifiquen una sèrie de fàcies 

deposicionals que indiquen la successió dels processos sedimentaris que s’hi 

desenvoluparen. 

Els principals resultats obtinguts de les anàlisis sedimentològiques i 

estratigràfiques han posat de manifest la magnitud, la periodicitat i la 

contemporaneïtat de la interferència, principalment, entre els processos de 
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sedimentació eòlica i els al·luvials. Així, el ventall des Caló es caracteritza per una 

seqüència sedimentària amb l’alternança de fàcies al·luvials-coluvials i fàcies 

eòliques. Aquestes fàcies han mostrat que la construcció del ventall restà dominada 

per processos típicament al·luvials com els fluxos d’aigua concentrats (streamflow), 

les corrents laminars (sheetfloods), els debris-flows, alguns dipòsits de vessant i 

dipòsits eòlics.  

Pel que fa al sistema de ventalls de Tirant-Fornells, els dipòsits foren 

construïts, a la majoria de les conques, per processos col·luvials com els debris-flows 

i els dipòsits de vessant, mentre que a la resta de conques hi predominaren els 

processos de corrents laminars (sheetfloods) amb la presència d’alguns processos de 

fluxos d’aigua concentrats (streamflow) i es preservaren alguns dipòsits eòlics 

intercalats entre els dipòsits col·luvials-al·luvials. Aquestes diferències en la resposta 

geomòrfica i el registre sedimentològic, semblen estar associades a les diferències 

litològiques entre les conques, així com també a les diferències entre els diferents 

paràmetres de forma de cada conca. Per altra banda, a Tirant-Fornells de manera 

local s’han descrit fàcies sedimentàries que evidencien nivells marins més elevats que 

l’actual. Les anàlisis sedimentològiques han posat de manifest que la majoria del 

sediment que contenen els ventalls són arenes bioclàstiques d’origen marí.  

L’alternança dels dipòsits, corresponents als diferents processos, a cada una de 

les seqüències sedimentàries, suggereix l’existència d’un control climàtic en el 

desenvolupament dels dipòsits. Per escometre aquesta qüestió i situar-la 

cronològicament es dugué a terme una campanya de recol·lecció de mostres de 

dipòsits eòlics per a la seva datació mitjançant OSL, així com també la revisió de les 

cronologies de dipòsits pleistocens dutes a terme per altres treballs i autors i que 

resultaven útils per dotar d’un marc cronològic als dipòsits des Caló i Tirant-Fornells.  

Les datacions situen el desenvolupament de les seqüències sedimentàries 

estudiades durant el Pleistocè superior, de manera que se constata que existeix una 

relació amb les variacions climàtiques i glacioeustàtiques ocorregudes durant els 

darrers 130 ka. En aquest sentit, es proposa un model d’evolució ambiental per a les 

àrees litorals del nord de Mallorca i Menorca que consisteix en la formació sobre la 

plataforma continental d’importants camps dunars que migraven terra endins durant 

els períodes de descens del nivell marí associats a episodis climàtics de signe fred. 

Durant aquests períodes, grans bancs d’arena bioclàstica marina quedaven exposats a 

l’acció del vent. A més a més, aquests períodes afavorien el desenvolupament 

d’episodis tempestuosos en què podien descarregar precipitacions intenses amb la 

capacitat de generar processos puntuals de revingudes sobtades que drenaven les 

conques costaneres. D’aquest escenari en resultaren processos d’interferència eòlic-

al·luvial en forma de desmantellament parcial o total del camp dunar costaner i la 

incorporació del sediment eòlic al modelat al·luvial. Aquests processos sembla que 

foren habituals al llarg de les costes septentrionals de les illes Balears ja que s’han 

descrit altres set localitats, de menor entitat, que presenten dipòsits d’interferència. 
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Els models i marcs teòrics d’evolució del paisatge a l’ús indiquen que durant 

els períodes de descens del nivell de base (i.e. nivell marí), el modelat es caracteritza 

pel domini dels processos erosius. Per contra, aquesta memòria documenta que els 

processos d’interferència eòlic-al·luvial resulten en l’efecte contrari, tot generant 

l’acreció de ventalls al·luvials sobre la costa enlloc de la incisió–dissecció (trenching) 

dels cossos al·luvials durant els episodis de descens del nivell de base. Tot plegat i 

especialment aquesta construcció dels ventalls amb sediments marins, via transport 

eòlic, posa de manifest l’existència d’una tipologia de ventalls al·luvials alimentats de 

forma exògena que, avui per avui, no han estat considerats a bastament i en 

profunditat a la bibliografia especialitzada. 

Paraules clau: Interferència eòlic-al·luvial, sedimentació al·luvial, sedimentació 

eòlica, ventall al·luvial, ventall col·luvial, nivell marí, OSL, reconstrucció 

paleoambiental, paleogeografia, Pleistocè superior, Mallorca, Menorca, Illes 

Balears 
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RESUMEN 
ARQUITECTURA Y FACIES DEPOSICIONALES DE LA INTERFERENCIA  ENTRE 

SEDIMENTACIÓN ALUVIAL, COLUVIAL Y EÓLICA EN LAS ILLES BALEARS 

DURANTE EL PLEISTOCENO SUPERIOR: IMPLICACIONES PALEOCLIMÁTICAS 

Las Islas Baleares cuentan con depósitos sedimentarios pleistocenos que 

presentan un elevado grado de desarrollo relacionado, principalmente, con los 

procesos que se dan en el litoral. A menudo, estos depósitos exhiben una estratigrafía 

compleja con diferentes unidades estratigráficas, la arquitectura de las cuales 

evidencia la interferencia entre depósitos de origen coluvial, aluvial y eólico. Esta 

interrelación constituye un registro excepcional de la paleoclimatología de los últimos 

episodios climáticos que afectaron al Cuaternario en el contexto del Mediterráneo 

occidental. 

En esta memoria se presenta el estudio de la sedimentología y los procesos 

asociados a abanicos aluviales y dunas eólicas. A menudo, la formación de estos 

sistemas deposicionales acontece en el mismo espacio y condiciones ambientales, 

aunque se caracterizan por ser procesos genéticamente diferentes. Sin embargo, la 

estrecha interrelación que se observa hace difícil definir los límites precisos entre los 

procesos aluviales y eólicos. Esta interrelación es más acusada cuando se produce en 

la zona litoral, ya que es un ambiente muy dinámico en el que entran en contacto un 

gran número de procesos y agentes geomórficos. En este sentido, esta interrelación 

observada en los sedimentos estudiados se ha definido como interferencia eólico-

aluvial. Entendiendo como tal a la expresión geomórfica de la combinación y la 

superposición tanto de procesos eólicos como de aluviales. El clima juega un papel 

importante a modo de amplificador o mitigador del predominio de un proceso sobre 

el otro, así como respecto de la provisión de sedimento, la magnitud del transporte 

eólico o de la precipitación y/o la escorrentía. 

El objetivo de la presente memoria de doctorado es obtener una cuidadosa 

identificación y descripción de la arquitectura de las principales facies de 

interferencia eólico-aluvial del registro sedimentario del Pleistoceno superior, 

profundizando en la dimensión cronológica a partir del uso de técnicas de datación 

como la OSL; que nos permite contextualizar y revelar las condiciones 

paleoclimáticas que dominaban durante esta época en el archipiélago balear. La parte 

experimental de los trabajos se ha llevado a cabo en dos localidades modelo: el 

abanico aluvial des Caló, en Mallorca, y el sistema de abanicos de Tirant-Fornells en 

Menorca. Estas dos zonas de estudio presentan unos depósitos con unas 

características excepcionales para la realización de estudios sedimentológicos y 

estratigráficos. Por un lado, el abanico des Caló está alimentado por una cuenca de 1 

km2, mientras que Tirant-Fornells se nutre de una alineación de nueve pequeñas 

cuencas con superficies que oscilan entre 1 a 14 ha. Así, se presentan descripciones 

sedimentológicas, análisis estratigráficos, texturales, mineralógicos y geomórficos a 

partir de los cuales se identifican una serie de facies deposicionales que indican la 

sucesión de los procesos sedimentarios que se desarrollaron. 
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Los principales resultados obtenidos de los análisis sedimentológicos y 

estratigráficos han puesto de manifiesto la magnitud, la periodicidad y la 

contemporaneidad de la interferencia, principalmente, entre los procesos de 

sedimentación eólica y aluvial. Así, el abanico des Caló se caracteriza por una 

secuencia sedimentaria con la alternancia de facies aluviales-coluviales y facies 

eólicas. Estas facies han mostrado que la construcción del abanico quedó dominada 

por procesos típicamente aluviales como los flujos de agua concentrados 

(streamflow), las corrientes laminares (sheetfloods), los debris-flows, algunos 

depósitos de ladera y depósitos eólicos. 

En cuanto al sistema de abanicos de Tirant-Fornells, los depósitos fueron 

construidos, en la mayoría de las cuencas, por procesos coluviales como los debris-

flows y los depósitos de ladera, mientras que en el resto de cuencas predominaron los 

procesos de corrientes laminares (sheetfloods) con la presencia de algunos procesos 

de flujos de agua concentrados (streamflow) y se preservaron algunos depósitos 

eólicos intercalados entre los depósitos coluviales-aluviales. Estas diferencias en la 

respuesta geomórfica y el registro sedimentológico, parecen estar asociadas a las 

diferencias litológicas entre las cuencas, así como también a las diferencias entre los 

diferentes parámetros de forma de cada cuenca. Por otra parte, en Tirant-Fornells de 

manera local se han descrito facies sedimentarias que evidencian niveles marinos 

más elevados que el actual. Los análisis sedimentológicos han puesto de manifiesto 

que la mayoría del sedimento que contienen los abanicos son arenas bioclásticas de 

origen marino. 

La alternancia de los depósitos, correspondientes a los diferentes procesos, en 

cada una de las secuencias sedimentarias, sugiere la existencia de un control 

climático en el desarrollo de los depósitos. Para acometer esta cuestión y situarla 

cronológicamente se llevó a cabo una campaña de recolección de muestras de 

depósitos eólicos para su datación mediante OSL, así como la revisión de las 

cronologías de depósitos pleistocenos llevadas a cabo por otros trabajos y autores y 

que resultaban útiles para dotar de un marco cronológico a los depósitos des Caló y 

Tirant-Fornells. 

Las dataciones sitúan el desarrollo de las secuencias sedimentarias estudiadas 

durante el Pleistoceno superior, por lo que se constata que existe una relación con las 

variaciones climáticas y glacioeustáticas ocurridas durante los últimos 130 ka. En este 

sentido, se propone un modelo de evolución ambiental para las áreas litorales del 

norte de Mallorca y Menorca que consiste en la formación sobre la plataforma 

continental de importantes campos dunares que migraban tierra adentro durante los 

periodos de descenso del nivel marino asociados a episodios climáticos de signo frío. 

Durante estos períodos, grandes bancos de arena bioclástica marina quedaban 

expuestos a la acción del viento. Además, estos períodos favorecían el desarrollo de 

episodios tormentosos que podían descargar precipitaciones intensas con la 

capacidad de generar procesos puntuales de avenidas repentinas (flash floods) que 

drenaban las cuencas costeras. De este escenario resultaron procesos de interferencia 
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eólico-aluvial en forma de desmantelamiento total o parcial del campo dunar costero 

y la incorporación del sedimento eólico marino al modelado aluvial. Estos procesos 

parece que fueron habituales a lo largo de las costas septentrionales de las islas 

Baleares ya que se han descrito otras siete localidades, de menor entidad, que 

presentan depósitos de interferencia. 

Los modelos y marcos teóricos de evolución del paisaje indican que durante los 

periodos de descenso del nivel de base (i.e. nivel marino), el modelado se caracteriza 

por el dominio de los procesos erosivos. Por el contrario, esta memoria documenta 

que los procesos de interferencia eólico-aluvial resultan en el efecto contrario, 

generando la acreción de abanicos aluviales sobre la costa en lugar de la incisión-

disección (trenching) de los cuerpos aluviales durante los episodios de descenso del 

nivel de base. Todo ello y especialmente esta construcción de los abanicos con 

sedimentos marinos, vía transporte eólico, pone de manifiesto la existencia de una 

tipología de abanicos aluviales alimentados de forma exógena que, hoy por hoy, no 

han sido considerados ampliamente y en profundidad en la bibliografía especializada. 

Palabros clave: Interferencia eólico-aluvial, sedimentación aluvial, 

sedimentación eólica, abanico aluvial, abanico coluvial, nivel marino, OSL, 

reconstrucción paleoambiental, paleogeografía, Pleistoceno superior, Mallorca, 

Menorca, Illes Balears. 

 

  



Francesc Pomar Bauzà                                                                                                                                       2016 

14 
 

  



INTERFERÈNCIA EÒLIC-AL·LUVIAL A LES ILLES BALEARS 

15 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítol 1.  

INTRODUCCIÓ 

  



Francesc Pomar Bauzà                                                                                                                                       2016 

16 
 

  



INTERFERÈNCIA EÒLIC-AL·LUVIAL A LES ILLES BALEARS 

17 
 

1.INTRODUCCIÓ 
 
 

Els dipòsits sedimentaris plistocènics de les Illes Balears són especialment 

importants perquè presenten un elevat grau de desenvolupament que està relacionat, 

principalment, amb la sedimentació i els processos que es donen al litoral. D’entre els 

dipòsits plistocènics, destaquen les eolianites que estan constituïdes principalment 

per sediments d’origen marí, arrossegats per l’acció dinàmica del vent des de les 

acumulacions litorals, les platges, les quals han rebut l’aportació de l’onatge i els 

corrents marins. Aquests cossos sedimentaris mostren complexes arquitectures 

d’interferència on participen dipòsits col·luvials, al·luvials i paleosòls que fan 

d’aquesta interrelació un excepcional registre de la paleoclimatologia dels darrers 

episodis climàtics que afectaren al Quaternari.  

Les oscil·lacions paleoclimàtiques, en molts casos extremes, en les quals 

s’inscriu la dinàmica sedimentària d’aquesta època, estan emmarcades dins de la 

dinàmica cíclica controlada pels paràmetres orbitals terrestres –els coneguts cicles de 

Milankovitch– que donen lloc a diferents patrons de circulació atmosfèrica, a 

l’alternança de períodes càlids i freds amb els conseqüents episodis glacials i per tant 

amb la seva expressió final en forma d’oscil·lacions del nivell de la mar. Aquestes 

variacions climàtiques, en darrer terme, són les que provoquen l’alternança de 

seqüències d’eolianites i horitzons de paleosòls, entre les quals és possible també 

observar la interferència de ventalls al·luvials i dels depòsits col·luvials que 

evidencien de més a més de l'oscil·lació del nivell de la mar, l’exsistència de períodes 

d’importants aportacions hídriques. 

1.1. Objecte i àmbit d’estudi 
 

El present estudi queda delimitat dins l’àmbit de la sedimentologia i 

l’estratigrafia d’acumulacions sedimentàries litorals i malda per fer una acurada 

descripció de l’arquitectura de les principals fàcies sedimentàries dins del registre 

sedimentari del Pleistocè superior, així com també l’establiment de cronologies dels 

diferents dipòsits que les constitueixen amb la finalitat de poder realitzar una 

reconstrucció paleoclimàtica d’aquests temps pretèrits. Els estudis del Quaternari es 

basen, tot sovint, en observacions que són de naturalesa geomòrfica ja que les 

geoformes i els seus sediments associats tenen un paper clau a l’hora de desxifrar la 

complexitat espacial i temporal dels canvis ambientals del Quaternari (Thomas, 

2013). La interpretació de fàcies sedimentàries, l’anàlisi morfològica i de la 

distribució espacial de les geoformes proporciona informació sobre els canvis en els 

processos geomorfològics controlats pel clima. La principal característica de les àrees 

d’estudi que es presentaran a continuació és l’exposició d’uns dipòsits que se 

caracteritzen per la interferència entre diversos processos: processos de sedimentació 

eòlica i processos de sedimentació al·luvial o col·luvial, principalment.  
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Una vegada definit l’àmbit conceptual en el qual es circumscriu aquest estudi, 

podem definir l’àmbit espacial o marc geogràfic al qual es dedicarà. Aquest abraça les 

Illes Gimnèsies –les pròpiament Balears o Balears majors–, Mallorca i Menorca, ja 

que són aquelles de l’arxipèlag en les quals s’hi troben els millors exemples de 

dipòsits de la naturalesa abans esmentada. Tot i que podem trobar altres exemples de 

menor entitat al llarg de bona part del litoral balear  no s’ha dut a terme un estudi 

detallat de tots els dipòsits identificats ja que no mostraven les característiques 

excepcionals dels dos dipòsits que finalment han estat escollits i que són descrits i 

analitzats detalladament en aquesta tesi: Es Caló (Artà) al NE de Mallorca i Tirant 

(Fornells) al N de Menorca. Les característiques que justifiquen la rellevància 

d’aquests dipòsits són: 

1- La potència i continuïtat lateral dels cossos sedimentaris que proporciona una 

bona exposició dels canvis tant verticals com laterals d’estructures i de fàcies. 

2- L’exposició en penya-segats verticals amb diferents orientacions que permet 

fer observacions en 3D de la forma i arquitectura dels diferents nivells que 

constitueixen els dipòsits així com també les anàlisis acurades de 

paleocorrents. 

3- La presència de litologies diferents al basament: materials carbonatats en es 

Caló i materials silícics diversos a Tirant-Fornells. Aquesta característica 

suposa una aportació sedimentària, en el sentit d’àrea font, diferenciada. 

L’objecte i àmbit d’estudi que s’acaba d’exposar aquí és una revisió i 

actualització de les investigacions realitzades fins a dia d’avui en el camp del 

Quaternari de les Illes Balears. A més a més, es presenten els resultats de quatre anys 

de treballs de camp i treballs de gabinet intentant a la vegada aprofundir en el 

coneixement dels dipòsits quaternaris i la seva significació en termes d’evolució 

ambiental. El tema principal d’aquest treball serà l’anàlisi sedimentològica i 

estratigràfica dels dipòsits del Pleistocè superior, tot identificant les principals fàcies 

sedimentàries que els constitueixen i les diferents unitats estratigràfiques. A partir 

d’aquí, es podran identificar els processos geomòrfics que participaren en la 

construcció d’aquests dipòsits. A partir de la revisió dels coneixements regionals a 

propòsit del Quaternari balear, així com també a partir de la realització de dues 

campanyes específiques de recol·lecció de mostres per situar dins d’un marc 

cronològic (mitjançant datacions per OSL), s’assaja d’ubicar les diferents unitats 

estratigràfiques en referència a les fluctuacions climàtiques i el paper que varen jugar 

els  canvis en el nivell de la mar durant el Pleistocè superior. D’aquesta manera es 

farà una reconstrucció de l’evolució del paisatge litoral a les Illes Balears. 

1.2. Àrea d’estudi 

1.2.1. Situació geogràfica i fisiografia 
 

Les Illes Balears es troben situades al centre de la Mediterrània occidental. 

L’arxipèlag està conformat per cinc illes diferenciades en dos grans conjunts: les 
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Balears (Mallorca, Menorca i Cabrera) i les illes Pitiüses (Eivissa i Formentera). 

L’extrem més septentrional de l’arxipèlag es situa al Cap de Cavalleria a Menorca 

(40º 05’ 39’’N), l’extrem més meridional al Cap de Barbaria a Formentera (38º 38’ 

25’’N), l’extrem oriental es localitza al Cap de la Mola a Menorca (4º 19’ 38’’ E) i 

l’extrem occidental a l’illot des Vedrà a Eivissa (1º 11’ 16’’ E). En conjunt, l’arxipèlag 

es disposa de manera general seguint la direcció SW-NE. 

L’arxipèlag balear constitueix la part emergida del Promontori balear 

considerat la prolongació submarina de les serralades Bètiques cap al NE 

(Bourrouilh, 1983; Roca, 1992; Gelabert, 1998a,b; Banda i Santanach, 1992; Gelabert, 

1992; Acosta et al., 2002; Gelabert et al., 2002; Sàbat et al., 2011). Es tracta d’un 

relleu estructural de 348 km de longitud, 105 km d’amplada i entre 1.000 i 2.000 m 

d’alçada (Fig. 1.1.) respecte les conques que l’envolten (Acosta et al., 2002). Des d’un 

punt de vista geològic i estructural, el Promontori balear forma part de l’estructura 

tectònica de la Mediterrània occidental formada per diverses conques i cinturons 

d’encavalcaments (Fig. 1.1.) formats a partir de la convergència entre la placa 

Euroasiàtica i Africana durant el plegament Alpí (Riba, 1983; Acosta et al., 2002; 

Sàbat et al., 2011). Es poden diferenciar dos grans blocs tectònics dins el promontori: 

Mallorca-Menorca i Eivissa i Formentera separats pel Canal de Mallorca (-748 m) i la 

resta separat del continent pel Canal d’Eivissa (-813 m) (Riba, 1983; Acosta et al., 

2002). Segons Sàbat et al. (2011), les Illes Balears són producte de dues fases 

extensives: una pre-orogènica durant el Juràssic i el Cretaci i una altra post-orogènica 

durant el Miocè superior i una fase compressiva entre les dues anteriors durant 

l’Oligocè. 

 

Figura 1.1. Esquema de l’estructura geològica de la Mediterrània occidental (modificat de Banda i 

Santanach, 1992) i mapa batimètric de la mar Balear. 
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Figura 1.2. Esquema geològic i estructural de les Illes Balears. Es representen les principals unitats 

morfoestructurals de cada illa (modificat de Gelabert, 1998). 

 L’arxipèlag balear té una superfície total de 5.014 km2 dels quals el 87% 

corresponen a Mallorca i Menorca (3.640 km2 i 702 km2 respectivament). Pel que fa 

al perímetre costaner, dels 1.428 km totals de l’arxipèlag, a Mallorca n’hi corresponen 

623 km i a Menorca 299 km  (Balaguer, 2005). Mallorca presenta una forma 

romboïdal amb els eixos màxims disposats seguint les direccions N-S i E-W. Menorca 

presenta una forma rectangular de disposició E-W basculada cap al sud a l’extrem 

oriental. El relleu de les dues illes és prou diferent, d’una banda, Mallorca s’articula 

en una depressió central vorejada per dues serralades quasi paral·leles a l’est i a 

l’oest, assolint els 1.445 m del Puig Major al centre de la serra de Tramuntana i per 

l’altra banda, el relleu de Menorca és molt suavitzat i el 79% de la seva superfície es 

troba per sota dels 100 m (Pons i Gómez-Pujol, 2003). 

Pel que fa a la geologia i estructura de Mallorca i Menorca, les dues illes 

presenten unes diferències notables  (Fig. 1.2.) per això seguidament es farà una 

síntesi per a cada una de les illes. 

Menorca 
 

Les característiques litològiques de Menorca fan que en una primera ullada 

pugui ser dividida en dues grans regions: Tramuntana i Migjorn. La  primera on hi 

predominen els materials detrítics i de composició silícia i la segona per materials 

carbonatats. Diverses publicacions fan referència a la geologia de Menorca. D’entre 

les més destacades podem esmentar o citar la que constitueix la tesi doctoral de 

Bourrouilh (1983), així com els treballs d’Obrador et al. (1983a), Obrador et al. 

(1983b), Obrador i Pomar (1983), IGME (1989), Obrador et al. (1992), Obrador 
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(1998), Fornós i Obrador (2003), Gelabert (2003), Fornós (2004), Obrador i Pomar 

(2004), Fornós i Gelabert (2011) i Rosell i Llompart (2014). 

Els materials que afloren a la regió de Tramuntana abracen des del Silurià 

(Paleozoic) fins al Cretaci (Mesozoic). Els materials més antics corresponen al trànsit 

entre el Silurià i el Devonià que afloren a la zona central de Tramuntana (Fig. 1.2.) i 

consisteixen en turbidites formades per arenisques i lutites grises que s’intercalen a 

nivells de calcàries (Fig. 1.3.). A continuació els materials del Carbonífer són dels més 

ben representats. Afloren a la zona oriental i estan constituïts per  turbidites amb 

alternança gresos grisos i lutites, així com també nivells de calcàries, conglomerats i 

roques volcàniques dispostes durant l’orogènia herciniana. 

La base del Mesozoic de la Tramuntana menorquina està constituït pels 

materials de les fàcies Buntsandstein (Triàsic inferior), Muschelkalk (Triàsic mitjà) i 

Keuper (Triàsic superior) (Fig. 1.3.). Les fàcies Buntsandstein consisteixen en 

materials amb alternança d’arenisques i llims vermellosos i conglomerats d’origen 

fluvial. Les fàcies Muschelkalk estan representades per calcàries i dolomies 

corresponents a una transgressió marina a una mar soma. Les fàcies Keuper 

corresponen a materials margosos amb guixos i amb intercalacions de carnioles i 

dolomies. Els materials Juràssics estan molt ben representats per calcàries i dolomies 

corresponents al Lias, Dogger i Malm i que poden aparèixer molt massives o 

bretxificades. Corresponen a una sedimentació marina. Els materials Juràssics 

afloren a la zona central estenent-se des d’Alaior fins a Fornells i a l’extrem occidental 

de la Tramuntana (Fig. 1.2.). Finalment els materials del Cretaci afloren de manera 

molt local a l’extrem nord i estan constituïts per calcàries i margues. Després del 

Cretaci la seqüència estratigràfica menorquina sofreix una interrupció que durarà 

pràcticament fins al Miocè mitjà (Fig. 1.3.). 

La segona gran regió en què es divideix Menorca és el Migjorn (Fig. 1.2.). 

Integra tota la meitat meridional de l’illa, presentant una gran uniformitat litològica. 

Aquests dipòsits considerats post-orogènics, és a dir, posteriors a l‘etapa del 

plegament alpí estan representats per materials calcarenítics (Fig. 1.3.). Així mateix, 

diversos treballs divideixen els materials miocens en tres unitats: Unitat Basal 

Conglomeràtica, Unitat Inferior de Barres i Unitat Escullosa. Totes elles corresponen 

a un ambient costaner i de plataforma poc profunda amb la presència d’esculls 

coral·lins. La Unitat Inferior de Barres (plataforma soma) i la Unitat Escullosa (front 

escullós) són les que afloren més assíduament al llarg de tota la regió. La primera 

ocupant tota la zona central i la segona només als extrems occidental i oriental del 

Migjorn de l’illa. 

Pel que fa a l’estructura geològica de l’illa de Menorca, les dues regions també 

representen dos episodis diferents en quant a la formació de l’illa. D’una banda, la 

Tramuntana reflexa l’episodi compressiu ocorregut durant l’Oligocè superior i Miocè 

mitjà i, per l’altra banda, el Migjorn representa un episodi extensiu durant el Miocè 

superior seguit d’una petita etapa compressiva durant el Pliocè. Per altra banda, 
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l’estructura de Menorca s’organitza en horsts i grabens limitats per falles normals. 

Uns blocs aixecats correspondrien a la Tramuntana i uns altres blocs enfonsats 

correspondrien d’una banda al sòcol sobre qual descansen els materials miocens del 

Migjorn i per l’altra, la zona de la costa nord de l’illa. La Tramuntana mostra uns 

conjunts de falles i sistemes de plecs i encavalcaments amb direccions NE-SW i NW-

SE (Fig. 1.2.). En general està constituïda per tres grans làmines encavalcants que 

cabussen cap a l’Est. A grans trets es tracta de materials que han sofert dues 

orogènies: l’orogènia herciniana (Carbonífer) i l’orogènia alpina (Oligocè). Per l’altra 

banda, el Migjorn presenta materials pràcticament sense estructuració tectònica. 

Constitueix una plataforma calcària suaument bombada per la part central degut a la 

presència d’una falla de direcció NNE-SSW (Gelabert, 2003). Aquesta certa forma 

d’anticlinal que agafà la plataforma provoca l’aparició de falles extensives a la zona 

central amb direccions més o manco coincidents amb N-S. En aquesta zona apareixen 

torrents encaixats seguint la mateixa direcció i amb desembocadures en forma de 

petit entrant o cala. 
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Mallorca 
 

Mallorca és l’illa de l’arxipèlag Balear amb una seqüència estratigràfica més 

completa (Fig. 1.3.). Pràcticament es pot seguir tot el registre estratigràfic des del 

final del Paleozoic fins al Pleistocè. A diferència de Menorca, Mallorca es troba 

constituïda pràcticament en la seva totalitat per materials carbonatats, tot i que de 

manera localitzada apareixen materials silícics. Del gruix de publicacions pel que fa a 

la geologia mallorquina se’n poden destacar Colom (1975), Rose (1978); Pomar et al. 

(1983a,b,c), Marzo et al. (1983), Rodríguez-Perea i Pomar (1983), Pomar i Rodríguez-

Perea (1983), Fornós i Pomar (1983), Bourrouilh (1983), IGME (1991), Gelabert 

(1992), Gelabert (1998a), Gelabert (1998b), Rodríguez-Perea i Gelabert (1998), 

Fornós (1998), Sàbat (1998), Verd i García de la Torre (1998), Gelabert et al. (2003), 

Gómez-Pujol et al. (2007), Fornós i Gelabert (2011) i Sàbat et al. (2011). 

El registre sedimentari de Mallorca comença amb un petit aflorament amb 

els materials del Carbonífer semblants al Carbonífer menorquí. Es tracta de pelites 

grises amb intercalacions de gresos amb grans de quars.  

El Mesozoic comença amb el Triàsic inferior que correspon a les fàcies 

Buntsandstein (Fig. 1.3.). Estan constituïts per conglomerats, gresos i argiles 

vermelles silíciques. El Triàsic mitjà el segueix amb les fàcies Muschelkalk; calcàries i 

dolomies. El Triàsic superior correspon a les fàcies Keuper que estan formades per 

margues vermelloses o fosques amb intercalacions de guixos, carnioles i colades 

volcàniques basàltiques. El Juràssic inferior o Lias està representat per calcàries i 

dolomies massives, que representen el gruix dels materials que afloren a la Serra de 

Tramuntana, i que indiquen una sedimentació marina de plataforma. El Juràssic 

mitjà i superior, Dogger i Malm respectivament, els constitueixen margues i 

margocalcàries mostrant una estratificació molt marcada procedents d’una 

sedimentació marina més profunda. Al Cretaci inferior continuen les mateixes fàcies 

de tipus pelàgic que al Juràssic superior amb margues més blanquinoses o 

grisenques. El Cretaci superior està representat d’una manera molt reduïda 

probablement degut a l’emersió i erosió de les terres produïda per l’orogènia Alpina a 

l’inici del Paleogen. 

 

 

 

 

Figura 1.3. Columnes litoestratigràfiques sintètiques de  Menorca (esquerra) i Mallorca (dreta). Les 

fletxes a l’escala cronològica marquen les principals discordances dins les seqüències (modificat de 

Rodríguez-Perea i Gelabert, 1998; Rosell i Llompart, 2014; Fornós i Gelabert, 2011). 

 

Figura pàg. anterior 
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L’inici del Cenozoic a Mallorca està representat per l’absència total de dipòsits 

del Paleocè i Eocè inferior (Fig. 1.3.). Aquesta absència està relacionada amb 

l’emersió i erosió d’aquests dipòsits que ocupaven tota l’àrea de les Balears. Per tant, 

els primers materials cenozoics que es coneixen a Mallorca són calcarenites i margues 

de l’Eocè mitjà. Altres dipòsits de l’Eocè són calcàries d’origen lacustre i carbons. 

L’Oligocè està representat per conglomerats d’origen fluviolacustre a vegades 

alternats amb dipòsits margosos producte de transgressions marines. A continuació 

el Miocè inferior es caracteritza per dipòsits de bretxes, conglomerats d’origen 

terrigen i calcarenites d’ambients litorals poc profunds. El Miocè mitjà es considera 

un període transgressiu i està representat per dipòsits de margues i calcarenites de 

fàcies turbidítiques. El Miocè superior presenta diverses unitats. La unitat inferior 

són dipòsits calcisiltítics depositats en un ambient de plataforma oberta. Per damunt 

s’hi troba una unitat escullosa de gran desenvolupament formada per calcàries i 

calcarenites. La unitat superior recobreix la unitat escullosa amb margues d’origen 

deltaic i calcarenites amb fàcies manglar, estromatolítiques i oolítiques anomenades 

“Calcàries de Santanyí”. El Cenozoic acaba amb el Pliocè representat per dipòsits 

margosos i calcarenítics d’origen marí a la base, que evolucionen cap a sostre a 

calcarenites bioclàstiques amb estructures dunars. 

El Quaternari és el període més recent i del qual se’n té més informació pel que 

fa a les fluctuacions climàtiques i eustàtiques. S’inicia amb el Pleistocè, moment 

d’alternança entre períodes climàtics càlids i freds. A la zona litoral de Mallorca estan 

ben representats per dipòsits de calcarenites eòliques, dipòsits de platja i paleosòls 

(Fig. 1.3.) mentre que a l’interior de l’illa el Quaternari queda definit per potents 

paquets d’al·luvions i altres dipòsits fluvials o coluvials. 

Pel que fa a la fisiografia i l’estructura geològica de Mallorca la podem dividir 

en quatre grans comarques o regions: la serra de Tramuntana, les serres de Llevant, 

el Pla i Marines (Migjorn i Llevant) (Fig. 1.2.). A grans trets les línies estructurals de 

l’illa vénen representades per aquests conjunts de relleus orientats del NE al SW 

generats durant l’extensió del Miocè superior a partir del període compressiu que 

s’inicià a principis del Miocè. L’estructura general de Mallorca és una combinació de 

horsts i grabens. Els horsts corresponen a la serra de Tramuntana, serres de Llevant i 

relleus centrals i els grabens a les conques que formen el Pla. Les marines 

corresponen als materials del Miocè superior adossats als relleus estructurats. 

L’estructuració de Mallorca tal com la coneixem avui en dia es deu a un període 

compressiu iniciat dins l’Eocè però que no té la seva màxima intensitat fins al Miocè 

inferior i mitjà, seguit d’un període extensiu a partir del Miocè superior. 

La serra de Tramuntana està constituïda per una sèrie de plecs i làmines 

encavalcants que cabussen en direcció SE. Els materials majoritaris que la conformen 

són del Juràssic. L’estructura repetitiva de plecs i encavalcaments ha creat un sistema 

de carenes i valls longitudinals seguint la direcció NE-SW. Aquesta estructura dóna 

un perfil asimètric a la serralada ja que el seu vessant nord presenta inclinacions 

elevades arribant a constituir penya-segats verticals sobre la mar. El vessant del sud-
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est, contràriament, presenta un cabussament més suau cap as Pla. Aquesta 

configuració estructural i litològica de la serra de Tramuntana la converteix en una 

gran serralada que recorre longitudinalment la costa nord-oest de Mallorca i fa que 

sigui la zona de les Illes Balears amb les majors elevacions: el puig Major (1.445 m), el 

puig de Massanella (1.367 m), el puig Tomir (1.103 m) o la serra d’Alfàbia (1.068 m) 

entre d’altres. A més a més, la litologia calcària predominant afavoreix espectaculars 

modelats càrstics com dolines, cavitats, canyons càrstics o extensos camps de karren 

(Ginés i Ginés, 2009). 

Les serres de Llevant estan constituïdes per muntanyes suaus alineades a la 

direcció NE-SW (Fig. 1.2.). També està formada per materials mesozoics estructurats 

en escates encavalcants amb cabussament SE. Els materials del Juràssic inferior 

formen les muntanyes més elevades caracteritzades per penya-segats i que assoleixen 

les elevacions màximes a la zona del massís d’Artà: sa talaia Freda (562 m), el bec 

d’en Ferrutx (522 m), sa talaia Moreia (430 m) o la muntanya de Calicant (476 m). 

Però en general les muntanyes de les serres de Llevant presenten un relleu més 

suavitzat ja que, a diferència de la serra de Tramuntana, estan constituïdes per 

materials més blans (margocalcàries i dolomies) del Juràssic superior i Cretaci. 

El Pla és representat per una sèrie de conques reomplertes per materials plio-

quaternaris,  que apareixen delimitades per les falles normals relacionades amb els 

grans relleus estructurals anteriorment esmentats. Es tracta de les conques de Palma, 

Inca-sa Pobla, Campos, Manacor-Felanitx i Pollença. La disposició d’aquestes 

depressions estructurals generen a la costa les badies de Palma, Alcúdia i Pollença 

(Fig. 1.2.). Aquestes zones són les costes més baixes de l’illa juntament amb la costa 

de sa Ràpita-es Trenc que seria la part marítima de la conca de Campos. Els torrents 

que baixen dels relleus centrals o les serres recorren les conques fins a la mar on a 

vegades s’hi situen zones d’aiguamoll tancades per una barra arenosa. 

Els planells que reben el nom de Marines (de Llucmajor i de Llevant o de 

Llubí), corresponen a uns relleus tabulars post-orogènics formats per calcàries i 

calcarenites del Miocè superior que presenten una gran continuïtat vorejant la costa 

de Mallorca des de Llucmajor fins a Manacor (Fig. 1.2.). Són dipòsits que es disposen 

adossats als relleus centrals i al sector SE de les serres de Llevant. Aquests dipòsits 

constituïen una zona de costa poc profunda amb presència d’esculls coral·lins que 

envoltaven tot el sector sud de Mallorca incloent-hi Cabrera. L’estructura d’aquests 

dipòsits és horitzontal o subhoritzontal, només a determinats sectors apareixen 

petites fractures i diàclasis subverticals. Destaquen també la gran quantitat de 

torrents encaixats que les travessen i arriben a la costa formant els entrants 

anomenats cales (Gómez-Pujol et al., 2013).  
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1.2.2. Trets geomòrfics de les costes 

Menorca 
 

Com s’ha apuntat anteriorment, la marcada diferència entre Tramuntana-

Migjorn pel que fa a geologia i estructura, també es tradueix en un contrast pel que fa 

a les característiques de les costes. D’una banda la Tramuntana, amb una estructura 

geològica més complexa i constituïda bàsicament per materials silícics mostra una 

línia de costa molt retallada, mentre que el Migjorn (les Marines), de naturalesa 

calcària i considerat com un relleu tabular, presenta un perímetre costaner més 

“rectilini”, només interromput i matisat per algunes petites cales i platges. 

En general la costa de Tramuntana de Menorca presenta un alt grau 

d’estructuració, la qual cosa li confereix un traçat força irregular amb la presència de 

cales i badies. L’aspecte dominant  és el d’una costa alta amb penya-segats, encara 

que apareixen àmplies cales associades a sistemes dunars costaners (Servera, 1997; 

Servera, 2003; Roig-Munar et al., 2012). Són destacables també cala Tirant, la badia 

de Fornells i el port d’Addaia que s’endinsen cap a l’interior uns pocs quilòmetres. La 

costa es pot dividir en dos sectors diferents: els dos extrems occidental i oriental  i el 

sector central. Els dos extrems presenten una costa alta amb penya-segats de perfil 

inclinat d’uns 20 m en general però en alguns punts poden assolir fins 50 m. La 

presència de petites cales i platges rompen el perfil general de costa alta. El sector 

central es caracteritza per estretes i allargassades badies flaquejades per promontoris 

rocosos o penínsules (Fig. 1.4.). Aquestes estructures estan condicionades per la 

presència de fractures en direcció NE-SW produïdes durant l’orogènia alpina 

cenozoica. A més a més, degut a les característiques litològiques de les penínsules 

rocoses, apareixen penya-segats verticals que assoleixen fins a 120 m a la Mola de 

Fornells, prop de 90 m al cap de Cavalleria o 50 m al cap de Fornells (Rosselló, 2003; 

Rosell i Llompart, 2014). A l’interior de les badies o d’algunes cales de la costa de 

Tramuntana apareixen ambients de maresma sovint relacionats amb llacunes litorals; 

és el cas de les basses de Lluriac, el port de Sanitja, les salines de Fornells, el prat de 

Mongofre-Addaia, el prat de Morella o l’albufera des Grau. 
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La costa de les Marines es configura segons l’estructura de la plataforma 

carbonatada miocena. El sector occidental presenta uns trams de costa rectilinis, 

únicament tallats per algunes cales. L’angle recte que forma la costa amb el port de 

Ciutadella al centre seria el resultat de la presència de dues falles creuades. La costa 

sud-oriental també presenta un aspecte rectilini segurament degut a la presència 

d’una falla des de l’illa de l’Aire fins a la Mola (Rosselló, 2004). La costa en general 

presenta penya-segats de perfil verticals o subverticals, sinó esglalonats. Un altre 

accident geològic destacable a la costa oriental de les Marines és el port de Maó. 

Aquesta profunda rada de prop de 6 km de longitud i poc més de 800 m d’amplària 

coincideix amb el tracte de la gran falla que separa els dominis de Tramuntana i de 

Migjorn. La seva evolució geomorfològica s’atribueix a la generació d’un modelat 

fluvial i una erosió remuntant accentuada per les oscil·lacions del nivell marí i la 

caiguda del nivell de base durant el Pliocè (Rosell i Llompart, 2014).  Així ho donen a 

entendre la presència de cales relacionades amb la desembocadura de torrents 

perpendiculars a l’eix longitudinal del port. En el sector occidental, corresponent al 

municipi de Ciutadella, apareixen algunes cales sovint relacionades amb la 

desembocadura d’un torrent. La costa, en general, presenta penya-segats de no més 

de 10 m d’altària. El sector central de la costa de meridional de les Marines mostra 

una elevació progressiva degut a la tectònica que li ha donat una forma bombada 

(Gelabert, 2003). Aquest sector es caracteritza per un rosari d’àmplies cales 

associades a importants cursos fluvials encaixats “barrancs”. L’alt grau de fracturació 

d’aquest sector amb la presència de falles orientades NE-SW i els processos càrstics 

predominants construeixen aquest paisatge (Fornós, 2004). Els penya-segats 

d’aquest sector poden arribar als 50 m. A l’extrem W del sector central apareix 

l’arenal més extens de Menorca, Son Bou. Es tracta d’una zona deprimida relacionada 

amb una falla extensiva (Gelabert, 2003). Son Bou és un sistema de llacuna litoral 

tancada per una barra arenosa que forma una platja i el seu camp dunar associat 

(Segura et al., 1999). Al començament del sector més oriental apareixen els penya-

segats més alts del Migjorn. Es tracta de les penyes d’Alaior que formen un espadat 

vertical  de  74  m  i  que  formen  part  del  bloc  aixecat  de  la  falla  extensiva   abans 

 

 

 

Figura 1.4. Imatges aèries de les costes menorquines. A l’esquerra, cala Tirant és un exemple de la 

morfologia de la costa de Tramuntana. Es tracta d’un ampli entrant flanquejat per penya-segats o 

turons suaus d’escassa altura, amb una platja i sistema dunar associat. A més, el sistema platja-duna 

tanca una zona deprimida que conforma unes llacunes litorals: les basses de Lluriac. Els aiguamolls 

són un ambient molt característic de la costa de Tramuntana ja que la litologia impermeable 

predominant dels materials paleozoics i triàsics ho afavoreix. A la dreta, cala en Porter situada a la 

costa de Migjorn, és l’exemple paradigmàtic de cala modelada sobre una plataforma tabular calcària. 

Les cales formen la desembocadura de barrancs encaixats que travessen de nord a sud la plataforma 

calcària del Migjorn de Menorca. La fracturació, els processos càrstics i l’eustàsia són els factors 

responsables de l’evolució d’aquest modelat litoral. 

Figura pàg. anterior 
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mencionada. Tota aquesta costa meridional fins l’illa de l’Aire presenta un perfil 

rectilini únicament interromput per algunes cales relacionades amb la 

desembocadura de torrents com cala en Porter, Cales Coves i Biniparratx (Fig. 1.4.). 

Aquesta costa des de les penyes d’Alaior cap al sud va perdent alçada assolint davant 

l’illa de l’Aire uns 10 m i mostrant un perfil de penya-segat més suavitzat. El darrer 

sector oriental entre punta Prima i el port de Maó és un tram de costa rectilini amb 

alguna caleta relacionada amb petits cursos fluvials incipients. El seu perfil presenta 

un aspecte d’escaló d’uns pocs metres. El costat meridional del port de Maó també 

presenta un perfil semblant, amb unes alçades que no superen els 10 m i amb la 

presència d’algunes cales. Únicament el sector més interior allà on se situa la ciutat 

de Maó apareix un penya-segat pràcticament vertical de poc més de 60 m. 

Segurament existeix una falla a l’est de la ciutat, a cala Figuera, que separa el sector 

de Maó del sector més exterior des Castell produint l’aixecament del bloc de Maó 

(Rosselló, 2004). L’extrem de la península de la Mola, tot i estar dins l’àmbit de la 

Tramuntana, geològicament pertany al Migjorn ja que està constituït pel mateixos 

materials formant una costa amb penya-segats verticals de fins a 50 m. 

Pel que fa la composició del sediment de les platges i cales de les costes 

menorquines, tot i les diferències litològiques entre la Tramuntana i el Migjorn la 

composició majoritària del sediment és biogènica (Fornós et al., 1992; Fornós i Ahr, 

1997; Gómez-Pujol et al., 2004; Gómez-Pujol et al., 2013), exceptuant les platges de 

la Tramuntana constituïdes que també reben materials detrítics procedents de 

litologies silíciques. Prop del 90% dels sediments a la costa de Migjorn provenen de 

restes esquelètiques d’organismes; a la costa de Tramuntana aquest percentatge es 

redueix sensiblement però encara pot arribar a assolir quasi un 80%, gràcies als 

aports fluvials de materials siliciclàstics. 

Mallorca 
 

Mallorca presenta unes característiques geomòrfiques especialment variades 

d’acord amb els diferents processos costaners associats que incideixen a les diferents 

litologies més o menys resistents, i a la disposició estructural que varia la resistència i 

exposició. Segons Ginés et al. (2012a) es poden distingir tres tipus principals de costa 

a Mallorca: les costes rocoses amb penya-segats al costat nord-oest de la serra de 

Tramuntana i a l’extrem nord-est de les serres de Llevant; les costes amb penya-

segats baixos de la plataforma miocena del sud de l’illa; i les badies de Palma, 

Alcúdia, Pollença, així com també la costa de la zona de la conca de Campos i la platja 

des Trenc. La majoria dels 626 km lineals de costa són costes de penya-segats. Les 

costes de Mallorca en general no són molt retallades, encara que apareixen un gran 

nombre de cales i petites platges que sovint trenquen un paisatge costaner dominat 

pels penya-segats. El 80% de les costes de Mallorca són rocoses, el 10% són costes de 

platges i sistemes platja-barrera arenosa i actualment el 10% restant correspon a 

costes antropitzades constituïdes per dics artificials, ports i altres instal·lacions 

(Balaguer, 2005). 
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Les geoformes costaneres de Mallorca estan relacionades amb les principals 

característiques de l’estructuració geològica en horsts i grabens (Gómez-Pujol et al., 

2007). Com ja hem comentat, el paisatge generat pels horsts correspon a la serra de 

Tramuntana i serres de Llevant que mostren un perfil de penya-segats verticals 

(plunging cliffs) i perfils composts desenvolupats sobre calcàries mesozoiques i del 

Miocè mitjà plegades. L’alçada dels penya-segats pot variar de 3 fins a 50 m en 

general, però localment pot superar els 100 m i estendre’s de 5 a 20 m per sota el 

nivell de mar (Ginés et al., 2012a). En aquests trams de costa el desenvolupament de 

plataformes litorals és escàs i només poden aparèixer relacionades amb canvis 

litològics o estructurals (Fig. 1.5.). Les caigudes de blocs i l’efecte de l’onatge a la base 

dels penya-segats són els principals processos en el modelat de les costes associades a 

les dues serralades. 

Una planell estructural corresponent a la plataforma carbonatada miocena 

apareix envoltant les serres de Llevant. Les costes relacionades amb aquests 

afloraments del Miocè superior presenten penya-segats composts, sovint de formes 

esglaonades degut d’una banda als canvis estructurals i de fàcies que impliquen 

diferents comportaments mecànics i per l’altra als canvis eustàtics ocorreguts durant 

el Pleistocè (Butzer, 1962). Els penya-segats desenvolupats en roques del Miocè 

superior tenen unes altures que oscil·len de 3 a 20 m. La formació d’aquests penya-

segats té un origen bàsicament tectònic (Fornós et al., 2005; Gelabert et al., 2007) 

relacionat amb falles extensionals que es desenvoluparen al Pleistocè mitjà. Les 

plataformes litorals són més presents dins aquesta unitat morfo-estructural degut a la 

seva disposició subhoritzontal (Gómez-Pujol et al., 2007). La desintegració granular 

provocada per l’alteració de sals, la caiguda de blocs i l’efecte de l’onatge són els 

principals mecanismes en el modelat dels penya-segats de la plataforma miocena 

(Balaguer, 2005; Balaguer et al., 2007). Un altre tret característic d’aquesta 

plataforma carbonatada és la presència de cales, totes elles normalment relacionades 

amb la desembocadura de torrents encaixats (Fig. 1.5.). 

Figura 1.5. Imatges aèries de la costa nord i del sud-est de Mallorca. A l’esquerra, espadats verticals 

de la zona de cala Castell (Pollença). L’estructura geològica de la serra de Tramuntana constituïda per 

encavalcaments de potents capes de calcàries juràssiques condiciona les formes de la costa mostrant 

un perfil de penya-segats verticals. A la dreta, cales de les marines de Migjorn a la zona de Manacor. 
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Les cales formen la desembocadura de barrancs encaixats dins els materials calcaris de la plataforma 

miocena que envolta la zona sud i sud-est de Mallorca. A la imatge es pot observar com les cales 

constitueixen la confluència de diversos cursos fluvials inundats per la mar. 

Finalment les zones de costa baixa amb platja són característiques de les zones 

costaneres adjacents als grabens. Les principals costes amb presència d’una barra 

arenosa associada a albuferes i amb el seu camp dunar corresponent apareixen  a la 

badia de Palma, Alcúdia, Pollença i la conca de Campos (Servera, 1997; Servera et al., 

2009). Exceptuant algunes platges localitzades a les costes septentrionals (petites 

platges de còdols procedents dels penya-segats estructurals de la serra de 

Tramuntana), la resta de platges de Mallorca estan constituïdes per arenes d’origen 

bioclàstic (Jaume i Fornós, 1992). Això posa de manifest com els cursos fluvials de 

Mallorca no aporten sediment al balanç sedimentari de les costes sinó que per règim 

hidrològic i litologia carbonatada de les conques el transport majoritari és en 

dissolució (Estrany et al., 2009). 

1.2.3. El marc climàtic 
 

Mallorca i Menorca estan situades a la franja de les latituds mitjanes, a 

l’hemisferi Nord. Concretament se situen al centre de la Mediterrània occidental i 

tenen un clima típicament mediterrani caracteritzat per hiverns suaus i relativament 

humits i estius secs. Durant l’hivern les Balears se situen a la zona meridional de la 

circulació general de vents de l’oest, cosa que provoca la successió sobre l’arxipèlag de 

fronts associats a aquesta circulació. En canvi a l’estiu, la circulació general de vents 

de l’oest es situa a latituds més altes deixant les Illes Balears sota la influència de la 

zona d’altes pressions subtropicals. Això provoca un temps dominat per la sequera i 

dies assolellats però també poden produir-se precipitacions aïllades i intenses de 

caràcter convectiu (Jansà, 1988; Guijarro, 1995; Guijarro, 1986; Ginés et al. 2012a). 

Un altre factor condicionant del clima balear, segons Guijarro (1995), és la 

presència de grans serralades que circumden la conca de la Mediterrània occidental. 

D’aquesta manera, els Atles al sud, la serralada Bètica i la Ibèrica a l’oest, els Pirineus 

i els Alps al nord, Còrsega, Sardenya i els Apenins a l’est, actuen de barrera alterant 

notablement la circulació de l’aire que arriba a la Mediterrània, produint grans 

contrasts entre les masses d’aire que sovint generen depressions (Jansà, 1998). 

Aquestes característiques fan que la Mediterrània occidental sigui un dels llocs amb 

major activitat ciclogenètica del món. 

Degut aquests factors el clima és molt irregular, amb registres de precipitació 

molt diferents d’un any a l’altre. La Mediterrània en sí mateixa constitueix un factor 

climàtic molt important. La capacitat acumuladora de calor de l’aigua de la mar actua 

com a un element moderador de les variacions en la temperatura, dins el cicle diari i 

entre les estacions de l’any. Així els hiverns són relativament suaus, amb pocs 

períodes de gelada, i els estius malgrat siguin càlids, no es caracteritzen pels màxims 

de temperatura que s’assoleixen a zones continentals. A més a més, la calor 

acumulada per la mar durant l’estiu té un altre efecte: durant la tardor, aquesta calor 
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és retornada a l’aire i contribueix a la desestabilització de l’atmosfera. Si es produeix 

una entrada d’aire fred a les capes mitjanes i altes de la troposfera, es poden produir 

les tempestes més fortes de l’any i recollir les majors quantitats de precipitació. Tan 

és així que amb certa freqüència es produeixen inundacions a zones deprimides o es 

desborden torrents afectats per aquestes precipitacions (Guijarro, 1995). 

Pel que fa al clima marítim, la màxima alçada d’onada no sol excedir, 

excepcionalment, els 13 m a aigües obertes (Cañellas et al., 2010). Les principals 

tempestes produeixen forts vents de component NW amb un llarg fetch associat des 

de la mar de Liguria fins a la mar Balear. La zona central i nord-oest de la mar Balear 

està influïda per vents de component N durant gran part de l’any (Cañellas et al., 

2007). La influència de les marees és pràcticament imperceptible a la Mediterrània 

occidental amb un rang de no més de 0,25 m, encara que la combinació entre la 

marea i canvis en la pressió atmosfèrica poden produir fluctuacions de quasi 1 m en 

alguns moments de l’any (Basterretxea et al., 2004). Cal afegir que canvis en la 

pressió atmosfèrica també són els responsables d’oscil·lacions superiors a 1 m 

especialment a Menorca al port de Ciutadella. Són les anomenades rissagues que es 

produeixen a l’estiu i es tracta d’una amplificació de les “seiches” que es produeixen 

amb un període de minuts a totes les cales o ports. La reduïda amplitud d’aquestes 

“seiches”, d’ordre centimètric, fa que siguin gairebé imperceptibles (Jansà, 2004).  

Figura 1.6. Diagrames termo-pluviomètrics de les condicions climàtiques mitjanes a Mallorca i 

Menorca (modificat de Guijarro, 1995 i Pons i Gómez-Pujol, 2003) 

El règim de temperatures de Menorca es caracteritza per una temperatura 

mitjana anual de 17ºC (Fig. 1.6.). Pel que fa a la variació estacional de la temperatura, 

tenim uns estius i hiverns clarament diferenciats. Dels 11ºC de temperatura mitjana a 

Maó al mes de gener contrasten els 27ºC de mitjana durant els mesos centrals de 

l’estiu. De la distribució espacial de les temperatures sobre l’illa se’n pot destacar un 

suau gradient d’E-W amb la zona més càlida al sector de Ciutadella i el sector 

costaner oriental el més fred. La influència marítima sobre l’illa és clara, durant 
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l’estiu l’aire sobre l’illa està més calent que el que està sobre la mar, produint un 

règim de brises marines de mar cap a terra (Pons i Gómez-Pujol, 2003). 

La precipitació mitjana total anual es troba al voltant de 600 mm, repartits de 

manera irregular durant l’any. La tardor és l’estació que acumula el major volum de 

precipitació de l’any, el 46%, seguit de l’hivern amb el 31%. La resta es distribueix 

majoritàriament als mesos de primavera amb un 20%, deixant l’estiu amb escasses 

precipitacions. La distribució territorial d’aquestes precipitacions no presenta gaires 

variacions (Fig. 1.7.) però així mateix es pot identificar un gradient amb un màxim de 

més de 600 mm/any a la zona centre-nord de l’illa que es redueix cap a la costa sud 

amb valors per davall la mitjana (Guijarro, 1986; Pons i Gómez-Pujol, 2003). 

Figura 1.7. Mapes del relleu i de la distribució de la precipitació mitjana anual a Mallorca i Menorca. 

Mapa precipitació modificat de l’Atles de les Illes Balears, 1998. 

El règim de vents menorquí presenta unes clares direccions predominants de 

la component N, seguit dels vents procedents del SE i NE. Per estacions, durant la 

tardor les components predominats són del nord degut a la proximitat de la circulació 

general de l’oest. Durant l’hivern es produeix una situació de reforçament de la tardor 

consolidant un clar predomini de la component N. El descens de latitud de la 

circulació de l’oest també afavorirà la presència de la component SW. Pel que fa a la 

primavera, encara es manté el predomini del vent del N. Per altra banda, l’increment 

de la temperatura afavoreix la formació de baixes pressions tèrmiques a la mar de 

Liguria que cap a Menorca impulsaran vents de component N i NE. Durant l’estiu el 

vent del N s’afeblirà com a conseqüència del desplaçament de la circulació general de 

l’oest cap al nord. La component predominant serà del SE degut a la formació de 

baixes tèrmiques sobre la península Ibèrica i nord d’Àfrica. La baixa tèrmica de la 

mar de Liguria també afavorirà en segon lloc la component NE. En general, el règim 

de vents de Menorca està clarament esbiaixat cap una forta component N en part 

degut a que Menorca se situa al bell mig de la Mediterrània occidental i davant de la 

vall del Roine que ajuda a canalitzar el vent del N cap a l’interior de la mar (Servera, 

1997; Campins, 1998; Jansà, 1998; Pons i Gómez-Pujol, 2003; Jansà, 2004). 

Les principals característiques del règim climàtic de Mallorca se poden 

extreure segons Guijarro (1986 i 1995) del diagrama termopluviomètric de Sant Joan, 
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al centre de l’illa (Fig. 1.6.). Aquest punt està situat a la suficient distància de les 

zones amb característiques climàtiques més extremes de l’illa. La precipitació mitjana 

anual és de 584 mm, amb una màxim mensual a l’octubre de 93,8 mm i un mínim al 

Juliol de 8,7 mm. De mitjana, hi ha 60 dies de precipitació igual o superior a 1 mm. 

D’aquests, 18 poden sobrepassar  els 10 mm. Per altra banda, pel que fa a les 

temperatures, la mitjana anual és de 16,6ºC amb 31,1ºC de màxima mitjana diària del 

mes més càlid (agost) i 5,6ºC com la mínima mitjana diària del mes més fred (gener). 

De tant en tant pot haver-hi alguns dies de gelada amb temperatures inferiors o igual 

a 0ºC des de desembre fins a març (Ginés et al., 2012a). 

Malgrat aquest sigui considerat el règim climàtic mitjà de Mallorca, no es pot 

deixar de mencionar que la configuració orogràfica de Mallorca modifica a 

determinats sectors de l’illa les característiques pel que fa precipitacions i 

temperatures (Jansà, 1988). D’una banda la serra de Tramuntana orientada cap al 

nord-oest presentant les màximes elevacions de l’illa i per l’altra, amb menor 

importància, les serres de Llevant (Fig. 1.7.). D’aquest manera, la distribució de les 

precipitacions sobre Mallorca oscil·la dels 1.400 mm al centre de la serra de 

Tramuntana fins als poc més de 300 mm a l’extrem meridional de l’illa. A més a més, 

gran part de la serra de Tramuntana acumula una precipitació mitjana anual de més 

de 800 mm i les muntanyes d’Artà (sector NE de les serres de Llevant) entre 700 i 

800 mm anuals. La resta de zones centrals i septentrionals de Mallorca presenten 

una precipitació mitjana anual superior als 500 mm, mentre que les zones més 

meridionals són les més seques amb una precipitació anual inferior a 500 mm 

arribant inclús a 300 mm. Pel que fa a la distribució espacial de les temperatures 

mitjanes, el control més important coincideix també amb l’orografia. Les 

temperatures més fredes s’observen a les parts més elevades de les muntanyes 

situades al bell mig de les serralades i les més càlides a les planes costaneres (Ginés et 

al., 2012a).  

El règim anual de vents a Mallorca està marcat per un predomini de les 

components SW, W i N. Durant la tardor predominen les components relacionades 

amb la circulació general de l’oest. A l’hivern, la influència de la circulació de l’oest és 

absoluta amb predominis del vent de l’W seguit del vent del SW. Durant la primavera 

comença el desplaçament cap al nord de la circulació de l’oest, així i tot la component 

més destacada és SW seguida de l’W. L’estiu es caracteritza per l’absència d’influència 

de la circulació de l’oest que està totalment desplaçada cap a latituds més 

septentrionals. Això afavoreix l’entrada de vents de component S, sobretot SE que 

generen les baixes tèrmiques del sud-est de la península Ibèrica i nord  d’Àfrica. En 

general, durant l’estiu la component més freqüent és l’E seguida de la NE (Servera, 

1997). Segons Servera (1997), aquests patrons del règim de vents encara estan 

matisats per l’orografia de l’illa i la seva posició dins la Mediterrània occidental. 

Estableix dues zones: nord-oriental més oberta cap a la circulació general de l’oest 

amb predomini de vents del nord ja que aquest sector està més pròxim a l’entrada de 

vents del nord procedents de la vall del Roine; i la zona sud-occidental més afectada 

per vents procedents de la component W degut a l’efecte recer que genera d’una 
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banda la serra de Tramuntana que evita que els vents de la component N afectin per 

igual a tota l’illa i per l’altra el Pirineus que canalitzen el vents del N cap zones més 

orientals. 

1.2.4. La vegetació 
 

L’activitat humana a les Illes Balears ha tingut una gran importància en les 

modificacions del paisatge vegetal. La producció de farratges pel bestiar es combina 

amb alzinars, marines i màquies. Les terres de conreu normalment se situen a zones 

amb menor pendent, deixant les zones amb sòls més pobres i major pendent per a la 

resta de comunitats vegetals (Pons i Gómez-Pujol, 2003). Només algunes espècies 

d’arbre són capaces de formar grans extensions de bosc; l’alzina (Quercus ilex) i el pi 

blanc (Pinus halepensis). Després d’uns pocs milenars d’anys d’ocupació humana, 

gran part de les Illes Balears han estat transformades en zones agrícoles i zones 

urbanes, deixant la vegetació natural a zones aïllades com turons, muntanyes i planes 

costaneres, ja que els sòls presenten baix valor agrícola. Tres grans paisatges vegetals 

podem trobar a les Illes Balears lligats a l’altitud i a la distribució de les precipitacions 

(Bolòs, 1996; Llorens et al., 2007; Gines et al., 2012a; Fraga et al., 2014): espesses 

màquies o “garrigues” consistents en vegetació arbustiva baixa dominada per Olea 

europaea var. oleaster (ullastre) i Pistacia lentiscus (mata) des del nivell de la mar 

fins a poc més de 400 m snm, boscos de Quercus ilex des del nivell de la mar fins a 

uns 800 m snm i finalment per damunt els 800 m snm sobre les carenes més 

elevades es troben moltes espècies endèmiques de petits arbusts espinosos en forma 

de coixí. 

Les màquies (Oleo-Ceratonion) estan constituïdes per arbusts de 1 a 3 m 

d’alçada que contenen les espècies de Pistacia lentiscus, Olea europaea i Ceratonia 

siliqua. Aquesta comunitat vegetal és la més habitual a les zones amb una 

precipitació mitjana anual més baixa. A zones de condicions semi-àrides, com el 

sector més meridional de Mallorca, hi dominen matolls de dues espècies d’estepa: 

Cistus albidus i Cistus monspeliensis, així com també altres espècies típiques 

d’aquestes zones són presents a sectors més septentrionals com el garballó 

(Chamaerops humilis), l’olivella (Cneorum tricoccon) o el romaní (Rosmarinus 

officinalis). A zones més elevades sobre el nivell de la mar hi apareixen espècies 

d’arbusts en forma de coixí juntament amb extenses praderies de càrritx 

(Ampelodesmos mauritanica). A la Tramuntana menorquina, constituïda per 

terrenys silícics, apareix la comunitat anomenada màquia silicícola (Fig. 1.8.) 

(Ampelodesmos-Ericetum scoparia) composta per espècies arbustives com les 

brugueres (Erica arborea i Erica scoparia) i el càrritx (Ampelodesmos mauritanica) 

acompanyades per l’estepa borda (Cistus salvifolius) i l’estepa llimonenca (Cistus 

monspeliensis) (Pons i Gómez-Pujol, 2003). 
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Els alzinars (Cyclamini-Quercetum ilicis) són presents al llarg de la serra de 

Tramuntana però també poden aparèixer de manera aïllada as Pla sovint ocupant 

turons entre les terres de conreu. Aquests boscos són considerats la comunitat 

climàcica ja que viuen en un clima mediterrani relativament humit i es caracteritzen 

per boscos escleròfils dominats per l’espècie Quercus ilex. Tot i que en èpoques 

anteriors l’alzinar s’estenia arreu dels territoris illencs, actualment les zones on es 

desenvolupa millor són els vessants orientats cap al nord i l’oest de les muntanyes 

allà on la precipitació mitjana supera els 600 mm anuals. A Menorca l’alzinar es troba 

a algunes zones de turons centrals de l’illa i sobretot relacionat amb barrancs ja que 

són zones que conserven més humitat. A més aquesta comunitat presenta diverses 

espècies característiques d’arbusts i altres plantes menors associades que es poden 

trobar a altres comunitats de plantes com l’arbocera (Arbutus unedo), l’aladern 

(Rhamnus spp.), el pa porcí (Cyclamen balearicum), l’aritja (Smilax aspera var. 

balearica), l’esparreguera (Asparagus acutifolius), el cirerer de Betlem (Ruscus 

aculeatus), l’heura (Herea helix), el rotaboc (Lonicera implexa) i la falguera 

(Asplenium onopteris). Les activitats humanes com l’obtenció de carbó vegetal ha 

provocat la degradació de l’alzinar a gran part de les illes que s’ha vist envaït per 

altres espècies procedents de les màquies com el càrritx, les brugueres o el pi. 

Aquesta situació ha generat un bosc mixt en el qual l’alzina tendeix a desaparèixer i 

queda constituït per un sotabosc de màquia amb pinar i alzines aïllades. 

Figura 1.8. La màquia silicícola cobreix gran part dels terrenys de la Tramuntana menorquina. 

Constituïda majoritàriament pel càrritx i les brugueres, però també alguna espècie arbustiva d’altres 

comunitats com la mata que assoleixen morfologies encoixinades degut a la forta influència del vent 

del nord a Menorca (part inferior esquerra de la imatge). 
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A les zones més elevades de la serra de Tramuntana s’hi troba la comunitat 

vegetal anomenada Teucrietum subspinosi situada a partir de 1.000 m snm però 

també a zones més baixes sobre penya-segats verticals de la península de Formentor i 

les serres de Llevant. És una comunitat composta per arbusts baixos, rica en 

endemismes, sobre la roca nua de terrenys calcaris. A més de diverses espècies de 

petits arbusts espinosos en forma de coixí com l’eixorba-rates i el coixinet de monja 

(Teucrium marum i Astragalus balearicus), també hi són presents com a plantes 

característiques d’aquesta comunitat l’estepa joana (Hypericum balearicum), el 

romaní (Rosmarinus officinalis), l’aritja (Smilax aspera), la carnassa (Pastinaca 

lucida), la brotònica (Teucrium asiaticum) i la palònia (Paeonia cambessedesii). 

Aquestes espècies també formen una comunitat vegetal específica anomenada 

Hypericion balearici que està ben adaptada a rigoroses condicions ambientals, com 

les zones més ventoses dels cims muntanyosos. 

Gran part de les zones costaneres i faldes baixes de muntanyes estan cobertes 

per boscos de pi blanc (Pinus halepensis). El pi blanc és una espècie heliòfila que 

aprofita les alteracions naturals o antròpiques del medi com els incendis, la tala 

d’arbres, l’erosió dels sòls i la degradació dels boscos. Els boscos mixts d’alzinar i 

pinar són molt comuns arreu però el pi es troba sobretot a les comunitats de màquia 

més termòfiles i àrides. A les zones més àrides del sud de Mallorca i Menorca (les 

comarques del Migjorn) allà on la precipitació mitjana anual no supera els 400 mm, 

hi predomina un bosc obert de pins amb presència d’espècies arbustives com la botja 

de cuques (Anthyllis cystisoides), la lavanda (Lavandula dentata), el xiprell (Erica 

multiflora) i la cossiada (Globularia alypum). A partir d’aquestes assumpcions es pot 

entendre que el pi blanc és una espècie que no pertany a cap comunitat vegetal de 

manera específica (Fig. 1.9.) (Ginés et al., 2012a). 

Un altre paisatge vegetal molt comú arreu de les Illes Balears són les extenses 

praderies de càrritx (Ampelodesmos mauritanica). A la majoria de vessants 

muntanyosos desforestats allà on s’han succeït diversos episodis d’incendis que han 

accelerat la degradació de la comunitat vegetal característica i aturat la recuperació 

dels boscos, s’afavoreix el creixement d’aquest piròfit nord-africà (Fig. 1.9.). Tolera 

molt bé les condicions ambientals àrides i és capaç de colonitzar zones de sòls molt 

pobres. La constant crema de rostolls a les praderies de càrritx per a la renovació de 

pastures pel bestiar produeix la degradació dels matollars i la pèrdua de sòl, 

provocant una exposició cada vegada major de roca nua (Ginés, 1999). Aquest tipus 

d’ambient és molt comú a les zones de muntanya especialment sobre terrenys 

càrstics. 
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Figura 1.9. En general a les zones costaneres àrides i de sòls pobres s’hi troben pinars amb un 

sotabosc de màquia composta per diverses espècies arbustives. Com mostra la imatge, aquest pinar 

cap als vessants de les muntanyes desapareix deixant pas a les praderies de càrritx. 
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2. EL QUATERNARI 

El Quaternari és un dels períodes geològics que es caracteritza per uns canvis 

ambientals i climàtics extraordinaris i amb certa periodicitat. La comprensió 

d’aquests processos i la seva cronologia pot proporcionar coneixements sobre com la 

Terra podria respondre a canvis ambientals en el futur. Actualment, dins el marc dels 

estudis sobre el canvi global i els seus efectes, la informació que proporcionen la 

successió dels diferents ambients quaternaris pot ser fonamental per entendre 

l’evolució immediata del medi ambient. La variabilitat climàtica durant el Quaternari 

produí un important registre sedimentari dominat per diferents processos de caire 

geomorfològic. L’objectiu principal d’aquest bloc és dotar a la present tesi d’un marc 

conceptual i cronològic per entendre els processos que han ocorregut derivats de les 

fluctuacions climàtiques quaternàries. Les variacions del clima durant aquest període 

han deixat un important registre dins els sediments oceànics que ha servit per a 

identificar l’alternança de cicles glacials i interglacials. Aquests cicles estan 

directament relacionats amb l’expansió i fusió dels casquets de gel, així com també 

amb les oscil·lacions del nivell marí. Les tècniques més modernes de datació com el 
14C o les datacions OSL han servit de suport per aconseguir donar un marc cronològic 

a un gran nombre de dipòsits quaternaris i poder-los relacionar amb les fluctuacions 

climàtiques. A continuació dins aquest bloc es farà un repàs històric de les línies 

d’investigació dutes a terme en geomorfologia litoral a les illes Balears, dins les quals 

els estudis sobre el Quaternari en són una part important. Posteriorment es farà un 

repàs del marc conceptual i cronològic del Quaternari, posant èmfasi sobre el període 

en el qual es situen els dipòsits estudiats en aquesta tesi, el Pleistocè superior (darrer 

cicle interglacial-glacial). 

2.1. Geomorfologia litoral i Quaternari a les illes Balears i Pitiüses 
 

En les darreres dècades s’ha dut a terme una important producció científica en 

temes relacionats amb la geomorfologia litoral a les Illes Balears. Si bé gran part dels 

estudis corresponen a la balear major, en el darrers anys s’han anat publicant estudis 

de temàtica diversa sobre la geomorfologia litoral menorquina i pitiüsa. Segons 

Gómez-Pujol i Pons (2007), sobre la costa mallorquina es poden distingir quatre 

etapes amb diferents temàtiques d’estudi i personatges científics clau que posaren els 

precedents per futurs i més exhaustius estudis. A grans trets aquestes etapes es 

correspondrien amb les contribucions de les memòries de viatges o de campanyes de 

naturalistes del segle XIX, les investigacions en geomorfologia litoral i dipòsits 

quaternaris realitzades des de principis de la segona meitat del segle XX encapçalades 

per Joan Cuerda i Karl W. Butzer, que són seguides per Vicenç M. Rosselló de la 

Universitat de València, i finalment la darrera etapa desenvolupada de forma 

predominant pel Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes 

Balears. Sense la intenció de voler ser exhaustiu, a continuació es parlarà a grans trets 

de les principals línies d’investigació que generaren les diferents etapes fent especial 

atenció sobre els estudis del Quaternari. 
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Les investigacions del Quaternari constitueixen un important bloc temàtic dins 

del paisatge científic en la geomorfologia litoral de les Illes Balears durant la segona 

meitat del segle XX. Aquesta escola quaternarista encetada i bressolada per Andreu 

Muntaner, té dos noms propis, Joan Cuerda i Karl W. Butzer, que avui en dia encara 

tenen una gran influència en els estudis del Quaternari balear. Joan Cuerda va 

començar la seva activitat científica durant la dècada dels anys cinquanta del segle 

passat duent a terme campanyes de recol·lecció de fòssils marins de platges 

quaternàries a la badia de Palma que posteriorment estendria a Menorca i les Pitiüses 

i a altres zones del litoral peninsular ibèric. A part d’inventariar i classificar 

jaciments, va ampliar els seus estudis amb observacions de la distribució espacial 

d’espècies fòssils, la seva significança cronològica, estratigràfica i ecològica, relacions 

paleoclimàtiques, evolució de la línia de costa i nivells marins i aspectes 

sedimentològics (Cuerda, 1975 i 1989). La planificació d’una excursió en el sí del 5è 

congrés de la INQUA (International Quaternary Association) a les formacions 

quaternàries de la badia de Palma, l’any 1957, suposen per als treballs de Cuerda una 

important projecció internacional (Gómez-Pujol i Pons, 2007). A partir dels anys 

seixanta, Karl W. Butzer comença a realitzar campanyes de camp juntament amb 

Cuerda per les costes del Migjorn de Mallorca de les quals varen sorgir diverses 

publicacions. Cal destacar en l’àmbit de la geomorfologia litoral mallorquina treballs 

sobre estratigrafia pleistocena (Butzer i Cuerda, 1962a i 1983) i la primera 

aproximació descriptiva i de classificació del litoral de Mallorca (Butzer, 1962a). En 

aquest darrer article es descriu el perfil dels penya-segats costaners modelats al llarg 

de les costes sobre materials del Miocè superior, la distribució i disposició de dunes 

pleistocenes, sistemes dunars, aiguamolls i platges holocenes. Malgrat existeixen 

treballs posteriors referents a la classificació i naturalesa del modelat litoral de 

Mallorca (Rosselló, 1975; Servera, 2004; Balaguer, 2005), el treball de Butzer 

continua sent un referent indispensable en temes de geomorfologia litoral i 

Quaternari. 

Juntament amb Cuerda i Butzer, Vicenç M. Rosselló és un dels geomorfòlegs 

que major influència ha exercit sobre la geomorfologia litoral de Balears. A la seva 

tesi dedica un ampli capítol a la descripció de les costes del sud i sud-est de Mallorca 

que demostra un estreta col·laboració amb Cuerda i Butzer (Rosselló, 1964). Les 

primeres observacions que va fer sobre la relació entre barrancs, fracturació, carst i 

fluctuacions eustàtiques guiaran les investigacions que a dia d’avui encara es 

desenvolupen (Gómez-Pujol i Pons, 2007). 

La creació del Departament de Geologia l’any 1975 i la posterior integració de 

geòlegs i geògrafs dins el Departament de Ciències de la Terra l’any 1986 contribuí a 

la consolidació dels estudis en geomorfologia litoral a les Illes Balears. Des de llavors, 

les línies d’investigació que s’han anat desenvolupant han estat la caracterització de 

sistemes dunars en relació a la seva dinàmica i evolució de la línia de costa, així com 

també mesures de gestió i prevenció de l’erosió (Servera, 1997; Roig-Munar et al., 

2012; Mir-Gual et al., 2013); caracterització del sediments de platja i de la plataforma 

litoral de Mallorca (Jaume i Fornós, 1992; Fornós i Ahr, 1997); l’estudi dels ambients 
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càrstics tant terrestres com litorals, passant per la datació d’espelotemes freàtics que 

fa possible la síntesi d’una corba del nivell marí durant el Quaternari (Ginés i Ginés, 

1972; Vesica et al., 2000; Tuccimei et al., 2006; Ginés et al., 2012b) i estudi de la 

dinàmica i evolució de les costes rocoses (Balaguer, 2005; Gómez-Pujol, 2006; 

Fornós et al., 2006; Swantesson et al., 2006; Gómez-Pujol et al., 2013) 

Des de la publicació dels treballs de Cuerda i Butzer sobre l’estratigrafia i els 

jaciments marins del Pleistocè superior de Mallorca, les contribucions en les 

investigacions quaternàries ha estat continuada en el temps. Es realitzen les primeres 

datacions radiomètriques Th/U de dipòsits marins i es correlacionen amb altres 

seqüències del Mediterrani (Stearns et al., 1967). La relació entre la seqüència 

mallorquina del nivell marí i les seves implicacions climàtiques serà represa per 

Butzer (1985) fent comparacions amb seqüències de la resta del món. Pomar i Cuerda 

(1979) destacaren la relació entre les seqüències quaternàries de Mallorca amb els 

cicles de Milankovitch. La datació y caracterització de diferents mol·luscs quaternaris 

mitjançant tècniques aminoestratigràfiques (Hearty, 1987) així com mitjançant sèries 

radiomètriques d’Urani (Hillaire-Marcel et al., 1996), ha permès establir una 

cronologia més sòlida del Quaternari mallorquí a la vegada que ha servit per a 

discriminar dipòsits marins amb composició faunística semblant però d’edat diferent. 

En els darrers anys, una nova aproximació a l’evolució del nivell marí durant el 

Quaternari s’ha desenvolupat a partir de la datació, mitjançant sèries d’Urani, 

d’espeleotemes freàtics (Vesica et al., 2000; Tuccimei et al., 2006; Onac et al, 2006; 

Ginés et al., 2012b). Aquest tipus d’estudis ha permès la identificació de nivells 

marins també per davall el nivell marí actual durant el Pleistocè superior. 

Dins els diversos camps d’estudi del Quaternari, cal destacar també els treballs 

d’estratigrafia referents a eolianites pleistocenes (Clemmensen et al., 1997; 

Clemmensen et al., 2001; Fornós et al., 2002a) i holocenes (Fornós et al., 2007), 

ventalls al·luvials (Rodríguez-Perea, 1998; Gómez-Pujol, 1999; Rose et al., 1999; 

Fornós et al., 2009), paleosòls (Muhs et al., 2010) i rebliments sedimentaris del fons 

de barrancs (Segura et al., 2004; Fornós i Segura, 2004). Aquests dipòsits han estat 

caracteritzats identificant les diferents tipologies en les quals apareixen; dunes 

adossades a penya-segats, ventalls al·luvials i col·luvials, rampes arenoses i paleosòls. 

A més a més, aquests darrers anys s’han anat fent campanyes de datació a diversos 

dipòsits de Mallorca, Menorca (en aquesta tesi) i les Pitiüses mitjançant tècniques de 

magnetostratigrafia i luminiscència (Nielsen et al., 2004; Fornós et al., 2009; Del 

Valle, 2016) que han aconseguit identificar un registre sedimentari que abasta des del 

MIS 18 fins al 1. Per altra banda, s’ha pogut vincular l’activitat eòlica a episodis àrids i 

ventosos relacionats amb el descens del nivell marí i els processos al·luvials-

col·luvials i pedogenètics a episodis relativament més humits i càlids. Així, la 

successió dels cossos sedimentaris pareix estar governada pel nivell marí i les 

aportacions sedimentàries controlades per les fluctuacions climàtiques (Fornós et al., 

2012a). 
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Com s’ha apuntat a les línies anteriors, el ventall d’investigacions en 

geomorfologia litoral s’ha anat ampliant substancialment en aquests darrers anys. Els 

treballs de temàtica quaternària continuen sent part important de les investigacions 

dutes avui en dia. La quantitat de treballs sobre el Quaternari demostra la gran 

riquesa de dipòsits amb què compten les Illes Balears i Pitiüses. Per altra banda, els 

estudis no han anat més enllà de la descripció sedimentològica i establiment d’una 

cronologia dels diferents dipòsits. Així mateix alguns dels treballs més recents han 

començat a fer les primeres observacions relacionant la informació sedimentològica i 

cronològica de la qual es disposa amb les fluctuacions climàtiques ocorregudes 

durant el Pleistocè superior i suggerint una evolució dels ambients deposicionals 

(Fornós et al. 2009; Fornós et al., 2012a,b; Del Valle, 2016). 

2.2. Estat de la qüestió de les investigacions 
 

Les principals contribucions en l’estudi del Quaternari a les Illes Balears i 

Pitiüses se centren sobretot en la descripció i classificació de jaciments litorals. Cal 

destacar dos autors importants en aquest tipus d’estudis que han servit de base pels 

treballs que han anat apareixent en els darrers seixanta anys: Joan Cuerda i Karl W. 

Butzer. Aquests treballs comencen a ser impulsats per Cuerda a les acaballes de la 

dècada dels cinquanta amb algunes petites notes científiques sobre la localització 

d’alguns dipòsits Pleistocens a Mallorca (Gómez-Pujol i Pons, 2007). En la seva tasca 

s’hi aniran afegint altres treballs de Muntaner i Sacarès o Vicens i Gràcia 

posteriorment, que a partir d’aquest moment i fins a l’actualitat aniran contribuint a 

la cinquantena d’articles publicats al Bolletí de la Societat d’Història Natural de les 

Illes Balears sobre dipòsits pleistocens. Per altra banda, el llibre Los tiempos 

cuaternarios en Baleares de Joan Cuerda publicat l’any 1975 i posteriorment reeditat 

i ampliat el 1989, es converteix en un compendi dels treballs realitzats fins aleshores  

i llibre de referència en qüestions del Quaternari illenc.  

La majoria dels treballs publicats fan referència a l’àmbit de Mallorca. D’altra 

banda, també existeixen alguns treballs relatius a Menorca. A les illes Pitiüses el 

estudis sobre Quaternari són més bé escassos. Pel que fa a l’enfocament dels treballs 

sobre Quaternari illenc, cal dir que fins a la dècada dels noranta els estudis tracten 

sobre la localització i descripció de dipòsits. Aquestes descripcions no superen la 

simple descripció sedimentològica i paleontològica a partir de l’observació d’aquests 

dipòsits. No serà, per tant, fins a mitjan dècada dels noranta que començaran a 

aparèixer estudis que deixaran de banda la simple descripció i passaran a generar un 

coneixement més ampli sobre els dipòsits pleistocens. En aquest sentit, començaran a 

publicar-se articles que se dediquen a realitzar interpretacions paleoclimàtiques o 

paleogeogràfiques, tot explorant noves tècniques de datació i relacionant la 

informació en els canvis del nivell marí ocorreguts durant el Pleistocè obtinguts a 

partir de la datació d’espeleotemes freàtics. La importància que adquiriran aquests 

estudis a l’àmbit de les Illes Balears i Pitiüses, es veurà recentment reforçada amb la 

celebració d’un workshop internacional a la ciutat de Palma dedicat exclusivament 

als estudis paleoclimàtics que tracten sobre el darrer període interglaciar (MIS 5). A 
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continuació es detallaran de manera resumida les principals contribucions al 

coneixement científic del Quaternari a cadascuna de les illes de l’arxipèlag balear amb 

especial atenció als darrers anys que és el moment en el qual els estudis s’han 

diversificat i desenvolupat més. Encara que no sigui l’objectiu d’aquesta tesi analitzar 

el Quaternari de les illes Pitiüses, és just fer alguna referència als principals estudis 

realitzats fins ara per a poder tenir un visió global dels treballs d’aquesta temàtica 

arreu de l’arxipèlag i poder establir possibles relacions a escala regional. Per això, a 

l’apartat 2.2.3. es fa una petita ressenya dels principals estudis de temàtica 

quaternària a les illes Pitiüses. 

2.2.1. L’estudi del Quaternari a Mallorca 
 

Les primeres referències de dipòsits pleistocens apareixen cap a finals del segle 

XIX i principis del XX. Es presenten com a petites descripcions a manera de capítol 

inserit dins treballs molt més amplis sobre la litologia i l’estructura de Mallorca. 

Alguns dels treballs més destacables en aquesta època són La Marmora (1835), 

Haime (1855), Hermite (1879), Nolan (1895), Fallot (1922) i Denizot (1930). Se 

centren bàsicament en la descripció sedimentològica i paleontològica d’alguns 

dipòsits litorals però també hi ha algunes referències a dipòsits al·luvials de l’interior 

de Mallorca. 

A partir de la dècada dels cinquanta, Joan Cuerda en col·laboració amb Andreu 

Muntaner començà els seus treballs sobre paleontologia dels jaciments del 

Quaternari a Mallorca. Alguns del treballs més destacats publicats al Bolletí de la 

Societat d’Història Natural de les Illes Balears són Cuerda (1955), Muntaner (1955a), 

Muntaner (1955b), Muntaner (1957), Cuerda et al. (1959). Fan referència a petites 

notes científiques sobre la localització i descripció de dipòsits litorals de la Badia de 

Palma i la zona de Peguera. Comencen a identificar dins cada jaciment diferents 

seqüències; marines, dunars, paleosòls. Per altra banda, també comencen a realitzar-

se els primers inventaris de fauna marina i terrestre present als diversos dipòsits, així 

com també les primeres temptatives de cronologia de cada seqüència.  

Als anys seixanta a Mallorca els estudis sobre dipòsits quaternaris es van 

ampliant. Nous dipòsits són descrits sobretot a les costes del sud i sud-est. Es tracta 

de treballs descriptius de seqüències d’eolianites i dipòsits marins (Butzer i Cuerda, 

1960; Cuerda, 1960; Cuerda i Muntaner, 1960; Butzer i Cuerda, 1961; Butzer i 

Cuerda, 1962b; Cuerda i Sacarès, 1962; Solé Sabarís, 1962; Cuerda i Sacarès, 1964; 

Rosselló, 1964; Cuerda i Sacarès, 1966; Cuerda i Galiana, 1967; Colom et al. 1968). 

També es comencen a relacionar les diverses seqüències amb l’oscil·lació del nivell 

marí degut a les fluctuacions climàtiques (Butzer, 1962; Butzer i Cuerda, 1962a). A 

més, Butzer (1964) realitzà un article sobre evidències de periglacialisme centrat 

sobretot a la serra de Tramuntana. És el primer article relacionat amb els canvis 

climàtics pleistocens a terres interiors de Mallorca. 
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El treball més destacat de la dècada dels setanta és el llibre que publicà Joan 

Cuerda l’any 1975 el qual aglutina tots el treballs realitzats fins aleshores (Cuerda, 

1975). Realitza una síntesi descriptiva i de localització de dipòsits quaternaris d’arreu 

de les illes Balears i Pitiüses, destacant la relació entre els paleoclimes i el paper que 

poden haver jugat en la formació dels dipòsits, així com també un magnífic inventari 

malacològic de totes les seqüències estudiades. Al mateix any Butzer publica un 

capítol del llibre After the Australopithecines: Stratigraphy, ecology and culture 

change in the Middle Pleistocene en el qual analitza els diferents cicles climàtics que 

es poden observar a través de les diferents seqüències sedimentàries pleistocèniques 

de Mallorca (Butzer, 1975). L’any 1978 amb motiu d’una reunió a Mallorca de la 

Quaternary Research Association es publicà la guia de camp The Quaternary of 

Mallorca de Crabtree, Cuerda, Osmaston i Rose (eds.). S’hi fa un repàs descriptiu 

dels principals jaciments presents a les costes mallorquines i una classificació. L’any 

1979 Pomar i Cuerda publiquen un article al qual fan una revisió de tots els dipòsits 

pleistocens coneguts fins aleshores de Mallorca i comencen a plantejar-se la relació 

existent entre l’alçada dels dipòsits, les oscil·lacions pleistocenes del nivell marí i els 

canvis climàtics produïts per canvis de l’òrbita de la Terra.  

Durant la dècada dels vuitanta els nous estudis no generaran gaires avenços en 

el coneixement del Quaternari. Continuen apareixent noves descripcions de dipòsits a 

la badia de Palma i a la marina de Llucmajor (Cuerda et al., 1982; Cuerda et al., 1983; 

Cuerda et al., 1984; Cuerda et al., 1985; Cuerda et al., 1986; Vicens i Gràcia, 1988 i 

Cuerda et al. 1989). Per altra banda, alguns dipòsits de Mallorca foren utilitzats en 

alguns estudis sobre noves tècniques de datació i correlació de dipòsits com 

l’aminostratigrafia i les datacions Th/U (Hearty et al, 1986; Hearty, 1987). També 

començaran a aparèixer publicats alguns dels treballs més destacats sobre 

espeleotemes de coves litorals de Mallorca a través dels quals és possible construir 

una corba eustàtica (Ginés et al., 1981; Pomar et al., 1987; Pomar, 1989). L’any 1989 

es reedita el llibre Los tiempos cuaternarios en Baleares de Joan Cuerda amb noves 

aportacions sorgides de treballs posteriors a la primera edició. 

A la dècada dels noranta arrencarà un canvi en l’enfocament dels treballs. La 

utilització de noves tècniques de datació i la correlació entre els dipòsits litorals i els 

espeleotemes donarà lloc a la identificació dels canvis del nivell marí i la seva relació 

amb els diferents estadis climàtics succeïts durant el Pleistocè. Als inicis de la dècada 

es publica un llibre sobre dipòsits pleistocens al litoral de la marina de Llucmajor 

(Cuerda i Sacarès, 1992). Cap a la meitat de la dècada destaquen treballs amb la 

datació de les seqüències marines i dunars de la badia de Palma (Hillaire-Marcel, 

1996) al qual s’hi estableix una cronologia precisa sobre els diferents estadis climàtics 

i els nivells marins. Clemmensen et al. (1997) realitzaren un treball sobre la 

morfologia d’una eolianita pleistocena adossada a un penya-segat del litoral del sud-

est de Mallorca. Goy et al. (1997) publica un treball sobre l’evolució que ha sofert el 

litoral degut als canvis en el nivell marí a les zones d’albufera de la badia de Palma i 

d’Alcúdia a l’inici de l’Holocè. Per altra banda, cap a finals de la dècada dels noranta 

començaran a publicar-se més treballs sobre espelotemes freàtics de coves litorals els 
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quals es poden relacionar amb el nivell marí. Les datacions permetran situar 

cronològicament els diferents nivells marins (Tuccimei et al., 1998). L’any 1998 es 

publica la monografia “Aspectes geològics de les Balears (Mallorca, Menorca i 

Cabrera)” editat per Joan Fornós. S’hi recullen alguns articles de sedimentologia, 

geomorfologia i paleontologia relacionats amb el Quaternari. El 1999, es publicaran 

dos treballs sobre els dipòsits quaternaris de la zona de Ca los Camps als quals s’hi 

realitza una acurada descripció sedimentològica de diferents seqüències, es realitzen 

datacions i es situen dins un context paleoclimàtic i paleogeogràfic ocorregut durant 

el Pleistocè superior (Gómez-Pujol, 1999; Rose i Meng, 1999; Rose et al., 1999). 

A partir de l’any 2000 es poden separar els estudis en dues grans àrees 

temàtiques; d’una banda treballs que tracten sobre la datació d’espelotemes i la seva 

relació amb el nivell marí, i per altra, estudis sobre la datació i descripció de dipòsits 

d’eolianites litorals i paleosòls i la seva relació amb els diferents paleoclimes del 

Quaternari. Ginés (2000), Tuccimei et al. (2000), Vesica et al. (2000), Fornós et al. 

(2002b), Tuccimei et al., (2003), Ginés et al. (2007), Tuccimei et al. (2007), Dorale et 

al. (2010), Tuccimei et al. (2010) i Tuccimei et al. (2012) són alguns dels treballs més 

destacats en la datació d’espeleotemes freàtics presents a coves litorals i la 

reconstrucció de corbes del nivell marí. Pel que fa a la datació i descripció 

d’eolianites, els estudis publicats han volgut donar una visió interpretativa sobre 

l’evolució paleoclimàtica i paleogeogràfica del litoral mallorquí durant el Pleistocè 

(Clemmensen et al., 2001; González-Hernández et al., 2001; Fornós et al., 2002a; 

Zazo et al., 2003; Nielsen et al., 2004; Fornós et al., 2007; Gómez-Pujol et al., 2008; 

Fornós et al., 2009 i Muhs et al., 2010). 

Per altra banda, l’any 2012 es celebrà a Palma el NSF-Workshop “Sea level 

changes into MIS 5: from observations to predictions”. Aquesta reunió científica 

aplegà una important representació internacional de científics quaternaristes que 

compartiren experiències i resultats dels seus treballs. Arrel d’aquest esdeveniment es 

publicà una monografia especial de la Societat d’Història Natural de les Illes Balears 

la qual fa una revisió de l’estat del treballs realitzats fins aleshores sobre els diferents 

aspectes del Quaternari a Mallorca (Ginés et al. 2012), així com també una edició 

especial de la revista Geologia de la Universitat de Babes-Bolyai amb els abstracts 

dels estudis presentats al workshop (Onac i Fornós, 2012). 

Recentment en el departament de Ciències de la Terra es va presentar la tesi 

titulada “El registre paleontològic dels dipòsits litorals quaternaris a l’illa de 

Mallorca  (Illes Balears, Mediterrània Occidental)” de Damià Vicens (Vicens, 2015). 

Es tracta d'un treball de síntesi del jaciments litorals del Quaternari de Mallorca i del 

seu registre paleontològic. Realitza descripcions dels jaciments, tant de la seva 

estratigrafia com del seu contingut fossilífer i s'utilitza la cronologia relativa per a 

datar els jaciments. Identifica fins 292 jaciments dels quals 241 pertanyen al Pleistocè 

superior. A més a més, fa un llistat actualitzat dels tàxons citats al jaciments del 

Pleistocè inferior fins al Pleistocè superior, fent especial atenció als tàxons 

bioindicadors cronològics. Finalment també s'analitzen les bases de dades de les 
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col·leccions paleontològiques de la Societat d'Història Natural de les Balears que 

contenien fòssils del Quaternari.   

2.2.2. L’estudi del Quaternari a Menorca 
 

Els estudis que tracten sobre els dipòsits del Quaternari a Menorca són 

escassos i dispersos durant les darreres dècades. Tot i això, alguns d’aquest treballs 

posaran de manifest la important presència de jaciments quaternaris a Menorca. 

D’aquesta manera, les primeres referències es troben en petits apartats dins altres 

treballs de temàtica més àmplia en els quals es fan descripcions molt poc acurades 

(Nolan, 1895; Fallot, 1922; Fallot, 1933 i Nolan, 1933). 

A partir de la dècada dels seixanta començaran a aparèixer una sèrie de petits 

treballs, la majoria d’ells impulsats pel menorquí Benet Mercadal. Es tracta de 

descripcions sedimentològiques i paleontològiques d’alguns jaciments litorals 

(Mercadal, 1959; Muntaner, 1959; Mercadal, 1960; Solé Sabarís, 1962; Bourrouilh i 

Magné, 1963; Cuerda et al., 1966; Rossell et al., 1969 i Mercadat et al., 1970).  

L’any 1983 es publica la tesi de Robert Bourrouilh per part de l’IGME. Es 

tracta d’un treball sobre estratigrafia i tectònica de Menorca i nord-est de Mallorca. 

En aquest treball se dedica un apartat al Quaternari menorquí. Fa referència a 

diversos afloraments de calcarenites al nord de Menorca que atribueix cap al final del 

Pliocè. Finalment considera un “Quaternari més recent” (sic) que correspon a 

calcarenites d’origen eòlic identificades a la zona de Fornells i algunes zones de la 

costa de Migjorn. També proposa dins aquest grup el rebliment al·luvial dels barrancs 

del Migjorn així com també les formacions càrstiques del Migjorn. 

Joan Cuerda al llibre de Los tiempos cuaternarios en Baleares (1975 i reedició 

de 1989) dedica un apartat a fer una síntesi descriptiva sobre una vintena de 

jaciments al litoral menorquí, així com també un inventari de la fauna present dins 

els dipòsits. L’any 1990 es publica un article sobre els dipòsits pleistocens de la zona 

de Fornells. L’estudi realitza una descripció mineralògica i sedimentològica dels 

dipòsits observats amb una aproximació a les causes climàtiques de la seva formació 

(Henningsen, 1990). 

Fornós et al. (2007) analitza una seqüència de sediments eòlics alternats amb 

nivells arenosos molt rics en matèria orgànica i restes vertebrats al nord de Menorca 

que segons les datacions per 14C s’atribueix a principis de l’Holocè. 

2.2.3. L’estudi del Quaternari a les illes Pitiüses 
 

Els principals estudis del Quaternari de les illes Pitiüses són encara a dia d’avui 

pràcticament testimonials. Malgrat tot, a continuació s’intenta anomenar els que es 

poden considerar els principals treballs existents. Els primers treballs fan referència a 

l’illa de Formentera (Thos, 1876). Vidal i Molina (1888) realitzaren un treball de 

síntesi sobre la litologia i estructura de les illes Pitiüses en el qual destaquen una sèrie 
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de dipòsits quaternaris a la zona nord-est i sud de l’illa d’Eivissa. L’any 1895 Nolan 

publicà un article en el qual tractava la litologia i l’estructura de les illes Balears i 

Pitiüses i realitza algunes referències a dipòsits marins d’Eivissa que atribueix al 

Quaternari. 

A principis del segle XX, Fallot (1922) assenyala alguns jaciments quaternaris 

al nord de l’illa d’Eivissa. Uns anys més tard, Spiker i Haanstra (1935) citen al seu 

treball alguns dipòsits d’eolianites al llarg de la costa eivissenca, tot fent-ne un 

descripció sedimentològica i paleontològica. 

A la dècada dels seixanta i setanta apareixeran alguns treballs descriptius 

d’alguns dipòsits d’Eivissa. És el cas de Solé Sabarís (1962) que dedica un apartat a 

fer una descripció sedimentològica de diversos dipòsits litorals d’Eivissa. Al mateix 

treball intenta fer una relació d’aquests dipòsits amb altres presents a Mallorca i 

Menorca i els atribueix a l’estadi Tirrenià. Un dels treballs més destacats és el de 

Rangheard (1972), que realitzà dins la seva tesi un apartat sobre dipòsits quaternaris 

a les illes Pitiüses. Aquest apartat, a diferència de treballs anteriors, analitza d’una 

manera més sistemàtica i exhaustiva diferents dipòsits de les costes d’Eivissa i 

Formentera. 

El llibre de Cuerda (1975 i 1989) també dedica un apartat a descriure i 

localitzar una dotzena de jaciments a les illes Pitiüses. Identificà diferents unitats les 

quals intenta relacionar amb estadis climàtics pleistocens. També destaca l’important 

inventari de fauna fòssil trobat en aquests dipòsits. 

L’any 1981 es publica un article sobre alguns dipòsits d’eolianites a Eivissa i 

Formentera. Es tracta d’una descripció sedimentològica i paleontològica, així com 

també un intent de relacionar els dipòsits amb diversos estadis climàtics pleistocens 

(Henningsen et al., 1981). 

Recentment en el marc dels treballs per a la tesi doctoral de Laura Del Valle 

(Del Valle, 2016), realitzada al Departament de Ciències de la Terra de la Universitat 

de les Illes Balears sota la direcció dels Drs. Fornós i Gómez-Pujol, s’identifiquen, 

localitzen i cartografien molts dels dipòsits quaternaris litorals d’Eivissa, així com 

també es fan les corresponents descripcions sedimentològiques i estratigràfiques. A 

més a més, també assaja una síntesi cronològica de la seqüència del pleistocè 

eivissenc a partir de les dades obtingudes mitjançant datacions per luminiscència de 

nivells d’eolianites i paleosòls. Finalment, relaciona els diferents nivells dels dipòsits 

amb les fluctuacions climàtiques i del nivell de la mar aconseguint establir una 

seqüència cronològica des del Pleistocè mitjà. Fins a dia d’avui aquesta tesi és l’estudi 

més complet i exhaustiu dins el Quaternari pitiús. 
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2.3. El coneixement del Quaternari a la Mediterrània 
Occidental 
 

Aquest apartat tractarà de manera resumida les principals investigacions més 

recents en relació a dipòsits quaternaris del litoral mediterrani, amb especial atenció 

als corresponets a la Mediterrània occidental. La bibliografia existent sobre aquesta 

temàtica és extensa i per això es detallaran a continuació els treballs més destacats. 

Els tòpics més tractats en les investigacions els dipòsits quaternaris de la 

Mediterrània versen principalment en la descripció dels dipòsits litorals, la seva 

correlació  i la datació mitjançant diferents tècniques.  

L’any 1978, Hey publica un treball sobre dipòsits litorals de la Mediterrània 

central i occidental al qual discuteix sobre la relació existent entre l’alçada dels 

dipòsits i els moviments tectònics. Això dificulta l’establiment d’antics nivells marins 

i la correlació de dipòsits llunyans. 

Zazo et al. (1987) publica un treball de síntesi sobre l’estat de la qüestió del 

coneixements sobre els nivells marins quaternaris a la península Ibèrica. 

Goy i Zazo (1988) realitzaren un estudi sobre terrasses marines a la costa 

alacantina que suposadament havien estat formades per l’aixecament tectònic que es 

dóna a la zona. 

Zazo i Goy (1989) resumeixen els coneixements sobre la presència del dipòsits 

quaternaris a les costes atlàntiques i mediterrànies de la península Ibèrica. 

Destaquen la diferència en la presència de fauna càlida a l’Atlàntic i al Mediterrani; 

Patella safiana i Strombus bubonius respectivament. 

L’any 1991, Vázquez i col·laboradors estudien la temperatura de l’aigua de la 

Mediterrània occidental durant el Pleistocè a partir de l’anàlisi dels sediments de dos 

testimonis obtinguts al canal d’Eivissa. Identifica els estadis isotòpics 1, 2, i 3, que es 

poden correlacionar amb els testimonis analitzats a la mar Tirrena.  

Cornu et al. (1993) també realitzà un treball sobre la temperatura de l’aigua de 

la Mediterrània occidental durant el darrer període interglacial mitjançant l’anàlisi 

isotòpic de conquilles  de Strombus bubonius.  

Rosselló i Fumanal (1996) publiquen un treball sobre unes eolianites 

adossades a penya-segats a la costa alacantina. Destaca la conservació de l’aparença 

de les dunes pleistocenes i la intercalació de dipòsits eòlics i col·luvials. També 

estableix un relació de les formacions amb els canvis climàtics pleistocens. Riquelme i 

Blázquez (2001) amplien la caracterització sedimentològica de les eolianites de la 

costa alacantina. 
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El 1997 Zazo et al. publiquen un treball de síntesi sobre dipòsits pleistocens a 

les costes espanyoles al qual relaciona els dipòsits datats amb els paleonivells marins, 

així com també explica els canvis faunístics dels dipòsits marins. 

Zazo (2000) publica un article al qual fa referència als avenços aconseguits en 

el coneixement dels nivells marins quaternaris de la costa espanyola dins el projecte 

PICG 437. Destaca la utilització de tècniques de datació com el 14C, Th/U i d’altres 

que comencen a utilitzar-se; paleomagnetisme, aminoàcids o OSL. La construcció 

acurada de corbes de variacions eustàtiques en el darrer interglacial també és una de 

les principals aportacions del projecte, així com la importància que pot tenir aquest 

coneixement en la futura gestió de la costa. 

Tuccimei et al. (2003) fa una comparació entre els nivells marins registrats a 

Sardenya i Mallorca en el darrer interglacial (OIS 5) a partir de la datació 

d’espeleotemes freàtics. 

Zazo et al. (2003) fa referència a plataformes d’abrasió marina o terrasses a 

diverses alçades com a vestigis d’antics nivells marins a les costes mediterrànies i 

atlàntiques espanyoles. Destaca les implicacions que poden tenir els aixecaments 

tectònics en la seva formació. Les datacions les correlacionen amb estadis glacials i 

interglacials fins al OIS 11. També apunta a la desaparició de fauna càlida a partir  de 

l’estadi isotòpic 5e. 

A partir de l’any 2009 comencen a aparèixer una sèrie de treballs duts a terme 

a la Mediterrània occidental, especialment a Sardenya, que tracten sobre dipòsits 

costaners a la zona nord-oest. Són dipòsits que segons les datacions van des del 

penúltim període glacial (MIS 6) fins al darrer període glacial (MIS 4 i 3). Es tracta de 

la successió de diferents dipòsits de fàcies tals com paleosòls, eolianites, platges 

fòssils, col·luvials i al·luvials. D’aquesta manera la seqüència d’aquests dipòsits dóna 

informació sobre l’evolució en els processos geomorfològics en relació a la història 

paleoclimàtica i paleogeogràfica de Sardenya (Andreucci et al., 2009a; Andreucci et 

al., 2009b; Andreucci et al., 2009c; Andreucci et al., 2010; Thiel et al, 2010). Pavelic 

et al. (2011) duu a terme un estudi sobre dipòsits molt semblants als de Sardenya 

però en aquest cas a la costa de Croàcia.  Andreucci et al. (2012) tracta el paper que 

juga en la formació de paleosòls la pols sahariana dels dipòsits del Pleistocè superior 

de Sardenya. Relaciona els sòls estudiats amb períodes freds cosa que indica una 

aportació de pols molt baix ja que les principals entrades de pols del Sàhara a la 

Mediterrània occidental es produeixen majoritàriament durant períodes càlids. 

Rodríguez-López et al. (2012) descriu seqüències de dipòsits eòlics i al·luvials molt 

semblants als descrits a Sardenya dins una vall de la Serralada Ibèrica però datats cap 

a finals del Pliocè.  

2.4. El registre quaternari 
 

Cap al final del Pliocè, les costes de les illes Balears tenien un configuració 

semblant a l’actual. Això no obstant, durant les èpoques quaternàries els canvis 
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morfològics a les seves àrees costaneres han estat fortament controlats pel nivell de la 

mar. El canvi de posició de la línia de costa és molt important a l’hora de definir el 

nivell de base de molts de processos geomorfològics (Ginés et al., 2012a). Cal destacar 

que la coneixença de la posició del nivell marí durant el Quaternari pot ser molt útil 

per a situar cronològicament els processos que actuaren durant el Quaternari com el 

modelat de plataformes rocoses causat per l’erosió marina, l’acumulació d’eolianites, 

l’acumulació de dipòsits al·luvials o el desenvolupament i formació de cavitats 

litorals. Per tant, molts dels trets geomorfològics de la costa i les característiques que 

s’observen al registre quaternari de les illes Balears són heretades de la successió dels 

diferents ambients esdevingudes durant els diferents períodes quaternaris (Gómez-

Pujol et al., 2006; Gómez-Pujol et al., 2007). Aquestes característiques estan 

representades per les acumulacions sedimentàries que s’expliquen a continuació. 

2.4.1. Dipòsits marins 
 

Pomar i Cuerda (1979) identificaren fins a 70 dipòsits marins pleistocens al 

litoral de Mallorca però una anys més tard Cuerda (1987) en menciona fins a 75. El 

nombre de dipòsits marins identificats s’ha anat incrementant any rere any amb nous 

descobriments. Actualment, se considera que a Mallorca existeixen devers 130 

localitats amb presència de dipòsits marins pleistocens (Vicens et al., 2012). Pel que 

fa a Menorca, segons Mercadal et al. (1970) existeixen fins 8 localitats arreu de l’illa 

amb presència de dipòsits marins pleistocens. La gran majoria de dipòsits marins de 

les illes Balears corresponen al Pleistocè superior i només uns pocs corresponen al 

Pleistocè mitjà o inferior. La costa de la serra de Tramuntana és pobre en dipòsits 

marins pleistocens probablement degut a l’aixecament tectònic i a una erosió més 

intensa. No totes les localitats són platges fòssils en un sentit estricte, sinó que molts 

d’ells són rebliments d’esquerdes, mantells dispersos d’arena de platja provocats per 

tempestes, dipòsits albuferencs, etc. (Vicens et al., 2012). 

Dipòsits del Pleistocè inferior s’han trobat a la zona meridional de Mallorca a 

punts situats sobre penya-segats costaners. Cuerda (1989) va estudiar alguns dipòsits 

situats al Migjorn de Mallorca que atribuí al Pleistocè inferior o al límit 

Plioquaternari, d’entre ells es poden destacar els localitzats a Vallgornera (12 m snm), 

Pas des Verro (70 m snm) i can Xarpa (50 m snm). Es tracta de nivells o estrats 

constituïts per arenes bioclàstiques grolleres sovint amb presència de closques de 

mol·luscs. Apareixen associats a altres dipòsits com eolianites o paleosòls o 

simplement cobrint un plataforma rocosa sobre el penya-segat. Les referències a 

dipòsits marins del Pleistocè mitjà són escasses i de la mateixa manera que els del 

Pleistocè inferior, les evidències més destacables es troben al Migjorn de Mallorca. Es 

tracta sobretot de plataformes d’abrasió marina i notches elevats sobre el nivell de la 

mar. Aquestes formacions es situen entre 16 i 34 m snm (Fig. 2.1) amb la presència 

d’alguna closca de Patella ferruginea (Cuerda, 1989). 
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Figura 2.1. Nivells marins registrats a partir d’estudis sedimentològics i paleontològics de dipòsits de 

platja a Mallorca (basat en dades de Butzer, 1975; Cuerda, 1975 i 1989). 

A la Mediterrània occidental habitualment s’han utilitzat el termes Eutirrenià i 

Neotirrenià per a referir-se als estadis càlids del Pleistocè superior caracteritzats per 

la deposició de sediments marins (Fig. 2.2). Aquests estadis es situaven 

cronològicament al final del darrer període interglacial, anomenat avui en dia MIS 5 i 

just abans del darrer període glacial (Pomar i Cuerda, 1979; Cuerda, 1989). Aquesta 

nomenclatura ha estat útil a les illes Balears ja que ha servit per a distingir entre els 

dipòsits que contenen fauna “senegalesa” (Eutirrenià) i altres que no contenen fauna 

termòfila (Neotirrenià). Si aquests períodes es correlacionen amb els estadis isotòpics 

marins, sembla que existeix consens dins la literatura científica que el Neotirrenià 

correspon al MIS 5a i l’Eutirrenià correspondria amb el MIS 5e, encara que Cuerda 

(1989) suggereix incloure també el MIS 7.  

Els dipòsits corresponents a l’estadi MIS 5e es solen trobar entre 2 i 5 m snm i 

contenen fòssils d’espècies caracteritzades per viure en un clima més càlid que 

l’actual. Aquestes espècies termòfiles actualment no viuen a la mar Mediterrània però 

sí que encara viuen a regions subtropicals de les costes africanes de l’Atlàntic i 

arxipèlags pròxims. Els dipòsits del l’estadi MIS 5a solen trobar-se a elevacions 

inferiors, generalment per davall de 3 m snm i no presenten restes de fauna termòfila, 

mancant sobretot les anomenades espècies “senegaleses” (Pomar i Cuerda, 1979; 

Hillaire-Marcel et al., 1996). La majoria d’aquests dipòsits estan constituïts per 

arenes de platja grolleres cimentades amb presència de graves i fòssils marins. A 

molts d’afloraments s’hi pot observar una mescla d’arenes i llims terrígens que dóna 
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una coloració vermellosa a la matriu (Cuerda, 1989). L’arena que constitueix les 

paleoplatges és majoritàriament bioclàstica, molt semblant a la que es troba 

actualment a les platges de Balears (Jaume i Fornós, 1992; Gómez-Pujol et al., 2004). 

La majoria de dipòsits es troben sobre capes de paleosòls o eolianites (Fig. 2.2), per 

altra banda poden estar coberts per paleosòls, eolianites, altres dipòsits de platja o 

simplement exposats sense cap cobertora (Vicens et al., 2012). 

Figura. 2.2. Dipòsits del Pleistocè superior a la zona des Carnatge (badia de Palma). a) Eolianita 

corresponent a l’estadi MIS 6; b) Paleosòl constituït per llims vermellosos amb gasteròpodes 

terrestres; c) Nivell de platja corresponent a l’estadi MIS 5e amb presència de fauna “senegalesa” a una 

alçada de 3 m snm. 

2.4.2. Eolianites 
 

Les eolianites són dipòsits eòlics amb diferent grau de litificació que donen lloc 

a gresos calcaris. Es formen a les zones costaneres d’illes d’arreu del món en un franja 

latitudinal entre 55ºN i 45ºS, allà on hi ha vents relativament constants i un clima 

temperat (Fornós et al., 2012a). Solen estar relacionades amb ambients amb una 

abundant producció de carbonats com la Mediterrània, Sud-Àfrica, les costes 

meridionals d’Austràlia i el Carib (Brooke, 2001). A la Mediterrània occidental, les 

successions pleistocenes que inclouen dipòsits d’eolianites són presents a moltes 

zones costaneres (Hearty, 1987; El-Asmar, 1994; Clemmensen et al., 2001; Nielsen et 

al., 2004; Fornós et al., 2009; Andreucci et al., 2010a i b; Pappalardo et al., 2013; del 

Valle et al., 2016; Del Valle, 2016). Aquestes seqüències es caracteritzen per 
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l’alternança de dipòsits marins amb eolianites, paleosòls i/o dipòsits col·luvials. La 

ràpida litificació de les eolianites degut a l’exposició subaèria és capaç de preservar un 

registre estratigràfic important. En aquest sentit, les seqüències d’eolianites que 

afloren a zones costaneres de la Mediterrània occidental com a l’illa de Sardenya o a 

les Balears, són clars exemples de la preservació d’un bon registre estratigràfic 

(Nielsen et al., 2004; Andreucci et al., 2009; Fornós et al., 2009; Andreucci et al., 

2010a i b; Thiel et al., 2010; Del Valle, 2016). A més a més, la datació d’aquestes 

seqüències ha permès situarles cronològicament majoritàriament dins el  Pleistocè.  

Figura. 2.3. Dipòsits d’eolianites típics a les costes de les illes Balears. A: Eolianites a Binimel·là, 

Menorca. S’observa una capa amb estratificacions encreuades cabussant cap a la mar. Al nivell de la 

mar aflora un paleosòl. El nivell superior està molt alterat per l’erosió però s’hi pot observar 

bioturbació per vegetació i rizoconcrecions. B: Potents capes d’eolinites intercalades dins els dipòsits 

del ventall al·luvial des Caló, Mallorca. Mostra estructures d’estratificació encreuada paral·lela que 

lateralment canvia cap estratificació encreuada en forma de canal. 
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L’arena bioclàstica constitueix principalment les eolianites de les illes Balears. 

Els grans estan composts d’algues vermelles (constituint fins al 50%), seguit de 

fragments de mol·luscs (majoritàriament bivalves i gasteròpodes), equínids, 

foraminífers, briozous i altres grans bioclàstics indiferenciats. El litoclasts calcaris es 

poden observar en baixes proporcions a determinats llocs amb un context geològic 

específic (Fornós et al., 2012a). La composició bioclàstica de l’arena eòlica revela que 

un ambient marí somer pròxim n’és l’àrea font. Aquest ambient de plataforma tenia 

un ecosistema similar al de l’actual plataforma balear (Fornós et al., 1992; Fornós i 

Ahr, 1997). Les praderies de fanerògames marines (sobretot Posidonia oceanica) 

s’estenen des de 0,5 m fins a 40 m de profunditat (Ruiz et al., 2009) donant protecció 

a una gran varietat de organismes calcaris. La majoria  de sediments de les platges i 

dunes modernes consisteixen en bioclasts proveïts per les comunitats que viuen a les 

praderies. L’acumulació i fragmentació d’aquest material esquelètic genera l’arena 

bioclàstica que una vegada depositada sobre la platja per les onades i els corrents 

marins, és transportada terra endins pels vents predominants i les brises marines 

regulars (Fornós et al., 2012a). 

Els sediments de les eolianites estan constituïts per grans bioclàstics amb una 

mida de gra d’arenes mitjanes ben classificades. Els dipòsits solen mostrar una fina 

laminació regular de 2 a 5 cm de potència relacionada amb diferències en la 

cimentació de les làmines, a més, s’observa una laminació interna de 2 a 5 mm de 

potència d’arenes mitjanes a grolleres alternant amb làmines primes d’arenes fines 

(Fornós et al., 2012a). La variació en el grau de cimentació es pot atribuir a 

l’alternança estacional de períodes humits i secs típics del clima Mediterrani (Fornós 

et al., 2002a). Les estructures sedimentàries que presenten les eolianites són 

l’estratificació encreuada (Fig. 2.3. A) de diferents tipus des de l’estratificació 

encreuada en forma de canal i/o estratificació paral·lela encreuada (Fig. 2.3. B) fins a 

potents capes d’estratificació encreuada d’angle crític a supercrític pròpies de dunes 

ascendents. També són habituals les capes massives o quasi sense estructures degut a 

l’elevat grau de bioturbació per vegetació i presència de rizoconcrecions 

(Clemmensen et al., 1997; Clemmensen et al, 2001; Fornós et al., 2012a). Els dipòsits 

d’eolianites més freqüents que es poden trobar a les illes Balears són: dunes del 

Pleistocè mitjà sobre penya-segats amb paleosòls associats formant potents capes 

horitzontals contínues lateralment durant centenars de metres; dunes del Pleistocè 

superior adossades a penya-segats amb dipòsits col·luvials associats separant els 

dipòsits eòlics i dunes del Pleistocè superior amb dipòsits al·luvials associats a zones 

baixes de conques costaneres o penya-segats baixos (Fornós et al., 2012a). 

Les característiques sedimentològiques de les seqüències d’eolianites 

pleistocenes, així com també les edats obtingues mitjançant datacions, indiquen que 

la deposició d’aquests sediments eòlics es va produir durant períodes freds, àrids i 

més ventosos, quan el nivell de la mar era més baix que l’actual. Una disminució en la 

coberta vegetal hauria permès el transport d’arena terra endins des de la plataforma 

exposada. Aquesta interpretació és consistent amb la presència de vegetació semi-

àrida a la Mediterrània com a conseqüència d’una reducció dràstica de les 
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temperatures i de la precipitació durant períodes climàtics freds (Bout-Roumazeilles 

et al., 2007). Per tant, els episodis d’activitat eòlica i de formació de dunes sembla 

que es poden vincular a períodes de nivell marí baix. Aquest escenari deixa grans 

extensions de la plataforma costanera cobertes d’arenes marines exposades al 

transport eòlic. Els vents eren probablement més forts i les dunes costaneres haurien 

estat capaces de d’avançar cap a terra, probablement afavorit per la presència de 

vegetació dispersa (Rose et al., 1999; Fornós et al., 2012a). 

2.4.3. Paleosòls 
 

La manca d’un important sistema fluvial a les illes Balears que sigui capaç de 

generar terrasses fluvials, deixa els sòls com a únic element de connexió per a 

correlacionar dipòsits costaners i dipòsits terrestres (Ginés te al., 2012). Així, se’ls ha 

considerat com a marcadors estratigràfics des dels primers estudis (Mensching, 1955; 

Butzer, 1964). Segons Osmaston (1978), els principals tipus de paleosòls existents a 

Mallorca són: la terra rossa i els sòls argilosos groguencs desenvolupats sobre 

terrenys muntanyosos calcaris; els sòls argilosos vermells i llims calcaris 

desenvolupats sobre eolianites i crostes calcàries a dipòsits de ventall al·luvial i 

eolianites (Fig. 2.4). Ginés et al. (2012) recull les interpretacions realitzades per 

Mensching (1955) i Butzer (1964) sobre la formació de la terra rossa. Aquests 

dipòsits es degueren formar durant períodes freds suficientment humits per poder 

generar la dissolució dels carbonats del substrat. Per altra banda, Butzer (1975) 

afegeix que aquests períodes de formació de terra rossa es situaven dins períodes 

relativament freds dins èpoques interglacials. 

El darrers estudis sobre sòls a les illes Balears (Muhs et al., 2010; Wagner et 

al., 2014) considera que degut a que les eolianites han estat dipositades 

principalment durant períodes glacials, aquests paleosòls probablement representen 

un període interglacial o de transició. A més a més, durant períodes càlids a les illes 

Balears hi predominen vents de component sud que són capaços que transportar des 

del nord d’Àfrica sediments argilosos (Bout-Roumaizelles et al., 2007). Aquestes 

argiles finalment són depositades amb les precipitacions i poden constituir gran part 

del material que forma els sòls (Fornós et al., 1997; Moreno et al., 2002; Fornós et al., 

2004; Fiol et al., 2005; Muhs et al., 2010). Per altra banda, Andreucci et al. (2012) 

suggereix que la formació de paleosòls a Sardenya es produeix durant períodes 

relativament freds. En aquest cas, la contribució de les argiles africanes seria mínima. 

Es tracta de sòls depositats a partir del retreballament i erosió d’altres sòls 

desenvolupats en moments càlids que són arrossegats per l’erosió al·luvial. En aquest 

cas, els moments de transició o de canvi d’estadi càlid a fred genera les condicions 

meteorològiques necessàries per a que es produeixin precipitacions intenses. 

Aquestes precipitacions erosionen i transporten, afavorides per la reducció de la 

coberta vegetal, el material dels sòls formats durant un període càlid.  Cal dir que 

Sardenya presenta una litologia predominant silícica que pot desenvolupar potents 

sòls, a diferència de les illes Balears que majoritàriament són de naturalesa calcària i 

per tant, hi predominen els processos de dissolució. La única excepció a tenir en 
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compte és la Tramuntana menorquina on les seves característiques litològiques 

silíciques també afavoreixen la formació de sòls. Fins a dia d’avui, no s’ha avaluat 

com a Mallorca (Fiol et al., 2005; Muhs et al., 2010) la contribució de les pluges de 

fang africà a la formació de sòls menorquins.  

Figura 2.4. Paleosòl constituït per llims vermellosos intercalat entre gresos i conglomerats al·luvials. 

2.4.4. Dipòsits al·luvials i/o col·luvials 
 

A les zones més deprimides al peu de les serralades mallorquines (conca de 

Palma, Inca-sa Pobla i, en menor mesura, a Campos) s’han anat acumulant sediments 

de manera contínua des del Miocè superior i Pliocè i fins avui. Es tracta de sediments 

que són el resultat de la intensa erosió de les muntanyes. Al llarg del vessant sud-est 

de la serra de Tramuntana, l’activitat fluvial dels torrents que drenen la serra 

produeixen una successió de ventalls al·luvials al peu de mont. A conseqüència d’això, 

una àmplia franja de materials detrítics corresponents a conglomerats, graves i llims 

fluvials ocupen gran part  de les terres centrals des Pla (Ginés te al., 2012). En el cas 

de Menorca, la manca de relleus importants impedeix la formació de dipòsits 

al·luvials d’un cert volum. De totes maneres, és possible trobar als barrancs del 

Migjorn rebliments sedimentaris corresponents a dipòsits al·luvials associats a 

dipòsits de platja i llacuna. 
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La recerca en dipòsits al·luvials a les illes Balears ha estat escassa i per tant, 

l’estat actual del coneixement és escadusser. Muntaner-Darder (1957) i Verd (1972) 

realitzaren descripcions  de les característiques principals de la plana al·luvial al 

voltant de la badia de Palma i proporcionen dades sobre la gruixa del al·luvions que  

reomplen  la conca de Palma. A més a més, Verd (1972) també va investigar la 

morfometria i localització dels clasts en relació a la topografia de la conca i les 

direccions de les paleocorrents. Butzer (1964) anomena de manera breu algunes 

terrasses al·luvials situades entre 240 i 250 m snm als peus de les muntanyes que 

envolten la conca de Palma. Alguns dels dipòsits d’aquestes terrasses canvien 

lateralment cap a dipòsits de vessant. Els estudis més recents corresponen a 

Rodríguez-Perea (1998), Gómez-Pujol (1999), Rose i Meng (1999) i Rose et al. (1999) 

que investigaren els ventalls al·luvials situats al flanc est de la badia d’Alcúdia (Ginés 

te al., 2012). Gelabert et al. (2003) va estudiar les diferències entre els processos 

sedimentaris caracteritzats per esllavissades a la serra de Tramuntana i ventalls 

al·luvials a les serres de Llevant a vessants amb la mateixa estructura geològica i 

orientació. Fornós i Segura (2003), Fornós i Segura (2004) i Segura et al. (2004) 

varen estudiar els rebliments d’alguns barrancs de la zona central del Migjorn de 

Menorca. L’estudi d’aquests sediments va revelar la interacció de diferents processos 

al·luvials, lacustres i marins. 

Els dipòsits al·luvials a les illes Balears estan constituïts habitualment per 

conglomerats i bretxes amb matriu que pot variar des de llims fins a arenes (Fig. 2.5). 

Poden mostrar potents cossos sedimentaris exposats a la costa en forma de penya-

segats verticals tallats per l’erosió marina com és el cas dels ventalls al·luvials de la 

badia d’Alcúdia (Rodríguez-Perea, 1998). Aquests dipòsits mostren diversos tipus 

d’estructures sedimentàries que suggereixen diferents processos de transport. Així, 

dipòsits caòtics, massius o sense unes estructures clares són característics de 

processos col·luvials o de vessant; dipòsits amb estructures de laminacions 

horitzontals són característics de processos de transport laminar i dipòsits amb 

estructures de laminació encreuada o en forma de canal són característics de 

processos de transport concentrat dins canals (Rodríguez-Perea, 1998; Gómez-Pujol, 

1999). Els dipòsits d’eolianites, els paleosòls i els dipòsits marins els trobem associats 

als dipòsits al·luvials de Balears (Rodríguez-Perea, 1998; Rose et al., 1999). Per altra 

banda, recentment s’ha començat a suggerir l’existència de dipòsits al·luvials 

costaners formats a partir del retreballament d’arenes eòliques (Gómez-Pujol et al., 

2008; Fornós et al., 2009). 

 



Francesc Pomar Bauzà                                                                                                                                       2016 

60 
 

Figura 2.5. Dipòsits del ventall al·luvial des Caló, Mallorca. A la imatge s’observen de baix a dalt: 

capes de gresos amb laminació horitzontal amb algun contacte erosiu en forma de canal i capes 

massives de conglomerat amb matriu llimosa amb certa estratificació horitzontal i en forma de canal. 

Les capes de gresos corresponen a arenes eòliques retreballades per les aigües dels corrents al·luvials. 

La informació cronològica existent és limitada. La cronologia més completa de 

seqüències al·luvials fins a dia d’avui és troba al treball de Rose et al. (1999). A través 

l’aminoestratigrafia i les datacions OSL situa el desenvolupament de la seqüència 

sedimentària del ventall de Betlem (badia d’Alcúdia) dins els darrers 140 ka. Per altra 

banda, el treball de Fornós et al. (2009) identifica els principals períodes de deposició 

eòlica a la badia d’Alcúdia mitjançant datacions OSL de dipòsits eòlics intercalats 

entre dipòsits al·luvials i col·luvials. Identificà fins a cinc moments de deposició eòlica 

durant els darrers 100 ka. Segons aquestes dades disponibles sembla que durant el 

Pleistocè superior i sobretot durant el darrer període glacial, es produí la formació 

d’importants dipòsits al·luvials. 

2.4.5. Altres registres 
 

La posició latitudinal de les illes Balears i la seva configuració topogràfica 

(especialment Mallorca que presenta terrenys des del nivell de la mar fins a 1.445 m 

snm), produeix una complexa interacció entre processos periglacials i fluvials que es 

degueren repetir durant els períodes glacials quaternaris al manco a les zones 

muntanyoses més elevades (Butzer, 1964). Actualment el clima de les illes Balears es 

caracteritza per temperatures hivernals suaus i precipitacions mitjanes anuals  per 
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damunt de 1.000 mm a zones centrals de la serra de Tramuntana. Malgrat les 

nevades són anecdòtiques a les comarques baixes, durant hiverns freds la neu 

normalment pot conservar-se durant 1 o 2 setmanes cada any a zones muntanyoses 

per damunt 1.000 m snm. Aquest escenari suggereix que només les muntanyes més 

elevades haurien estat afectades per processos típics de climes freds durant períodes 

glacials (Ginés et al., 2012a). 

Segons Butzer (1964), els únics fenòmens típics de processos periglacials a 

Mallorca es localitzen al costat sud del massís del puig Major, a la zona del coll de ses 

Vinyes (Fig. 2.6). Es tracta de: un lòbul de solifluxió constituït per bretxa 

lleugerament estratificada amb clasts mida grava fina a grollera que forma una petita 

terrassa de 50 m de longitud i 35 m d’amplada a una elevació aproximada de 900 m 

snm; algunes rossegueres amb pendents de fins a 18% que s’estenen pendent avall 

fins a 850 m snm; una terrassa tallada a un dipòsit de vessant que mostra llims i 

arenes semi-cimentats i ben estratificats que corresponen a un al·luvionament 

periglacial; alguns cons d’esbaldregalls que indiquen processos actius de gelifracció i 

una terrassa de crioplanació de disposició subhoritzontal a uns 900 m snm tallada 

dins un plec anticlinal generada per processos de gelifracció prolongats (Fig. 2.6). 

Figura 2.6. Vessant en forma de terrassa subhoritzontal (centre de la imatge) interpretada per Butzer 

(1964) com una superfície de crioplanació. El coll de ses Vinyes queda a l’esquerra de la imatge, al fons 

l’embassament de Cúber. 

Mensching (1955) i Solé-Sabarís (1962) atribueixen a processos periglacials 

algunes formacions de bretxa i materials detrítics constituïts per clasts molt 

angulosos afectats per solifluxió. A diferència de les formacions descrites per Butzer 

(1964), aquestes es troben als vessants inclinats a altituds inferiors de la serra de 

Tramuntana. Aquestes formacions poden assumir-se com a característiques de climes 
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freds però no són estrictament formacions periglacials, ja que processos com la 

col·luviació, la formació de rossegueres i talussos d’enderrossalls, la solifluxió o 

productes de la meteorització de la roca intervenen en la formació (Ginés et al., 

2012a). La correlació entre la col·luviació i els processos de solifluxió suggereixen que 

cicles de humectació-dessecació i congelació-fusió són els factors més significatius 

que controlen la distribució d’aquestes formes que es desenvolupen a altituds baixes 

entre 250 i 650 m snm a la serra de Tramuntana. Segons Ginés et al. (2012) la 

formació d’aquests col·luvions es deu primer de tot a la fragmentació de la roca per 

processos de gelifracció; a continuació es produeix un rentat per l’aigua procedent de 

les precipitacions que juntament amb la gravetat afavoreix moviments en massa o 

l’arrossegament de forma laminar de material pendent avall. Tenint en compte tot 

això, sembla que el factor més important a l’hora de formar aquests dipòsits és 

l’aigua, mentre que el gel té un paper secundari. Butzer (1964), Rosselló (1977) i 

Grimalt i Rodríguez-Perea (1994) ja apunten als seus estudis que els cicles recurrents 

de congelació-fusió juguen un paper més important en la formació d’aquests dipòsits 

d’esbaldregalls que períodes de fred intens. 

Figura 2.7. Flux d’esbaldregalls que s’estén pel vessant d’un turó costaner (75 m snm) del massís de 

Tirant, Menorca. L’espessa vegetació arbustiva que el colonitza contribueix a estabilitzar-lo. Les 

cicatrius que s’intueixen a la base del vessant corresponen a petites terrasses de lòbuls de solifluxió. 

A la resta de regions de baixa altitud de les illes Balears o a les serres de 

Llevant no s’han trobat evidències de solifluxió ni bretxes col·luvials. Tampoc hi ha 
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cap evidència registrada de processos glacials als cims de la serra de Tramuntana 

(Ginés et al., 2012a). Existeix una vall inclinada amb la capçalera en forma de circ a la 

cara nord del massís del puig Major (coma des Ribell) a més de 1.200 m snm que es 

pot considerar el resultat de modelat fluvial a través de discontinuïtats estructurals 

del terreny, afavorit per la gelifracció (Butzer, 1964). Altres geoformes al voltants del 

massís del Puig Major com la coma de n’Arbona (1.100 msnm), la vall de Turixant 

(850 m snm) o la coma de son Torrella (900 m snm) que presenten formes de 

capçalera semblant a un circ o un fons de vall pla amb els flancs molt inclinats 

recordant una forma de “U”, són a la vista de les interpretacions anteriors, el resultat 

de la interacció de processos fluvials però també càrstics. Una litologia calcària 

predominant a la serra de Tramuntana genera, entre d’altres formes, depressions 

càrstiques de fons pla anomenades poljes (Ginés et al., 1989). Pel que fa a Menorca, 

les escasses elevacions de l’illa (elevació màxima el Toro 361 m snm) no són altura 

suficient per a modificar la temperatura ambiental. Tot i això, es possible observar 

alguns fenòmens de solifluxió sobre vessants de turons probablement relacionats 

amb cicles d’humectació i dessecació. Als turons del massís de Tirant hi ha alguns 

fluxos d’esbaldregalls (Fig. 2.7) constituïts per clasts molt angulosos que s’estenen 

pendent avall des de 50 m snm. Presenten evidències d’estabilització com el 

creixement de vegetació cosa que fa pensar en la formació durant un moment 

relativament més fred. 

2.5. Els coneixements del clima quaternari 
 

El Quaternari és la principal subdivisió del registre geològic més recent que 

arriba fins a l’actualitat. Segons l’escala cronològica dels temps geològics les eres 

estan dividides en èpoques o sistemes i la divisió convencional del Quaternari inclou 

dues èpoques: el Pleistocè i l’Holocè (Riba, 1997; Gibbard et al., 2010; Cohen i 

Gibbard, 2011; Head i Gibbard, 2015). El Pleistocè (del grec pleïstos i kainós; “més 

recent”) té el seu límit inferior fixat cap al final del Pliocè, fa 2,6 Ma i el límit superior 

a l’inici de l’Holocè fa 11.000 anys (Fig. 2.8). L’Holocè (del grec holós  i  kainós; 

“totalment recent”) és la segona època del Quaternari que es va iniciar fa 11.000 anys, 

dura fins al moment actual i es correspon amb l’estadi càlid en el qual vivim. No 

obstant, Lowe i Walker (1997) recull que des de l’existència de nombrosos treballs 

que suggereixen que l’actual moment càlid és el darrer de la successió de moments 

càlids que formen part  dels cicles climàtics a llarg termini, els darrers 11.000 anys 

poden incloure’s com a part del Pleistocè i per tant, el Pleistocè pot considerar-se que 

s’estén fins a l’actualitat. Els termes Quaternari i Pleistocè al llarg d’aquesta tesi 

poden ser utilitzats com a sinònims ja que tots els dipòsits estudiats corresponen a 

algun moment del Pleistocè que és l’època que ocupa pràcticament tot el Quaternari. 

2.5.1. El Quaternari: Aspectes generals  
 

La característica més distintiva del Quaternari és la repetició periòdica de 

moments freds amb una activitat glacial important, amb el creixement i expansió de 

casquets de gel i glaceres sobre els continents arreu del món. De fet, una de les 
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principals característiques que la International Commission on Stratigraphy (ICS) 

reconeix per a definir el període Quaternari és aparició permanent d’un casquet de 

gel al pol Nord i la successió de fluctuacions climàtiques fredes i càlides des de fa 2,6 

Ma (Bardají et al., 2000; Bardají i Zazo, 2009). A la Mediterrània es tenen els primers 

indicis de refredament del clima amb la presència per primera vegada de foraminífers 

nòrdics (Neogloboquadrina atlàntica) als sediments marins fa uns 2,5-2,7 Ma. A més 

a més, en aquest moment també es produeixen altres canvis en el sistema climàtic i la 

biosfera terrestre tals com: la glaciació sincrònica de Groenlàndia, Escandinàvia i 

Nord Amèrica, el tancament de l’istme de Panamà, el canvi de vegetació a Europa de 

subtropical a boreal, l’expansió de les glaceres continentals i l’aparició del gènere 

Homo entre d’altres (Bardají i Zazo, 2009; Gibbard et al., 2010; Cohen i Gibbard, 

2011). Aquesta intercalació d’episodis freds i càlids (amb temperatures inclús 

superiors a les actuals) no és exactament el que diferencia el Quaternari d’altres 

períodes geològics ja que la repetició de cicles climàtics és conegut al llarg de la 

història de la Terra. Probablement la sincronització de la intensitat dels períodes 

freds amb l’amplitud i freqüència dels cicles orbitals terrestres és allò més rellevant 

d’aquest període (Imbrie et al., 1984; Imbrie et al., 1993; Shackleton et al., 1990; 

Lowe i Walker, 1997; Lowe i Walker, 2015; Bender, 2013). Les temperatures han 

oscil·lat més de 15ºC entre episodis càlids i freds ràpidament i en els darrers 800 ka 

s’han identificat fins a un cicle glacial/interglacial cada 100 ka (Lowe i Walker, 1997). 

No es té constància del nombre exacte de cicles climàtics ocorreguts durant el 

Quaternari però les evidències de molts d’estudis sobre els sediments marins 

profunds suggereixen que s’han registrat al manco poc més de cent oscil·lacions 

climàtiques càlides i fredes (Shackleton i Opdyke, 1977; Shackleton et al., 1990; 

Gibbard et al., 2010; Cohen i Gibbard, 2011). 

Els efectes d’aquests canvis climàtics foren considerables. A les latituds 

mitjanes i altes els casquets de gel i les glaceres de vall avançaven i retrocedien 

periòdicament i les àrees afectades per processos periglacials s’expandien o es 

contreien. A les latituds baixes, els marges dels deserts i les sabanes canviaven de 

posició latitudinal segons els períodes d’aridesa o d’abundants precipitacions. Es 

podien produir arreu del món canvis en els processos de meteorització de les roques i 

de formació de sòls, juntament amb canvis en les temperatures i precipitacions. A 

més a més, els règims dels rius variaven bruscament, el nivell de mar ascendia i 

descendia dins un rang de fins a 150 m i la vegetació i la fauna es veia obligada a 

migrar i adaptar-se com a resposta als canvis ambientals (Lowe i Walker, 2015). 

La repetició dels canvis climàtics que han ocorregut durant el Quaternari, han 

deixat un ric i complex registre geomorfològic, sedimentològic i biològic. A partir de 

l’estudi d’aquest registre és possible reconstruir les condicions ambientals i la 

paleogeografia associada de cada interval del temps quaternari. Segons Lowe i 

Walker (1997) hi ha cinc passos per a establir una reconstrucció paleoclimàtica. 

Primer de tot, és necessari construir l’estratigrafia de cada lloc per desenvolupar un 

marc geològic sobre el qual investigar; segon, l’anàlisi dels indicadors (proxies) de les 

seqüències estratigràfiques per a generar informació paleoambiental; tercer, establir 
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un marc cronològic mitjançant tècniques de datació; quart, correlació de les 

seqüències de diferents localitzacions i finalment la integració de totes les evidències 

comunes per a produir una síntesi paleoambiental conjunta. Durant aquestes 

investigacions poden sorgir problemes com registres estratigràfics incomplets, 

fragmentats o inexistents, però localment poden existir algunes seqüències 

detallades. A més, molts de dipòsits no poden ser datats de manera precisa cosa que 

dificulta encara més la correlació i l’establiment de seqüències paleoclimàtiques. 

2.5.2. Els temps Quaternaris: abast temporal i cronologia 
 

Una primera ullada a la divisió que fa del Quaternari la International 

Commission on Stratigraphy (ICS) el divideix en dues èpoques; Holocè i Pleistocè 

(Fig. 2.8). L’Holocè és l’època més curta i recent, a diferència del Pleistocè que ocupa 

pràcticament tot el Quaternari i es divideix en tres subèpoques: inferior, mitjà i 

superior (Gibbard et al., 2010; Cohen i Gibbard, 2011; Head i Gibbard, 2015). El 

Pleistocè inferior es situa entre el final del Pliocè a la inversió magnètica 

Gauss/Matuyama fa 2,6 Ma i la inversió magnètica Matuyama/Brunhes fa 780 ka. El 

Pleistocè mitjà s’inicia fa 780 ka i acaba a l’inici del darrer període interglacial fa 120 

ka. El Pleistocè superior comprèn des de 120 ka fins a l’inici de l’Holocè fa 11.700 

anys. Dins aquest marc cronològic i amb la característica essencial de la recurrència 

de marcats canvis climàtics, el Quaternari es subdivideix en períodes glacials i 

interglacials, així com també moments molt curts de refredament o escalfament 

relatiu (stadials i interstadials) dins els períodes glacials i interglacials (Lowe i 

Walker, 1997; Cohen i Gibbard, 2011; Lowe i Walker, 2015). Els períodes glacials es 

consideren les fases climàtiques de fred prolongat amb l’expansió dels casquets de gel 

i les glaceres sobre els continents mentre que els moments de refredament relatiu o 

stadials són episodis freds més curts en els quals es pot produir un petit avançament 

del gel de manera local. La vegetació característica a les latituds mitjanes durant 

períodes glacials era el bosc boreal de coníferes. Els períodes interglacials són 

coneguts per representar un moment càlid quan les temperatures al seu màxim eren 

elevades o inclús més elevades que durant l’Holocè i a les latituds mitjanes s’hi 

formaven extensos boscos temperats d’espècies frondoses. Per altra banda, els 

moments d’escalfament relatiu o interstadials són considerats moments curts de 

lleuger ascens de les temperatures durant un període glacial, sense que arribin a 

assolir valors semblants a l’actualitat ni molt manco a un interglacial (Lowe i Walker, 

2015).  
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Figura 2.8. Taula cronològica de la divisió dels temps quaternaris i la seva relació amb el registre 

paleomagnètic i isotòpic (modificat de Cohen i Gibbard, 2011). El registre isotòpic marca un clar canvi 

de tendència fa 800 ka en el qual la freqüència i l’amplitud de les fluctuacions es veu ampliada. 
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La divisió del registre estratigràfic continental segons un esquema de períodes 

glacials i interglacials ha estat bastant dificultós degut principalment a la 

fragmentació de la majoria de seqüències sedimentàries, sobretot continentals. En les 

darreres dècades, l’atenció ha estat posada sobre les seqüències sedimentàries 

marines al fons dels oceans. Aquestes seqüències es consideren relativament 

contínues durant centenars de milers d’anys per això assoleix un protagonisme 

especial a les investigacions l’anàlisi del registre en la variació d’isòtops d’oxigen a la 

microfauna fòssil que contenen aquests sediments (Emiliani, 1955; Shackleton i 

Opdyke, 1977; Shackleton et al., 1990; Cohen i Gibbard, 2011). La variació del 

contingut isotòpic que s’obté d’aquests sediments reflecteix els canvis en la 

composició isotòpica de l’aigua dels oceans al llarg del temps. En la mesura que el 

contingut d’isòtops d’oxigen als oceans està controlat per les fluctuacions en el volum 

de gel continental, les variacions en el registre isotòpic de fòssils de sediments marins 

profunds poden entendre’s com un registre de les oscil·lacions glacials/interglacials 

(Fig. 2.8). Els pics de variació en el registre isotòpic han estat numerats des del sostre 

de la seqüència (els sediments més recents) consecutivament, donant nombres 

parells als episodis freds (glacial) i nombres senars als episodis càlids (interglacial) 

(Shackleton et al., 1990). La característica més rellevant del registre isotòpic marí és 

que les variacions són pràcticament idèntiques arreu del món i per tant, poden ser 

identificades a testimonis presos a diferents parts dels oceans. Així, la seqüència 

isotòpica marina mostra un senyal climàtic amb una significació a escala global 

(Lowe i Walker, 1997; Cohen i Gibbard, 2011). Al següent apartat es fa una síntesi 

dels principis generals que governen les variacions en la composició isotòpica 

d’oxigen als oceans. 

Durant els darrers 800 ka hi ha hagut devers deu episodis glacials i deu 

episodis interglacials (Imbrie et al., 1984) i el nombre total d’estadis isotòpics 

identificats al registre sedimentari oceànic fins a dia d’avui pels darrers 2,6 Ma 

supera els 100 (Cohen i Gibbard, 2011). Per tant, les seqüències sedimentàries 

marines presenten una estratigrafia climàtica significativa i continua, a diferència de 

les seqüències continentals. Així i tot, és necessari compara-les per a poder establir 

correlacions entre els dos registres (Lowe i Walker, 1997). 

2.5.2.1. L’estratigrafia d’isòtops d’oxigen 
 

En els fons oceànics, els sediments s’han anat depositant d’una manera 

relativament ininterrompuda durant milers o, fins i tot, milions d’anys. Aquests, 

estan composts en part per sediments terrígens i sediments biogènics que 

consisteixen en acumulacions de d’esquelets calcaris i silícics de microorganismes 

que vivien a les aigües oceàniques. Els sediments terrígens poden arribar als fons 

oceànics de diverses maneres però els principals mecanismes són les corrents de 

terbolesa, les corrents oceàniques profundes, el transport pel vent i el gel, o inclús 

transportats per la deriva oceànica dels icebergs. El descens del nivell marí per davall 

de 100 m també podia actuar com un agent de transport de grans quantitats de 

sediments continentals cap a les conques oceàniques durant períodes glacials. Els 
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grans rius haurien travessat les plataformes continentals i abocat sediments sobre el 

talús continental. El gel sembla haver estat un mecanisme de transport important 

sobretot a l’Atlàntic nord ja que el registre sedimentari oceànic mostra capes de 

sediments detrítics continentals (Heinrich layers) procedents de la fusió dels icebergs 

despresos del casquet polar (Heinrich, 1988; Hemming, 2004). A les zones més 

profundes dels oceans, els sediments tendeixen a ser d’una mida de gra més fina i 

estan constituïts majoritàriament per material calcari i silícic d’origen biogènic. 

Contenen restes fòssils que proporcionen informació sobre la circulació oceànica, la 

temperatura de l’aigua i de l’atmosfera durant el Quaternari (Lowe i Walker, 2015). 

Les evidències més detallades que es coneixen de canvis ambientals als oceans 

durant els darrers 2 milions d’anys no vénen directament dels sediments sinó de la 

composició química i isotòpica dels organismes marins que contenen. Les variacions 

a molts d’elements químics reflecteixen la influència de les circulacions oceàniques i 

de la temperatura de l’aigua, podent establir una reconstrucció paleoambiental dels 

oceans. A les investigacions relatives al Quaternari, tenen una especial importància 

les variacions en la proporció d’isòtops d’oxigen als sediments marins. L’anàlisi de la 

proporció d’isòtops d’oxigen proporciona un dels principals indicadors de canvis 

ambientals globals durant el Quaternari i a més, serveix per a la realització de 

divisions i correlacions estratigràfiques a nivell global. A més a més, a partir dels 

estudis de les variacions isotòpiques dins les seqüències sedimentàries oceàniques, 

s’ha pogut demostrar que els cicles orbitals terrestres (teoria de Milanković) són un 

dels principals factors que controlen aquestes variacions (Imbrie et al., 1984; 

Broecker i Denton, 1990; Imbrie et al., 1993; Bender, 2013). 

Segons Lowe i Walker (2015), l’oxigen existeix al medi en forma de tres 

isòtops: 16O, 17O i 18O, però només l’16O i 18O són utilitzats en els anàlisis isotòpics dels 

sediments marins. La proporció 18O/16O al medi natural varia aproximadament en 

una relació de 1:500, això vol dir que només un 0,2% de l’oxigen del medi és 18O. Les 

proporcions isotòpiques s’expressen en valors relatius (normalment δ18O ‰) en 

relació a valors estàndards. Els estàndards són substàncies generades al laboratori 

amb un valor ja conegut per a poder comparar-lo amb la mostra obtinguda. Les 

proporcions isotòpiques d’oxigen s’expressen en valors relatius positius o negatius 

respecte del valor estàndard. El càlcul d’aquest valor es realitza de la manera següent: 

δ18O = 
18O 16O mostra − 18O 16O estàndard⁄⁄

18O 16O estàndard⁄
 ×1000 

Un valor δ18O de -3‰ indica que la mostra té un 0,3% ò un 3‰ menys de 18O 

en relació a l’estàndard. Un valor δ18O de -10‰ encara presenta menys contingut en 
18O i és considerat isotòpicament més lleuger.  
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Figura 2.9. Variacions en la proporció d’isòtops d’oxigen a les aigües oceàniques i als casquets de gel 

durant períodes càlids i períodes freds. Amb un clima càlid, la fusió del gel aporta grans quantitats 

d’aigua enriquida en 16O que s’incorpora a l’oceà equilibrant el balanç 18O/16O. L’expansió dels casquets 

de gel durant un període fred reté aigua enriquida en 16O que desequilibra el balanç 18O/16O de l’oceà 

cap una aigua isotòpicament més pesada. 
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La variació en la composició isotòpica de les aigües oceàniques al llarg del 

temps, pot ser reconstruïda a partir dels valors de δ18O de les closques carbonatades 

presents dins els sediments marins. Molts d’organismes marins es construeixen 

esquelets carbonatats i necessiten extreure oxigen de les aigües per a dur-ho a terme. 

Així que la proporció d’isòtops d’oxigen als fòssils carbonatats poden reflectir les 

proporcions predominats als oceans en el moment en què els organismes vivien. Els 

microorganismes marins més utilitzats als anàlisis són els foraminífers bentònics i 

pelàgics. Avui en dia ja hi ha un considerable nombre d’estudis que demostren que la 

proporció de 18O/16O a les aigües oceàniques ha variat quasi cíclicament durant 

períodes glacials i interglacials (Bender, 2013). Aquest fet és la resposta natural al 

fraccionament dels isòtops d’oxigen durant l’evaporació de l’aigua. L’evaporació de 

l’aigua a la superfície de la mar afavoreix el fraccionament dels isòtops d’oxigen degut 

a que la molècula H2
16O és arrossegada preferentment cap a l’atmosfera enlloc de la 

molècula H2
18O que és més pesada (Fig. 2.9). Aquest procés depèn de la temperatura 

i és especialment notable a les latituds altes ja que les masses d’aire fred tenen una 

capacitat molt baixa d’absorbir els isòtops més pesats. D’aquesta manera, els vents 

humits que alimenten les glaceres polars contenen grans quantitats de 16O més 

lleuger, i això es reflecteix al gel polar. Els valors actuals de δ18O a l’aigua oceànica de 

l’hemisferi Nord mostra valors pròxims a 0‰ (Lowe i Walker, 2015).  

Durant els episodis freds del Quaternari amb l’expansió de les masses de gel 

als dos hemisferis, grans quantitats de H2
16O varen quedar atrapades dins els 

casquets de gel afavorint que els oceans s’enriquissin relativament amb H2
18O. 

Contràriament, la fusió del gel durant períodes interglacials alliberava grans volums 

d’aigua enriquida amb H2
16O cap als oceans, modificant la proporció isotòpica 

d’oxigen cap a valors pròxims a 0‰ (Fig.2.9). Així que la variació isotòpica a través 

dels testimonis sedimentaris del fons dels oceans mostra el registre dels canvis 

glacials/interglacials al llarg de tot el Quaternari. Les corbes de les variacions 

isotòpiques assoleixen per tant un perfil de “dents de serra”, en el qual cada pic i cada 

vall és anomenat com estadi isotòpic i identificat a un nombre de manera consecutiva 

des del sostre de la seqüència. Aquestes seqüències d’estadis isotòpics es converteixen 

en la base estratigràfica per a la realització de correlacions a nivell global. Per altra 

banda, si els canvis en la composició isotòpica es poden entendre com un indicador 

del volum de gel present sobre els continents, els valors isotòpics d’oxigen poden ser 

també indicadors de variacions eustàtiques (Shackleton i Opdyke, 1973; Shackelton, 

1977; Shackleton, 1987; Gallup et al. 1994; Siddall et al., 2003; Rabineau et al., 2006). 

En conseqüència, l’expansió dels casquets de gel es tradueix en una reducció de 

l’aigua present als oceans i per tant, un descens del nivell marí (Fig. 2.10). 
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Figura 2.10. Comparació entre la corba del registre isotòpic de sediments marins de la mar Roja i la 

corba eustàtica que es pot calcular en combinació amb la datació corals (modificat de Siddall et al., 

2003). 

2.5.3. Les causes de la variació climàtica 
 

Així com s’ha apuntat als apartats anteriors, sembla que les fluctuacions 

climàtiques dels darrers 2,6 Ma han seguit un patró i per tant, les explicacions dels 

canvis climàtics a llarg termini han tendit a centrar-se sobre els factors que donen lloc 

a aquesta regularitat i freqüència de les fluctuacions climàtiques (Imbrie et al., 1984; 

Winograd et al., 1988; Broecker i Denton, 1990; Imbrie et al., 1993; Shackleton et al., 

1990; Lowe i Walker, 1997; Huybers, 2011; Bender, 2013; Ferretti et al, 2015; Lowe i 

Walker, 2015). La hipòtesi que avui en dia copsa majoritàriament l’atenció de les 

investigacions és la “teoria astronòmica o de Milanković”, és a dir, els canvis en la 

configuració orbital i posició de l’eix que sofreix la Terra de manera cíclica. Aquesta 

teoria fou elaborada extensament pel geofísic serbi Milutin Milanković. La teoria es 

basa en que les temperatures terrestres variarien com a resposta a canvis regulars i 

predicibles a l’òrbita i l’eix terrestre que modifiquen la insolació (Fig. 2.11). Degut a 

influències gravitatòries dels planetes, la forma de l’òrbita de la Terra se sap que 

canvia aproximadament cada 100 ka de circular a el·líptica, és el que es coneix com a 

excentricitat de l’òrbita. A més a més, l’angle de l’eix de rotació oscil·la d’uns 21º a 

24º cada 41 ka. Aquest fenomen se mesura de manera relativa respecte d’un pla 

imaginari (eclíptica) i se l’anomena obliqüitat de l’eclíptica. La tercera variable es deu 

a l’atracció gravitatòria que exerceixen el Sol i la Lluna i als canvis en la direcció de 

l’eix que produeix un cos que gira sobre sí mateix, que fan que la Terra oscil·li fent 

girs sobre el seu eix. Això provoca que les estacions es desplacin al llarg de l’òrbita 

terrestre de manera regular, se l’anomena precessió dels equinoccis. Això canvia 

l’estació de l’any en la qual la Terra es situa a la posició més pròxima al Sol (periheli). 

Actualment l’hivern boreal es produeix durant el periheli mentre que l’estiu es 

produeix durant l’afeli (punt de l’òrbita més llunyà respecte el Sol). Aquest procés 

registra un cicle aproximadament cada 21 ka. Se sap que la posició actual serà 

invertida en aproximadament 11 ka (Lowe i Walker, 1997). 
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La combinació d’aquests factors condicionen fortament les temperatures 

terrestres, modificant la incidència de la insolació sobre la superfície terrestre. La 

quantitat total de radiació solar rebuda es considerava determinada en gran mesura 

per l’excentricitat de l’òrbita terrestre (Imbrie te al., 1984; Broecker i Denton, 1990; 

Imbrie et al., 1993; Bender, 2013), mentre que la resta de factors astronòmics afecten 

la manera en la qual la temperatura es distribueix per les diferents latituds (Fig. 2.12). 

En general sembla que la radiació solar a les latituds baixes i mitjanes està controlada 

principalment per la precessió i l’excentricitat, i a les latituds més altes els efectes de 

l’excentricitat es veuen amplificats per l’obliqüitat. Recentment, ha començat a sorgir 

un debat que qüestiona com a principal control dels canvis climàtics l’excentricitat de 

l’òrbita terrestre. Sembla que no existeix un ajustament precís dels cicles glacials-

interglacials cada 100ka sinó que en realitat durarien entre 80ka i 120ka. L’explicació 

a aquest fet seria que existeix una combinació de diferents cicles de precessió i 

obliqüitat ja que són els moviments orbitals que modifiquen en major mesura l’input 

de radiació sobre la superfície terrestre (Maslin i Brierley, 2015).  

Figura 2.11. Canvis en la configuració orbital i de l’eix de la Terra (Lowe i Walker, 2015). 
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Figura 2.12. A: Corbes de la freqüència de les variacions orbitals de la Terra durant els darrers 800 

ka. La corba ETP combina les variables excentricitat, obliqüitat i precessió. B: Corba del registre 

isotòpic per als darrers 800 ka. Destaca la semblança amb la corba ETP (modificat d’Imbrie et al., 

1984). 
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Encara que la teoria astronòmica ofereix una explicació suficientment coherent 

per a les oscil·lacions climàtiques del Quaternari, sembla que altres factors han influït 

també en els canvis climàtics globals. Per exemple, es prenen de referència les 

primeres evidències de la instal·lació de casquets de gel als pols fa aproximadament 

2,5 Ma (Ruddiman i Raymo, 1988; Bardají i Zazo, 2009; Bender, 2013) com a l’inici 

d’unes fluctuacions climàtiques de major amplitud i freqüència acoblades si fa no fa 

amb l’amplitud i freqüència dels cicles orbitals, però les dades recents sobre l’anàlisi 

de testimonis de sediments marins comparat amb nous models astronòmics, 

suggereixen que el clima havia anat fluctuant controlat per l’òrbita terrestre des de fa 

aproximadament 200 Ma (Boulila et al., 2011). Encara que els cicles climàtics del 

Quaternari no s’ajusten perfectament a la periodicitat dels cicles orbitals (Winograd 

et al., 1988), sí que s’ha demostrat que existeixen uns cicles climàtics 

d’aproximadament 41 ka des de més o manco els inicis del Quaternari fins fa 800 ka 

(Fig. 2.7). Durant els darrers 800 ka s’observa un canvi de freqüència cap a 100 ka, 

així com també una intensificació dels períodes glacials i del creixement dels casquets 

(Ruddiman i Raymo, 1988; Broecker i Denton, 1990; Gibbard et al., 2010; Cohen i 

Gibbard, 2011; Bender, 2013).  

Aquests canvis no poden ser explicats únicament per la teoria de Milanković. 

Altres factors interns que juguen un paper important en la relació oceà-atmosfera 

poden servir per a modificar o amplificar els efectes de les variables astronòmiques 

com la disposició latitudinal de les masses continentals i l’activitat tectònica, que 

poden modificar les circulacions oceàniques i atmosfèriques, afectant a la 

transferència de temperatura entre latituds baixes i altes (Broecker i Denton, 1990; 

Bender, 2013). Per exemple, el tancament de l’istme de Panamà fa devers 3 Ma va 

provocar el reforçament de la circulació termohalina afavorint la transferència de 

calor amb la corrent del Golf cap a l’Atlàntic nord (Schneider i Schmittner, 2006). 

Altres estudis sobre l’anàlisi de testimonis de gel de l’Antàrtida suggereixen que 

existeix una relació entre la presència a l’atmosfera de gasos com el CO2 i CH4 i la 

temperatura durant períodes freds i càlids. Així, durant períodes freds s’ha observat 

nivells de CO2 atmosfèric significativament inferiors a l’actualitat o a períodes 

interglacials (Lowe i Walker, 1997). 

2.5.4. Conseqüències de les variacions climàtiques 
 

Les pronunciades fluctuacions al clima terrestre que es varen produir durant el 

Quaternari varen provocar canvis importants en la intensitat i els tipus de processos 

geomorfològics. Sense anar més lluny, una de les manifestacions més significatives 

dels canvis climàtics foren els casquets de gel que varen ser capaços de modificar la 

superfície terrestre situada a latituds altes i mitjanes. El creixement o la reducció 

d’aquests casquets de gel afavorien l’expansió o la contracció dels paisatges dominats 

per periglacialisme. Molts de rius sofrien canvis al règim del seu cabal, mentre que la 

naturalesa i l’efectivitat dels processos geomorfològics es veien modificades pels 

canvis en el tipus i distribució de la cobertora vegetal arreu dels continents. A les 

latituds baixes es succeïen períodes d’aridesa i períodes més humits que modificaven 
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les regions cobertes per deserts, el nivell de l’aigua dels llacs i la distribució espacial i 

temporal dels processos al·luvials. L’únic procés que sofria canvis a nivell global 

vinculat amb l’expansió dels casquets polars durant el Quaternari era el nivell de la 

mar, ja que durant períodes glacials podia descendir més de 100 m per davall del 

nivell actual. Per altra banda, durant períodes interglacials podia ascendir fins a 

assolir nivells lleugerament per damunt el nivell actual (Lowe i Walker, 1997; Lowe i 

Walker, 2015). Els relleus que s’han desenvolupat sota un determinat règim climàtic 

sovint han sobreviscut, amb certes modificacions, com una forma relicta. L’anàlisi 

d’aquestes geoformes pot proporcionar informació sobre la naturalesa de les 

condicions climàtiques sota les quals va evolucionar, així com també altres 

característiques ambientals com processos periglacials, fluvials o col·luvials. 

D’aquesta manera, es fa necessari entendre correctament la relació entre les 

característiques geomorfològiques observades i els processos i relleus que generen. A 

més a més, s’ha de tenir en compte l’estreta relació entre les característiques 

geomorfològiques i sedimentològiques ja que la informació que generen 

conjuntament pot ser utilitzada per a reconstruir els ambients quaternaris (Lowe i 

Walker, 2015; Thomas, 2013). 

 Figura 2.13. Paisatge costaner a prop del cap Enderrocat a l’est de la badia de Palma (Mallorca). La 

geomorfologia d’aquesta zona es caracteritza per la presència d’importants dipòsits de calcarenites 

quaternàries que rebleixen una antiga plataforma d’abrasió marina al peu d’un penya-segat. Aquestes 

formes i dipòsits indiquen que l’evolució d’aquesta costa ha estat controlada per les fluctuacions del 

nivell marí. El modelat d’una plataforma d’abrasió marina fa necessari un nivell marí elevat, mentre 

que la formació dels cossos sedimentaris de calcarenites es produí durant un nivell marí baix. 
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L’anàlisi geomorfològic d’aquestes formes relictes ha pogut classificar-les 

segons els processos que les produïren. D’una banda existeixen processos de clima 

fred i àrid que generen paisatges glacials, periglacials o fins i tot camps dunars i per 

l’altra paisatges dominats per formes fluvials, llacs o ventalls al·luvials corresponents 

a climes més temperats. Les fluctuacions eustàtiques han estat el procés que ha 

contribuït a modificar o canviar el tipus de procés que actuava als espais litorals. Per 

exemple, el descens del nivell marí modifica el nivell de base dels rius afavorint una 

erosió fluvial més intensa o generant nou espai sobre la plataforma continental per a 

la formació de camps dunars costaners (Fig. 2.13). Es pot considerar que el canvi del 

nivell marí és el procés que té repercussions a qualsevol latitud de la Terra (Lowe i 

Walker, 2015). El següent apartat està dedicat en exclusiu a descriure com són i què 

controla les variacions eustàtiques, ja que dins d’aquesta tesi aquests són considerats 

el principal factor que ha controlat l’evolució dels ambients costaners durant el 

Quaternari a les illes Balears, generant uns paisatges conseqüència directa d’aquests 

canvis (Gómez-Pujol et al., 2006). 

2.5.4.1. Variacions eustàtiques 
 

Existeix un important registre geomorfològic a moltes parts del món que conté 

evidències de la variació del nivell marí durant el Quaternari. Es tracta d’antics 

relleus costaners situats per sobre del nivell marí actual com plataformes d’abrasió 

marina associades a paleopenya-segats, paleoplatges que consisteixen en nivells 

d’arenes marines o graves cimentades, coves d’abrasió marina o esculls coral·lins. Per 

davall el nivell marí actual també es poden trobar evidències de paleonivells marins 

en forma de plataformes submergides, coves, esculls o valls fluvials. L’alçada que 

registren aquestes formes permet conèixer aproximadament la posició de les antigues 

línies de costa i establir el rang vertical d’oscil·lació del nivell marí, en el ben entès 

que hi ha estabilitat tectònica. Com s’ha apuntat anteriorment, per a aconseguir un 

registre complet de les variacions eustàtiques és necessari la combinació de la 

informació geomorfològica amb la informació sedimentològica i estratigràfica. Els 

dipòsits marins solen contenir un registre més continu dels canvis en el nivell marí 

que el registre geomorfològic més fragmentat. Les seqüències sedimentàries litorals 

contenen abundants restes de fòssils que poden proporcionar informació addicional 

per a reconstruir la història del nivell marí. D’aquesta manera, el registre 

sedimentològic i fossilífer ofereix les bases per a contextualitzar les datacions i 

correlacions de les variacions del nivell marí, mentre que és més complicada la 

datació del registre geomorfològic. 

Segons Lowe i Walker (2015) els canvis en el nivell de la mar es poden 

entendre com a relatius i absoluts. El nivell de la mar en relació al continent pot 

variar a través d’un moviment vertical de la mar o el continent o tots dos a la vegada. 

Allà on es produeix subsidència amb un nivell marí estable es produirà un ascens 

local del nivell marí, contràriament al que succeeix amb un aixecament del continent 

que produirà una elevació de la costa amb un aparent descens del nivell marí. Per 

tant, allà on es produeix un canvi del nivell de la mar en relació al continent degut a 
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moviments verticals es coneix com a canvis relatius en el nivells de la mar. Els canvis 

en el nivell marí que resulten en fluctuacions del volum  d’aigua que contenen les 

conques oceàniques es coneix amb el nom d’eustàsia (Riba, 1997). Alguns 

desplaçaments verticals de la superfície terrestre són el resultat d’activitat tectònica 

associada a la deriva de les grans plaques litosfèriques. Altres que poden tenir un 

efecte més local són coneguts com a moviments isostàtics. Aquests moviments es 

deuen a la resposta de l’escorça terrestre quan és sotmesa a pressió i descens de la 

seva superfície degut a esforços de càrrega a qualsevol lloc que són compensats per 

l’aixecament de l’escorça a un altre lloc. Desafortunadament, la discriminació entre 

els efectes eustàtics i els isostàtics o tectònics no és gens senzilla. Per això els canvis 

en el nivell marí absoluts no són fàcils de registrar ja que és necessari trobar una zona 

tectònicament estable, com Bermuda (Harmon et al., 1983), on els canvis eustàtics 

hagin estat l’únic control sobre el nivell marí. 

2.5.4.1.1. Factors que controlen els moviments eustàtics 
 

Les causes de les variacions en el nivell marí són complexes i reflecteixen la 

combinació de diversos processos que inclouen l’activitat tectònica, canvis en la 

distribució de la massa i forma de la Terra, canvis en el volum i la massa de la 

hidrosfera i els efectes de les variacions a la taxa de rotació o inclinació de l’eix 

terrestre. Existeixen diversos treballs clàssics que han estat la base per al debat sobre 

els controls que modifiquen els nivells eustàtics (Fairbridge, 1961; Guilcher, 1969; 

Mörner, 1983 i 1987; Stanley, 1995; Pirazzoli, 1987 i 1996; Zazo, 1999), una gran 

majoria d’ells centrats en la regió mediterrània. La presència d’antigues línies de 

costa representades per dipòsits de platja aixecades i situades a diverses alçades, ha 

afavorit l’estudi cronoestratigràfic del registre marí pleistocè amb el suport de les 

característiques del contingut faunístic. A partir d’aquests estudis es va constatar que 

existia una marcada tendència fluctuant del nivell marí lligada a les oscil·lacions 

climàtiques del Quaternari, així com també una tendència descendent generalitzada 

des dels inicis del Quaternari que es podia atribuir a deformacions de les conques 

oceàniques. 

La concepció de les variacions del nivell marí ha canviat en el temps. D’una 

banda, existeix una concepció antiga a la qual es considera la superfície dels oceans 

com una superfície uniforme que fluctua verticalment i de manera paral·lela. Per altra 

banda, si es té en compte les deformacions del geoide, la superfície dels oceans no és 

uniforme sinó que es va ajustant als canvis rotacionals i gravitacionals que afecten el 

planeta. Aquesta nova concepció dificulta la reconstrucció de corbes eustàtiques a 

nivell global (Stanley, 1995). Apart d’aquests condicionants, els autors anteriorment 

citats distingeixen fluctuacions del nivell marí en una escala de temps curta, és a dir, 

degut a causes meteorològiques i/o astronòmiques i fluctuacions eustàtiques en una 

escala temporal a llarg termini. Aquestes darreres, es classifiquen en tres grups; la 

tectono-eustàsia, glacio-eustàsia i la eustàsia geoidal. La tectono-eustàsia actua 

produint canvis en el volum de les conques oceàniques a la qual Guilcher (1969) 

atribueix la tendència al descens del nivell marí durant en Quaternari a la 



Francesc Pomar Bauzà                                                                                                                                       2016 

78 
 

Mediterrània. La glacio-eustàsia implica canvis en el volum d’aigua als oceans degut 

al balanç oceà-casquets polars en el qual la quantitat d’aigua atrapada el forma de gel 

condiciona el volum d’aigua dins les conques oceàniques. L’eustàsia geoidal és un 

procés complex en el qual s’hi ha de tenir en compte variacions en la superfície de les 

aigües oceàniques degut a forces rotacionals i gravitatòries condicionades per canvis 

en la distribució de les masses continentals, deformacions tectòniques o moviments 

diferencials entre el nucli i el mantell de la Terra. Això provoca que la validesa del 

registre eustàtic sigui molt limitada i només es puguin construir corbes a nivell 

regional ja que arreu del planeta aquests factors modifiquen la resposta local a les 

variacions eustàtiques (Mörner, 1987). 

2.5.5. El Pleistocè superior (130-10 ka BP) 
 

El Pleistocè superior comprèn el darrer cicle interglacial-glacial del registre 

climàtic quaternari, és a dir, s’estén per un lapse de temps entre 130 i 10 ka BP (Fig. 

2.8). És un dels períodes climàtics més estudiats a dia d’avui i per això s’ha 

aconseguit reunir una gran quantitat d’estudis que proporcionen informació sobre 

diferents aspectes dels canvis ambientals. Es tracta d’estudis tant diversos com 

l’anàlisi de fòssils a dipòsits terrestres com el contingut isotòpic del registre 

sedimentari oceànic i dels casquets de gel. Això no obstant, malgrat les diferències en 

les tècniques utilitzades i les característiques dels registres, la majoria d’estudis 

coincideixen en la possibilitat de realitzar reconstruccions paleoambientals coherents 

a partir de la informació proporcionada per aquests indicadors (proxys). A més a 

més, l’abundància de registres continus que s’estenen en molts de casos inclús més 

enllà de 130 ka, poden ser desxifrats a partir de l’anàlisi de diferents indicadors com 

perfils pol·línics de sediments lacustres, pols, composició dels gasos atrapats dins els 

casquets de gel, variacions isotòpiques dels sediments oceànics i successions 

sedimentàries. Tot plegat proporciona dades detallades que poden ser 

correlacionades fàcilment sense tenir problemes derivats de registres fragmentats. La 

qualitat de les dades que s’han anat obtenint d’aquest període en els darrers anys és 

especialment bona ja que s’ha pogut reconstruir el comportament dels casquets 

polars (Dutton i Lambeck, 2012; Grant et al., 2012), la vegetació (Helmens, 2014), la 

circulació atmosfèrica i/o oceànica (Kaspar et al., 2007; Bardají et al., 2009; Alonso-

García et al., 2011; Hall et al., 2011) o el nivell de la mar entre d’altres (Gallup et al., 

1994; Hearty et al., 2007; Camoin i Webster, 2015). Per altra banda, se sap que el 

planeta Terra ha experimentat molts de canvis en les condicions ambientals durant 

aquest període. Aquests canvis van des de períodes càlids i freds intensos (períodes 

interglacials i glacials) fins altres episodis intercalats de curta durada d’escalfament o 

refredament relatiu (interstadials i stadials). Aquest registre tan detallat de les 

fluctuacions climàtiques durant els darrers 130 ka serveix de model per a la 

interpretació dels canvis ambientals dels primers cicles interglacials-glacials (Lowe i 

Walker, 1997), així com també pot establir les bases per a la interpretació de futurs 

canvis climàtics (Lane, 2013). 
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2.5.5.1. Estructura i subdivisions 
 

Així com s’ha esmentat anteriorment, la corba de les variacions isotòpiques 

dels sediments dels fons dels oceans és utilitzada com la base per a generar 

correlacions a nivell global. El gran nombre de fluctuacions isotòpiques registrades 

dins els darrers 130 ka mostren en línies generals una successió dels mateixos canvis 

isotòpics amb una freqüència temporal conseqüència dels cicles orbitals terrestres. 

Els principals canvis registrats a la corba isotòpica del Pleistocè superior són (Fig. 

2.14): un canvi abrupte de valors δ18O elevats cap a valors més baixos al voltant de 

130 ka (transició estadi 6/5); un pic marcat amb valors δ18O baixos corresponents a 

l’estadi isotòpic 5e (màxim del darrer període interglacial); un canvi gradual cap a 

valors de δ18O més elevats a partir de l’estadi 5d i fins l’estadi 3 amb episodis 

intercalats de disminució de δ18O corresponents als estadis 5c, 5a i 3 i episodis 

d’augment corresponents als estadis 5b i 4; un període amb valors de δ18O molt 

elevats corresponents a l’estadi 2 (màxim del darrer període glacial) i finalment un 

nou canvi abrupte cap a valors de δ18O baixos a l’inici de l’Holocè (Shackleton et al., 

1987; Lowe i Walker, 1997; Shackleton et al., 2002; Lowe i Walker, 2015). Aquest 

registre isotòpic es reflecteix també en els canvis en el volum de gel present als 

casquets polars que està directament relacionat amb el nivell marí. A més a més, les 

seqüències isotòpiques marines poden correlacionar-se amb registres continentals ja 

que les variacions isotòpiques als oceans donen una idea de la tendència de la 

temperatura durant el Pleistocè superior. La successió dels estadis isotòpics 

proporciona una base estratigràfica sobre la qual realitzar interpretacions 

paleoclimàtiques de successions sedimentàries. 

Figura 2.14. Variacions isotòpiques durant els darrers 130 ka. El Pleistocè superior (130-10 ka) és un 

període caracteritzat pel refredament progressiu del clima però que ha experimentat diversos 

moments d’escalfament. Aquestes fluctuacions són les que permeten dividir el Pleistocè superior en 

dos grans períodes de desenes de milers d’anys; el darrer període interglacial i glacial. A més a més, es 

pot subdividir en períodes de poc menys de 20 ka caracteritzades per la successió de fluctuacions 

càlides i fredes dins l’estadi 5 (e-a) i estadis 4-2 (registre isotòpic modificat de Siddall et al., 2003). 
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El darrer estadi interglacial (5e – 5a) 
 

L’inici del darrer estadi interglacial queda reflectit en els registres sedimentaris 

marins a través d’un canvi abrupte de valors isotòpics elevats cap valors més baixos 

just després de fa 130 ka. Aquest punt és considerat el límit inferior d’aquest període i 

serveix de marcador per a correlacionar registres marins i terrestres. En aquest 

moment diferents indicadors com el contingut fossilífer de sediments terrestres i 

marins, registres pol·línics o variacions isotòpiques dins el gel polar, coincideixen en 

mostrar un escalfament del clima (Lowe i Walker, 1997). Per altra banda, el límit 

superior del darrer estadi interglacial sembla no ser fàcil de definir ja que just després 

de l’estadi 5e (± 120 ka) comença un període de refredament prolongat que es veu 

constantment interromput per marcades oscil·lacions climàtiques durant 40 ka (Fig. 

2.14). D’aquesta manera dins aquest període queden definides cinc fluctuacions 

climàtiques; dos episodis de refredament (5d ± 110 ka i 5b ± 91 ka) i dos 

d’escalfament (5c ± 100 ka i 5a ± 80 ka). No obstant, a partir de l’estadi 5d la 

tendència general és cap a un refredament progressiu del clima que genera un cert 

consens dins la comunitat científica que fa que es consideri com a període interglacial 

estrictament l’estadi 5e (Hearty et al., 2007; Dutton i Lambeck, 2012; Hearty, 2012). 

Així i tot, no és fins a la transició estadi 5a/4 que es produeix un deteriorament 

marcat del clima. Això pot generar un certa controvèrsia ja que algunes localitats 

d’estudi diversos registres del nivell marí situen nivells similars o per damunt de 

l’actual també als estadis 5c ò 5a (Hearty, 1998; Dorale et al., 2010; Andreucci et al., 

2014). Això fa pensar que malgrat l’existència d’una tendència generalitzada cap al 

refredament del clima des de l’estadi 5e, s’han produït episodis suficientment càlids 

com per generar nivells marins més elevats com a resposta local als canvis 

ambientals. 

Una part de les investigacions del darrers anys s’han centrat en avançar en la 

determinació de la història del nivell marí. En aquest sentit han servit de base els 

treballs realitzats a zones considerades tectònicament estables a l’Atlàntic nord 

(Harmon et al., 1978; Harmon et al., 1983; Neumann i Hearty, 1996; Hearty, 1998; 

Hearty i Neumann, 2001). L’ús de tècniques com les datacions radiomètriques Th/U 

aplicades sobre esculls coral·lins i espeleotemes situats a diferents alçades per sobre i 

per davall el nivell actual de la mar, permeten obtenir una corba dels moviments 

regressius i transgressius de la mar. D’aquesta manera les dades mostrades per 

aquests treballs assenyalen que el nivell de la mar ha estat igual o per sobre de 

l’actual en comptades ocasions durant el Pleistocè superior. Concretament durant 

l’estadi isotòpic 5 es descriuen quatre highstands: dos al 5e situats a ± 4 m snm; un al 

5c situat a - 12 m i el darrer a l’estadi 5a situat a ± 0 m snm o lleugerament per davall. 
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El darrer estadi glacial (4 – 2) 
 

La transició estadi 5/4 (75 ka) produeix un canvi abrupte en el perfil de la 

corba isotòpica de δ18O en el qual es passa ràpidament de valors relativament baixos 

a l’estadi 5a cap a valors més elevats durant l’estadi 4. Aquesta variació isotòpica 

reflecteix un refredament del clima que produeix un creixement del gel continental i 

dels casquets polars, així com també un acusat descens del nivell marí. El registres 

pol·línics mostren canvis a la vegetació de l’Europa meridional substituint els boscos 

d’espècies frondoses i coníferes per extensions d’estepa (Lowe i Walker, 1997). Per 

tant, el darrer període glacial s’estén des de fa 75 ka fins 10 ka i està representat pels 

estadis isotòpics 4, 3 i 2. Malgrat en línies generals és un període de condicions 

climàtiques fredes, també es caracteritza per un bon nombre d’episodis curts 

d’escalfament i refredament relatiu. El registre isotòpic dels sediments marins marca 

dos períodes de valors de δ18O elevats als estadis 4 i 2 i un amb valors relativament 

més baixos situat a l’estadi 3 (Fig. 2.14). Els límits entre els estadis 4/3 es situa 

cronològicament al voltant de 58 ka i el límit entre els estadis 3/2 al voltant de 23 ka, 

per altra banda, el final de l’estadi isotòpic 2 es situa la voltant de 11 ka. Es considera 

un període amb un increment considerable del volum de gel continental especialment 

als estadis 4 i 2, mentre que durant l’estadi 3 el volum de gel degué ser lleugerament 

menor. Aquest escenari suposa que durant tot el període glacial el nivell de la mar es 

situava per davall el nivell actual, arribant a assolir cotes aproximades de fins a - 120 

m  durant l’estadi 2, - 50 m durant l’estadi 3 i  - 80 m  durant l’estadi 4 (Shackleton, 

1987; Siddall et al., 2003). 

La majoria d’estudis recents sobre els registres isotòpics d’aquest període, 

contenen un major grau de variabilitat que les fluctuacions explicades anteriorment. 

De fet, existeix una successió de nombroses fluctuacions de curta durada (milers 

anys) intercalades entre els estadis 4, 3 i 2. Un gran nombre d’estudis paleoclimàtics 

sobre el període comprès entre els estadis 4 i 2, han aconseguit descriure 

detalladament les variacions isotòpiques des de fa 80 ka (Johnsen et al., 1992; Bond 

et al., 1999; Weaver, 1999; Schultz, 2002; Genty et al., 2003; Rahmstorf, 2003; 

Hemming, 2004; Martrat et al., 2004; Tzedakis et al., 2004; Braun et al., 2005; 

Grant et al., 2011; Jung et al., 2011; Sprovieri et al., 2012; Incarbona et al., 2013; Long 

i Stoy, 2013; Rabasa i Ponce, 2013; Lowe i Walker, 2015). Per exemple, s’han descrit 

fins a sis variacions molt marcades cap a valors isotòpics elevats a partir de 60 ka i 

fins al voltant de 20 ka (Fig. 2.15), suggerint creixements ràpids del volum de gel. No 

només el registre isotòpic mostra aquestes variacions, els sediments marins de 

l’Atlàntic nord mostren acumulacions intercalades de capes riques en materials 

detrítics procedents del continent. Aquestes capes s’han anomenat Heinrich events i 

marquen un acusat descens de les temperatures de l’aigua dels oceans així com també 

una disminució de la salinitat degut a la descàrrega de grans quantitats d’aigua dolça 

procedent dels icebergs despresos del casquet de gel nord-americà. Aquestes capes de 

materials detrítics continentals s’han aconseguit trobar fins a uns pocs milenars de 

quilòmetres cap al sud, arribant a assolir latituds pròximes als 40º N. Això marca una 

important expansió del casquet polar que juntament amb el refredament de les 
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aigües, afavoreix la deriva de gran quantitat d’icebergs cap a latituds inusualment 

baixes. Per altra banda, s’han descrit aproximadament fins a 20 episodis 

d’escalfament (interstadials) en els darrers 80 ka anomenats Dansgaard-Oeschger 

events (Fig. 2.15). Aquests episodis, malgrat mostrin un escalfament relatiu, sempre 

han mostrat als registres isotòpics i de temperatura unes condicions climàtiques més 

fredes que les actuals. Els Dansgaard-Oeschger events apareixen intercalats entre els 

Heinrich events amb una durada aproximada de ± 1.500 anys. 

Figura 2.15. Registre isotòpic dels darrers 80 ka. S’observa una successió marcada de ràpides 

fluctuacions climàtiques d’escalfament i refredament. Els moments marcats amb les etiquetes H1 – H6 

fan referència als episodis de refredament abrupte anomenats Heinrich events. Els pics numerats  del 

1 fins al 21 fan referència a episodis d’escalfament abrupte anomenats Dansgaard – Oeschger events 

(modificat de Bond et al., 1999). 

2.5.5.2. Història del nivell marí durant el Pleistocè superior a la 
Mediterrània occidental  
 

Després d’haver descrit les fluctuacions més destacables que han condicionat 

el clima del Pleistocè superior, aquest apartat es centrarà en la relació que ha existit 

entre el clima i les oscil·lacions del nivell marí dins la regió on es situen les illes 

Balears, el Mediterrani occidental. Els dipòsits sedimentaris pleistocens que es poden 

trobar de manera irregular al llarg de la costes del sud-est de la península Ibèrica, les 

illes Balears i la costa oest de Sardenya, així com també els registres d’espeleotemes 

freàtics, proporcionen un excel·lent registre de les fluctuacions eustàtiques vinculades 

als períodes glacials i interglacials. 

Illes Balears 
 

A les illes Balears, aquest registre ha estat descrit i debatut a fons a la literatura 

des de fa algunes dècades (Butzer i Cuerda, 1962a; Butzer, 1975). A conseqüència 

d’això, Mallorca ha estat reconeguda com una de les localitats d’estudi clàssiques a 

treballs del Pleistocè marí a la conca del Mediterrani occidental (Hey, 1978; Zazo et 

al., 2003; Bardají et al., 2009; Zazo et al., 2013; Muhs et al., 2015). L’illa de Menorca, 
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com s’ha explicat a l’apartat 2.2., no ha captat tanta atenció en els estudis del 

Quaternari balear. Una extensa literatura començant a la segona meitat del segle XX 

proporciona no només un bon registre dels paleonivells marins basats en els dipòsits 

de platges fòssils sinó que també proporciona informació paleoclimàtica basada en el 

contingut paleontològic (Gómez-Pujol i Pons, 2007). En els darrers anys, els canvis 

en el nivell marí forçats per les grans fluctuacions climàtiques que es produïren 

durant el Pleistocè superior a Mallorca han estat deduïts a partir de l’anàlisi de 

terrasses marines i les seves característiques geomorfològiques (Pomar i Cuerda, 

1979; Cuerda, 1989; Goy et al., 1997; Zazo et al., 2003; Vicens et al., 2012), de l’anàlisi 

d’eolianites (Clemmensen et al., 1997; Fornós et al., 2002a) i els sòls relacionats 

(Rose et al., 1999; González-Hernández et al., 2001; Nielsen et al., 2004), així com 

també de les interferències entre deposició eòlica, col·luvial i al·luvial (Clemmensen 

et al., 2001; Fornós et al., 2005; Fornós et al., 2009). Les Illes Balears representen 

una àrea relativament estable amb una activitat tectònica baixa sobretot a partir del 

final del Pliocè (Fornós et al., 2002b; Giménez, 2003; Silva et al., 2005). Per tant, els 

resultats dels estudis sobre el Pleistocè superior són relativament fàcils d’interpretar i 

a més tenen una especial rellevància degut a que sembla no haver-hi efectes tectònics 

que distorsionin els registres dels canvis en el nivell marí com demostren alguns 

afloraments pleistocens que fossilitzen falles neògenes i no presenten cap tipus de 

deformació (Giménez, 2003). 

Les cronologies dels dipòsits de Mallorca han estat obtinguts mitjançant 

anàlisis U/Th de restes de copinyes marines (Hearty et al., 1986; Hearty, 1987; 

Hillaire-Marcel et al., 1996; Goy et al., 1997; Zazo et al., 2003), ESR (Hennig et al., 

1981; Grün, 1986) i a través d’anàlisi de paleomagnetisme (Nielsen et al., 2004). De 

més a més, s’han fet estudis d’anàlisis cronològics U/Th sobre espeleotemes freàtics 

de coves litorals de manera que s’ha pogut obtenir una corba d’oscil·lació marina 

durant el Pleistocè superior (Ginés i Ginés, 1972; Vesica et al., 2000; Tuccimei et al., 

2006, Onac et al, 2006; Dorale et al., 2010; Ginés et al., 2012b; Onac et al., 2012; 

Tuccimei et al., 2012; Polyak et al., 2014). Així per tant, els resultats que ofereixen 

aquests estudis apunten a l’existència d’almanco tres highstands amb els 

corresponents lowstands intercalats (Fig. 2.16 i Taula 2.1): un durant l’MIS 5e, un 

segon durant l’MIS 5c i finalment un altre durant l’MIS 5a. Aquestes dades semblen 

ajustar-se a les corbes eustàtiques de referència a nivell global a les quals s’hi 

identifiquen les mateixes fluctuacions (Hearty, 1998; Dutton i Lambeck, 2012). La 

corba obtinguda (Fig. 2.16) mitjançant aquests estudis, abasta amb precisió el període 

comprès entre 130 ka i 80 ka (MIS 5). Pel període comprès entre el MIS 4 i el MIS 2 

no és possible construir un corba d’oscil·lacions eustàtiques ja que no s’han trobat 

espeleotemes freàtics a cotes inferiors de -60 m. D’aquest fet es pot deduir que el 

nivell marí degué descendir desenes de metres així com assenyalen els models de 

corbes eustàtiques globals i que es degué mantenir per davall de -50 m (Siddall et al., 

2003).  
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Sardenya i costa sud-est de la península Ibèrica 
 

En els darrers anys han anat sorgint alguns estudis sobre l’anàlisi 

d’afloraments pleistocens situats a les costes occidentals de Sardenya i la costa sud-

est de la península Ibèrica. Aquests afloraments estan composts en gran part per 

successions molt semblants a les de Balears com dipòsits marins, eòlics i al·luvials. 

Les datacions mitjançant tècniques radiomètriques (U/Th) o de luminiscència (OSL), 

han permès donar un marc climàtic a aquests dipòsits i relacionar-los amb els 

períodes glacials i interglacials del Pleistocè superior (Zazo et al., 2003; Andreucci et 

al., 2009; Andreucci et al., 2010a i b; Thiel et al., 2010; Zazo et al., 2013; Andreucci et 

al., 2014; Coltorti et al., 2014; Carboni et al., 2014). A més a més, la utilització 

d’espeleotemes freàtics com a marcadors del nivell marí també han estat utilitzats a 

l’illa de Sardenya aconseguint identificar un pic de l’estadi 5e al voltant de 120 ka 

(Fig. 2.16 i Taula 2.1), encara que a una alçada superior que a Mallorca (Tuccimei et 

al., 2003; Tuccimei et al., 2012). Per altra banda, diversos dipòsits de platges fòssils 

atribuïts a l’estadi 5e localitzats a la costa sud-est de la península Ibèrica, també 

difereixen majoritàriament amb les alçades identificades a Mallorca (Fig. 2.16 i Taula 

2.1.). En el cas de Sardenya, aquesta desviació es deu a la combinació de lleugers 

moviments tectònics locals i a ajustaments isostàtics de la conca marina durant el 

darrer període glacial (Tuccimei et al., 2012). D’una manera semblant les platges 

fòssils peninsulars han sofert processos d’aixecament tectònic actiu durant el 

Pleistocè superior (Zazo et al., 2003). 
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Taula 2.1. Comparació dels diferents registres marins de la Mediterrània occidental durant el MIS 5 

(basat en dades de Zazo et al., 2003; Andreucci et al., 2009; Andreucci et al., 2010a i b; Thiel et al., 

2010; Zazo et al., 2013; Andreucci et al., 2014; Coltorti et al., 2014; Carboni et al., 2014; Tuccimei et 

al., 2003 i Tuccimei et al., 2012 i Polyak et al., 2014). (*) Les datacions d’aquestes terrasses marines es 

situen al voltant de 95 ka però no són prou acurades per a situar-les al MIS 5c ò 5a (Zazo et al., 2013). 

2.5.5.3. Canvis en la circulació atmosfèrica a la Mediterrània occidental 
 

Com s’ha explicat en apartats anteriors, el registre isotòpic és un clar marcador 

de la tendència seguida per la temperatura durant el Pleistocè superior. Aquests 

canvis en la temperatura controlats en gran part per variacions en la insolació degut a 

canvis orbitals, tenen dues conseqüències directament relacionades. D’una banda, 

l’ascens i el descens de la temperatura controla el volum de gel continental i dels 

casquets polars, provocant variacions en el nivell marí. Per altra banda, aquests 

canvis en la temperatura també generen canvis en els patrons de circulació de 

l’atmosfera condicionats pels ajustaments del sistema oceà-atmosfera en la 

transferència de calor entre les latituds baixes i les altes (Broecker i Denton, 1990; 

Bender, 2013). Aquest escenari genera canvis en la distribució de les masses d’aire 

canviant les característiques climàtiques a escala regional. Aquest apartat es centrarà 

en explicar a grans trets els canvis que es produeixen en les característiques 

climàtiques de la Mediterrània occidental durant períodes d’escalfament o 

refredament del clima terrestre. 

 

 

Figura 2.16. Corba eustàtica de Mallorca durant el MIS 5 generada a partir de dades d’espeleotemes 

freàtics. S’hi comparen nivells marins d’altres localitats de la Mediterrània occidental (modificat de 

Polyak et al., 2014 a partir de dades de Zazo et al., 2003; Andreucci et al., 2009; Andreucci et al., 

2010a i b; Thiel et al., 2010; Zazo et al., 2013; Andreucci et al., 2014; Coltorti et al., 2014; Carboni et 

al., 2014; Tuccimei et al., 2003 i Tuccimei et al., 2012). 

Figura pàg. anterior 
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La informació de la qual es disposa sobre el darrer període interglacial indica 

una gran semblança amb el període interglacial actual. Això fa que sovint aquestes 

condicions es considerin anàlogues de les actuals (Bardají et al., 2009). Durant els 

pics més càlids del darrer període interglacial, l’elevat grau d’insolació incident a 

l’hemisferi Nord durant l’estiu provocava una forta influència de la corrent de 

l’Atlàntic nord cap al nord d’Europa. Aquesta corrent migrava cap al nord-est, 

empenyent les aigües fredes de l’Àrtic més cap al nord i afavorint un efecte 

temperador sobre el continent europeu (Fig. 2.17A). Aquest escenari desplaçava cap a 

latituds més septentrionals la corrent atmosfèrica de l’oest debilitant la influència del 

vent del nord-oest sobre el sud d’Europa i la Mediterrània occidental (Kaspar et al., 

2007; Bardají et al., 2009). Això es tradueix en un reforçament de l’anticicló de les 

Açores que amplia la seva influència sobre la Mediterrània occidental i afavoreix 

l’entrada de masses d’aire africanes. Aquesta situació atmosfèrica genera un ascens 

de la temperatura a la Mediterrània occidental provocant la formació de centres de 

baixes pressions que impulsen vents de l’est i del sud. Per tant, durant períodes càlids 

la circulació de l’oest es desplaça cap al nord afavorint l’entrada de vents del sud, 

generant un temps càlid i humit amb precipitacions dèbils. 

Cap al final dels estadis càlids la situació atmosfèrica comença a canviar. La 

disminució de la insolació rebuda durant l’estiu a l’hemisferi Nord afavoreix el 

creixement de nou del casquet polar. Malgrat les latituds mitjanes i altes encara 

continuen relativament càlides, la corrent de l’Atlàntic nord es debilita facilitant la 

migració cap al sud de les aigües fredes de l’Àrtic (Fig. 2.17B). Això generà un abrupte 

gradient de temperatura de les aigües de les mars del nord d’Europa que torna a 

desplaçar la corrent atmosfèrica de l’oest cap al sud (Moreno et al., 2002; Bout-

Roumaizeilles et al., 2007; Kaspar et al., 2007; Bardají et al., 2009). En aquest 

moment la situació a la Mediterrània occidental canvia radicalment, passa a estar 

sota la influència de masses d’aire més fresques i d’uns vents predominants del nord-

oest que desplacen d’una banda l’anticicló de les Açores cap a l’oest, i per l’altra les 

baixes pressions del nord d’Àfrica cap al sud. Malgrat s’està iniciant un període més 

fred, les aigües de la Mediterrània occidental continuen estant relativament més 

càlides ≥ 20ºC (Martrat et al., 2004 i 2007). El contrast tèrmic entre les masses d’aire 

fred procedents del nord-oest i les aigües relativament càlides de la Mediterrània és 

capaç de generar unes condicions meteorològiques caracteritzades per un temps més 

ventós i abundants precipitacions intenses de caràcter tempestuós (Kaspar et al., 

2007; Bardají et al., 2009). 
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Figura 2.17. Reconstrucció de les condicions atmosfèriques i oceàniques a l’Atlàntic nord. A: Durant 

un estadi càlid la corrent càlida de l’Atlàntic nord es reforça assolint latituds més altes i empenyent les 

aigües de l’Àrtic cap al nord. Aquesta situació ajuda a temperar el clima de tot el continent europeu. 

Com a resposta atmosfèrica, la corrent de l’oest es situa a latituds també més altes reduint la seva 

influència sobre el sud d’Europa. Això permet que l’anticicló de les Açores ampliï la seva influència 

sobre la Mediterrània occidental i permeti l’entrada de masses d’aire càlides procedents del nord 

d’Àfrica que generen baixes pressions que impulsen vents de component sud. B: Durant un període de 
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refredament del clima, la corrent de l’Atlàntic nord es debilita afavorint el desplaçament cap al sud de 

les aigües fredes de l’Àrtic, així com també el creixement del casquet polar. Això genera un gradient de 

temperatura més elevat a l’oceà que fa que la corrent de l’oest es desplaci cap al sud. Aquest escenari 

debilita i desplaça l’anticicló de les Açores cap a l’oest afavorint l’entrada de vents del nord-oest a la 

Mediterrània occidental. El contrast de temperatura produït entre els vents freds del nord-oest i les 

aigües de la Mediterrània que encara es mantenen relativament càlides provoca un temps caracteritzat 

per precipitacions intenses de caràcter tempestuós (basat en dades de Moreno et al., 2002; Kaspar et 

al., 2007 i Bardají et al., 2009). 
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3.INTERFERÈNCIA ENTRE SEDIMENTACIÓ 
EÒLICA I AL·LUVIAL 
 

3.1. Ambient, processos i dipòsits associats 
 

3.1.1. Sedimentologia, geomorfologia i dinàmica dels ventalls 
al·luvials 
 

Els ventalls al·luvials són dipòsits de sediments detrítics al peu d’una serralada 

transportats per un corrent al·luvial. La seva forma més habitual és de con, que 

parteix des del punt on el corrent surt de la conca (l’àpex) i s’escampa radialment 

davant el front muntanyós (Fig. 3.1). El material detrític erosionat de la conca és 

arrossegat pels cursos al·luvials pendent avall dins el barranc cap a la zona més 

deprimida durant fortes precipitacions. Un cop assoleix la sortida, el canvi de 

pendent i l’alliberament del confinament del canó afavoreixen la deposició dels 

sediments (Bull, 1977; Blair i McPherson, 1994; Miall, 1996; Harvey, 2011 i 2012; 

Harvey, 2013; Clarke, 2015). La forma en planta d’aquests dipòsits és similar a un 

ventall estès amb el contorn més o manco continu en forma d’arc però que sovint es 

pot mostrar interromput per protuberàncies en forma de lòbul (Fig 3.1). La secció 

transversal a l’eix del ventall mostra un cos convex amb la superfície travessada per 

diversos canals. Els ventalls al·luvials es solen trobar en ambients àrids d’arreu del 

món però tampoc en són exclusius ja que és possible trobar-ne a regions de clima més 

humit (Harvey et al., 2005). A més a més, poden variar de mides, pendents, tipus de 

dipòsits i àrees font del sediment. Aquests aspectes seran explicats als apartats 

següents. 

Figura 3.1. Exemples de vistes aèries de ventalls al·luvials a les quals es pot observar la forma de con 

que s’escampa davant el front muntanyós. A: Ventalls al·luvials actuals al Death Valley, Badwater 

Basin, Califòrnia (extreta de www.airphotona.com). B: Ventall al·luvial pleistocè de Betlem, Mallorca. 

El concepte de ventall al·luvial té un ús ampli dins la sedimentologia però el 

cert és que existeix una àmplia varietat d’ambients deposicionals fluvials que podrien 
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adaptar-se al terme ventall al·luvial. Això pot generar certa controvèrsia en la 

utilització d’un terme o l’altre. El concepte ventall al·luvial posa l’accent en la part 

més geomòrfica de la definició d’aquest ambient deposicional. Com s’ha explicat 

anteriorment, la forma de con travessat per canals distributaris que s’escampen de 

manera radial des de l’àpex són les característiques clau a l’hora de definir els 

ventalls. Segons recull Miall (1996), la diferència entre un sistema fluvial d’un altre 

d’al·luvial és observable en la xarxa de canals que genera. Un ambient al·luvial mostra 

una xarxa de canals distributaris, és a dir, forma canals que tendeixen a divergir del 

corrent principal. Un ambient fluvial, per contra, tendeix a formar canals que van 

convergint cap el corrent principal. També fa una sèrie de consideracions en quant a 

dimensions i característiques dels dipòsits dels ventalls al·luvials. A diferència dels 

sistemes fluvials, els ventalls al·luvials solen mostrar petits cons al peu d’una 

serralada de pocs centenars de metres fins a amplis ventalls de desenes de 

quilòmetres. Els sistemes fluvials poden superar aquestes dimensions. En la seva 

formació, majoritàriament hi predominen processos de debris-flow i existeix una 

gradació dels dipòsits des de sediments més grollers a l’àpex fins a sediments 

llimosos a les zones més distals. Per altra banda, Blair i McPherson (1994) i 

Latrubesse (2015) afegeixen un altre aproximació de caràcter morfològic en la 

diferenciació entre sistemes al·luvials i sistemes fluvials. Acceptant totes les 

característiques que s’han enumerat, consideren que els sistemes fluvials generen un 

perfil transversal còncau amb el canal principal al punt més baix i l’acumulació de 

potents dipòsits sedimentaris, mentre que els sistemes al·luvials es caracteritzen per 

un perfil transversal convex que afavoreix el desbordament de les aigües que circulen 

pels canals i la formació de fluxos laminars cap als extrems del ventall. Pel que fa al 

perfil longitudinal, els sistemes al·luvials els limiten a pendents elevats que poden 

oscil·lar entre 1,5º fins a 25º característic de ventalls dominats per processos de 

moviments en massa o a sistemes amb pendents de 0,4º a 1,5º caracteritzats per un 

patró de circulació de les aigües tipus trenat (braided). Els sistemes fluvials també 

poden presentar característiques de transició entre els sistemes al·luvials amb menor 

pendent i els sistemes pròpiament fluvials que mostren uns pendents igual o inferiors 

a 0,4º i sense cap evidència de canals distributaris. 

3.1.1.1. Forma 
 

Les característiques de l’emplaçament dels ventalls al·luvials controlen d’una 

banda la forma que adopta el ventall, i per l’altra els processos que el construeixen. 

Aquests dos fets solen estar estretament lligats per tant la forma és el reflex dels 

processos i viceversa. D’aquesta manera la combinació de característiques tals com la 

litologia, la forma i superfície de la conca i l’espai d’acomodació condicionen la mida i 

forma del ventall així com també l’aportació de sediment i els processos (Taula 3.1).  

Alguns dels autors dedicats a l’estudi dels dipòsits al·luvials coincideixen, a grans 

trets, en considerar dos grans tipus de ventalls segons les seves característiques 

morfològiques: els ventalls al·luvials i els ventalls col·luvials (Blikra i Nemec, 1998; 

Miall, 1996; Harvey, 2012). Els ventalls al·luvials es formen a planes al peu de grans 

serralades o valls àmplies i estan alimentats per grans canyons o conques que ocupen 
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unes superfícies de l’ordre de quilòmetres quadrats. El perfil longitudinal del ventall 

sol mostrar un pendent d’entre 5º i 15º i la longitud del radi pot ser d’uns pocs 

quilòmetres fins a desenes de quilòmetres. Els dipòsits mostren sediments grollers 

que van des de graves anguloses a arrodonides fins a arenes, que es disposen seguint 

un ordre de mida de gra des dels més grollers cap a l’àpex fins els més fins a les zones 

més distals. Els processos més representatius són els de corrent d’aigua en forma de 

fluxos trenats i menor presència de processos de moviments en massa com caigudes 

de blocs i debris-flows. El ventalls col·luvials es formen al vessant d’una muntanya o 

a la seva base i estan alimentats per un barranc o conques de poca superfície. El perfil 

longitudinal del ventall mostra un pendent d’entre 15º i 45º i la longitud del radi sol 

ser inferior al quilòmetre. Els dipòsits mostren sediments grollers composts 

majoritàriament per graves anguloses a molt anguloses. Els materials més grollers es 

disposen als extrems més distals del ventall. Els processos que els caracteritzen són 

moviments en massa com les caigudes de blocs i esllavissades,  els debris-flows, així 

com també alguns processos de rentat de la superfície del ventall formant xaragalls.  

Principals característiques Ventall al·luvial Ventall col·luvial 

Marc geomòrfic Al peu d’un front muntanyós 
Vessant d’una muntanya o a la 

seva base 

Conca km2 ha – m2 

Localització de l’àpex 
Base del vessant muntanyós, 

desembocadura del canyó 

Zona més elevada del vessant, 

base del barranc 

Pendent 5º -15º 15º - 45º 

Radi km m 

Sediment 
Graves anguloses a arrodonides, 

arenes 

Graves anguloses a molt 

anguloses 

Granoclassificació Material més groller a l’àpex 
Material més groller al peu del 

ventall 

Processos deposicionals 
Corrents d’aigua tipus trenat i 

debris-flows 

Caigudes de blocs, esllavissades 

i debris-flows 

Taula 3.1. Comparació de les principals característiques dels ventalls al·luvials i els ventalls col·luvials 

(basat en Miall, 1996; Blikra i Nemec, 1998). 

Nombrosos estudis han demostrat que els processos deposicionals són els 

responsables de la morfologia dels ventalls al·luvials. Aquests processos estan 

controlats per l’aportació sedimentària que a la vegada reflexa les característiques de 

l’àrea font. Això suposa que variacions en la morfometria de ventalls situats a climes 

similars i alimentats per conques amb unes característiques litològiques semblants 

haurien de manifestar un control topogràfic de l’àrea font (Calvache et al., 1997; 

Harvey, 1997; Viseras et al., 2003; Al-Farraj i Harvey, 2005; Harvey, 2005;  Harvey, 
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2011; Haas et al., 2015). D’aquesta manera, el control topogràfic de la morfometria 

dels ventalls s’ha aconseguit mesurar empíricament des de dos enfocaments 

diferents. D’una banda, establint relacions principalment entre la superfície de la 

conca i la superfície del ventall i el pendent del ventall i la superfície de la conca (Fig. 

3.2. A i B). Aquestes relacions indiquen com existeix una correlació directament 

proporcional entre la superfície del ventall i la superfície de la conca i entre el 

pendent del ventall i la superfície de la conca. Per l’altra, s’han identificat els 

processos geomorfològics que operen dins una conca segons la relació entre la 

superfície de la conca i el seu pendent (Tarbotoon et al., 1991; Seidl i Dietrich, 1992; 

Montgomery i Foufaoula-Geordiou, 1993; Harvey, 1997; Montgomery i Buffington, 

1997; Sklar i Dietrich, 1998; Stock i Dietrich, 2003; May i Lisle, 2012; Rickenmann i 

Scheidl, 2013). Les regressions entre el pendent de la conca i la seva superfície (Fig. 

3.2. C) mostren una inflexió a la corba generalment situada a pendents al voltant o 

superiors a 0,1 i superfícies inferiors a 15-20 ha la qual cosa estableix un llindar entre 

conques dominades per processos de moviments en massa tipus debris-flow i 

conques dominades per processos majoritàriament de corrent d’aigua (processos 

al·luvials). A més a més, a major pendent el desenvolupament  de la xarxa de 

drenatge és menor arribant a generar-se un únic canal pràcticament rectilini a les 

conques amb un pendent més elevat (Montgomery i Foufaoula-Geordiou, 1993; May i 

Lisle, 2012; Rickenmann i Scheidl, 2013). Tot i això, sembla que el principal factor 

dins aquesta relació és el pendent ja que s’han arribat a identificar conques 

dominades per processos de debris-flow amb superfícies de conca que assoleixen fins 

a 20 km2 però amb pendents mitjans de quasi 0,2 (Rickenmann i Scheidl, 2013). 

Figura 3.2. Correlacions existents entre diferents paràmetres morfomètrics dels ventalls i les seves 

conques. A i B: Relació entre la superfície i el pendent del ventall i la superfície de la conca que 

l’alimenta (modificat de Harvey, 2011; Al-Farraj i Harvey, 2005) C: Relació entre el pendent i la 

superfície de la conca. Al voltant de pendents pròxims a 0,1 es produeix una inflexió a la corba que 

assenyala el canvi entre el domini dels debris-flows i el domini dels processos al·luvials (modificat de 

Montgomery i Foufaoula-Geordiou, 1993; Sklar i Dietrich, 1998). 
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3.1.1.2. L’ambient deposicional 
 

Mecanismes de transport 
 

Els processos sedimentaris sobre ventalls al·luvials van des de processos de 

debris-flows fins processos típicament fluvials. Existeixen ventalls dominats per 

processos més fluvials com els de corrent d’aigua, que consisteixen en la formació de 

canals, patrons de circulació braided i la formació de corrents laminars sheetfloods 

(Nemec i Postma, 1993; Blair, 1999b; Ritter et al., 2000; Nichols i Thompson, 2005; 

Van Dijk et al., 2012; Fontana et al., 2014), i ventalls dominats per processos de 

moviments en massa controlats per la gravetat com les esllavissades i els debris-flows 

(Nemec i Postma, 1993; Chamyal et al., 1997; Blair i McPherson, 1998; Blair, 1999a i 

c; Blikra i Nemec, 1998; Nemec i Kazanci, 1999; Turner i Makhlouf, 2002; Harvey, 

2011; McEwen et al., 2011; Kochel i Trop , 2012; Harvey, 2013; Haas et al., 2014; 

Ventra et al., 2013; Ventra i Nichols, 2014; Haas et al., 2015). El control sobre els 

mecanismes de transport depenen de la mescla de sediment i aigua que arriba al 

ventall i quina proporció hi ha entre les diferents fraccions de mida de gra del 

sediment disponible (Harvey, 1997). Una proporció més elevada d’aigua que de 

sediment afavoreix el transport de clasts grollers, la formació de canals, barres 

fluvials i dipòsits laminars. En aquest cas, a més a més, el sediment ha de contenir 

una proporció baixa de les fraccions arena i fins. Un increment en la proporció de 

sediment respecte el contingut d’aigua donarà lloc a corrents en massa, sobretot si 

dins el sediment hi predomina la fracció de fins. La matriu constituïda pels materials 

fins serà suficientment capaç de transportar els clasts flotant com un flux plàstic, 

generant corrents tipus debris-flow (Fig. 3.3.A). Aquests procés genera dipòsits de 

graves massives generalment suportades per la matriu. La formació de ventalls 

controlats per diferents processos han estat identificats a diversos llocs del món. 

Sovint es situen a la mateixa regió i comparteixen característiques similars pel que fa 

a clima, vegetació, orientació, dimensió i pendent. La única característica que els 

diferencia és que presenten un domini de processos de corrent d’aigua o processos de 

fluxos en massa. En aquest cas la litologia de la conca juga un paper important ja que 

segons la composició de la roca els processos de meteorització generaran diferents 

productes. Així per exemple, litologies que generen grans quantitats de sediments 

grollers tendeixen a produir processos de corrent d’aigua, mentre que litologies que 

proporcionen major quantitat de sediments fins afavoriran la formació de fluxos en 

massa (Nemec i Muszynsky, 1984; Chamyal et al., 1997; Blikra i Nemec, 1998; Blair, 

1999a; Ritter et al., 2000; Viseras et al., 2003; Nichols i Thompson, 2005; Sohn et al., 

2007; Andreucci et al., 2014). 
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Figura 3.3. A: Imatge d’un debris-flow acabat de dipositar sobre la superfície d’un ventall. Es nota la 

forma de lòbul o llengua allargassada de color més blanquinós (Death Valley, Califòrnia, 

http://geologycafe.com/landslide/big/35.html). B: Penya-segat que exposa dipòsits de ventall 

al·luvial. S’observen la superposició d’estructures de canals, CH (meitat inferior) i la intercalació 

d’estratificacions horitzontals corresponents a processos de sheetflood, SF (ventall des Caló, Mallorca). 

El penya-segat assoleix uns 3,5 m d’alçada. 

http://geologycafe.com/landslide/big/35.html
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Fàcies deposicionals 
 

Existeixen tres grans grups de dipòsits característics de ventall al·luvial: 

debris-flow, corrents laminars (sheetfloods) i dipòsits de canal (Bull, 1977; Miall, 

1996; Harvey, 1997; Harvey, 2011). Malgrat puguin predominar quasi exclusivament 

uns sobre els altres segons la configuració geomorfològica del ventall, el cert és que la 

majoria de ventalls reflecteixen la combinació d’aquests processos però organitzats a 

diferents zones del ventall (Hooke, 1967; Bull, 1977; Blair i McPherson, 1994; Harvey, 

2011). A la zona proximal (fanhead) hi predominen els processos de transport en 

massa i la caiguda de blocs; a la zona mitjana (midfan) hi predominen els processos 

de transport en massa i els processos de corrent d’aigua més concentrada formant 

canals tipus braided  i a la zona distal els processos de corrent d’aigua de manera 

difusa (Hooke, 1967; Bull, 1977; Blair i McPherson, 1994; Miall, 1996; Harvey, 2011). 

Aquesta zonació reflecteix canvis de pendent dins el ventall que varia des de 5 a 10º a 

la zona proximal fins a 1 ò 2º a les zones més distals. Aquesta suavització del pendent 

del ventall cap a la zona distal suposa una pèrdua de competència dels fluxos quan 

surten de la conca i per tant els materials més grollers no poden assolir les zones més 

allunyades de l’àpex (Fig. 3.5) (Harvey, 2012). A més a més, degut al rentat que 

produeixen les aigües d’escorrentia sobre el ventall, el pendent pot canviar localment 

generant zones amb fluxos canalitzats que per avulsió canvien a fluxos laminars de 

manera cíclica (Clarke, 2015). 

Els dipòsits de debris-flow són una característica comuna dins la sedimentació 

col·luvial a diferents zones de l’espectre climàtic (Nemec i Muszynsky, 1984; Blikra i 

Nemec, 1998; Nemec i Kazanci, 1999; Turner i Makhouf, 2002; McEwen et al., 2011; 

Kochel i Trop, 2012; Hooper et al., 2013; Ventra et al., 2013). El debris-flow és un 

tipus de flux de sediments controlat per la gravetat que es pot definir com un 

transport gravitacional d’una mescla de materials detrítics i aigua. Quan la matriu 

composta per sediments fins i arenosos es satura d’aigua, comença a desplaçar-se 

com un flux plàstic i viscós (Riba, 1997; Blikra i Nemec, 1998). Existeixen dos tipus de 

debris-flow segons el contingut en aigua; d’alta viscositat i baixa viscositat (Blikra i 

Nemec, 1998). El primer fa referència a una mescla de sediments amb un contingut 

d’aigua molt baix que genera una mescla molt densa i relativament seca. Aquest 

procés genera fluxos en forma de lòbul relativament ample que pendent avall es va 

escampant (Fig. 3.3A). El segon és una mescla de sediment amb alt contingut en 

aigua. L’aigua funciona com a lubricant saturant la matriu entre els clasts i facilitant 

el desplaçament de la massa de manera cohesionada. El seu desplaçament és més 

dinàmic i forma lòbuls allargats, sovint meandriformes, que pendent amunt pot 

deixar solcs amb levées. Aquests lòbuls de materials detrítics es caracteritzen per 

mostrar capes massives de bretxa suportades per la matriu que poden canviar 

lateralment a clast-suportades. La matriu pot estar constituïda per llims, arena o una 

mescla del dos. Els clasts solen disposar-se en granoclassificació inversa i poden 

orientar els seus eixos majors en paral·lel a l’extrem davanter del lòbul. Una major 

presència d’aigua dins la matriu afavorirà la formació d’estructures tractives tals com 

l’estratificació horitzontal i estructures en forma de llentia amb laminació imbricada 
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cabussant pendent amunt. Els clasts es disposen en granoclassificació decreixent, 

certa imbricació i els més grollers es situen a l’extrem frontal del lòbul. El mecanisme 

desencadenant dels debris-flows, depenent de les condicions climàtiques de cada 

lloc, és la fusió sobtada de neu o gel o bé precipitacions intenses. 

El dipòsits formats a partir fluxos aquosos són característics de ventalls de 

majors dimensions i es poden classificar a grans trets en dos subgrups (Fig. 3.3B); els 

dipòsits caracteritzats per la circulació d’aigua de forma laminar (sheetflow) i els 

dipòsits de canals (streamflow) (Harvey, 1997; Harvey, 2011). Els fluxos d’aigua es 

produeixen generalment degut a les precipitacions o a la fusió de la neu, segons el 

clima dominant a la zona. La circulació de l’aigua es produeix de dues maneres; com 

una làmina prima que s’escampa i flueix pendent avall per sobre la superfície del 

ventall i com una làmina que localment es pot concentrar lleugerament i formar 

petits xaragalls de poca profunditat i amplària (Blikra i Nemec, 1998). Aquest darrer 

procés si les característiques del ventall ho permeten i continua, acaba generant grans 

fluxos d’aigua concentrada circulant canalitzada. Els fluxos laminars renten la 

superfície del ventall emportant-se els materials llimosos i arenosos de la zona 

proximal cap a les zones més distals (Harvey, 2012). Només quan es concentra 

formant petits xaragalls, és capaç de transportar pendent avall sediments més 

grollers. Aquest procés genera dipòsits amb estratificacions horitzontals i amb 

laminació interna que pot mostrar cicles granodecreixents. Als punts on els fluxos es 

puguin concentrar formarà acumulacions de clasts en forma de llentia aïllada dins el 

sediment o estructures en forma de canal de poca profunditat. Els fluxos d’aigua 

canalitzada són fluxos concentrats que tendeixen a circular confinats dins un canal, 

assolint una columna d’aigua més profunda que genera un flux turbulent capaç de 

transportar grans quantitats de material groller. El patró de circulació de les aigües es 

correspon amb canals del tipus trenat (braided), que desenvolupa diversos canals que 

es poden desplaçar lateralment formant suaus meandres i la deposició de barres 

allargassades a les cares interiors dels meandres. Aquests canals poden anar canviant 

de direcció sobre el ventall degut a processos d’avulsió o rebliment dels mateixos 

canals a la zona mitjana del ventall i per la migració lateral dels canals (Miall, 1996; 

Blikra i Nemec, 1998; Harvey, 2011). Els dipòsits de canal mostren estructures 

d’estratificació horitzontal amb passades horitzontals de clasts disposats clast-

suportats i algun bloc aïllat. També poden aparèixer potents estrats massius amb 

certa estructura ondulada. Les estructures de canal es disposen superposades sovint 

tallant-se unes amb les altres i contenen estructures típiques de rebliment de canal 

com conglomerats clast-suportats en forma de llentia o laminació en forma de barres. 

Lateralment pot observar-se estratificació planar amb passades de clasts aïllats que 

canvien a estratificació encreuada de baix i alt angle. És molt comuna la presència de 

laminacions en forma de ripples entre els estrats dels dipòsits de canal. També 

associats a aquests dipòsits es poden observar dipòsits de desbordament dels canals o 

d’acreció lateral que consisteixen en capes primes de sediments de les fraccions més 

fines (normalment arenes i llims) que mostren laminació horitzontal que canvia a 

estratificació encreuada de baix angle amb intercalacions de laminacions amb 

ripples. 
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Els processos deposicionals relacionats amb una major presència d’aigua com 

a agent de transport, tendeixen a ser els mecanismes que transfereixen el sediment 

des de les zones més proximals del ventall cap a les zones més distals. Sovint els 

canals dels ventalls al·luvials generen una important progradació del sistema 

deposicional degut al seu caràcter distributari (Miall, 1996; Blikra i Nemec, 1998). 

Això fa que al llarg del contorn del ventall, a la zona distal, es vagin formant nous 

lòbuls deposicionals que amb el desplaçament lateral dels canals van canviant de 

posició i en conseqüència generen el creixement del ventall (Miall, 1996; Harvey, 

2012). El desplaçament constant de la zona de deposició sobre el ventall juntament 

amb els canvis de pendent que controlen els processos de transport al llarg del perfil 

longitudinal del ventall, generen una distribució tant lateral com vertical de fàcies 

complexa (Harvey, 1997). Són molt comunes les seqüències amb alternances de 

potents dipòsits de debris-flow amb capes massives de bretxa i alguns dipòsits de 

canal a la zona proximal del ventall, mentre que cap a la zona distal hi predominen 

alternances de dipòsits de flux laminar amb dipòsits de canal (Fig. 3.4). Algunes 

característiques locals de l’emplaçament del ventall poden produir canvis en les 

seqüències verticals, això no obstant, els canvis climàtics o els moviments tectònics 

poden ser els principals factors que provoquin majors canvis en les seqüències dels 

dipòsits de ventall al·luvial. S’han identificat a diversos ventalls al·luvials quaternaris 

canvis abruptes en les seqüències sedimentàries controlades per les fluctuacions 

climàtiques ocorregudes durant el Quaternari (Harvey, 1996; Harvey, 1997;Harvey et 

al., 1999; Harvey, 2002; Harvey, 2005; Harvey et al., 2005; Pope i Wilkinson, 2005; 

Robinson et al., 2005; Fontana et al., 2014). 

Figura 3.4. Model de distribució de les fàcies al llarg del perfil longitudinal d’un ventall. 
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3.1.2. Sedimentologia de dipòsits eòlics 
 

Característiques generals del sediment 
 

Els sediments eòlics poden dividir-se en quatre grups principals: (a) dipòsits 

eòlics tals com mantells d’arena i (b) dipòsits interdunars que sovint consisteixen en 

sediments grollers mal classificats dels quals les fraccions mitjanes i fines han estat 

retreballades pel vent; (c) arenes dunars moderadament a ben classificades que 

consisteixen en grans que oscil·len entre les mides 70-250 um, llims eòlics (loess) que 

consisteixen principalment en partícules d’una mida de gra de 10-70 um; i (d) pols 

eòlica composta bàsicament de materials fins amb una mida de gra inferior a 10 um 

(Livingstone i Warren, 1996; Pye i Tsoar, 2009). Tots aquests sediments poden 

aparèixer intercalats a diferents zones dels ambients eòlics. Tot i això, les zones més 

actives dels camps dunars normalment no contenen grans quantitats de materials 

fins degut a que durant el procés de transport les partícules més fines són 

desplaçades en suspensió dins l’aire cap als marges dels deserts. Una vegada que les 

dunes s’estabilitzen, el contingut en sediments fins de les arenes dunars pot 

incrementar-se degut a la formació de llims producte de la meteorització dels grans 

d’arena. Segons Pye i Tsoar (2009) les arenes eòliques es poden diferenciar d’altres 

arenes implicades en processos diferents a partir de la mida de gra mitjana i la 

selecció del grans. D’aquesta manera, la mida de gra predominant és arenes fines a 

mitjanes (125-500 um) moderadament ben classificades. 

Els grans d’arena es poden classificar a grans trets segons el seu origen en 

grans o fragments de roques silíciques (quars, feldspats, miques, òxids) procedents de 

la meteorització de roques de l’escorça terrestre, fragments de roques carbonatades i 

fragments esquelètics (foraminífers, equinoderms, gasteròpodes) d’origen biogènic. 

Els dipòsits eòlics estudiats en el marc d’aquesta tesi es caracteritzen per estar 

constituïts per arenes d’origen biològic per aquesta raó l’explicació es centrarà en 

aquest darrer grup d’arenes.  

La majoria d’organismes secreten part dels seus esquelets amb substàncies 

calcàries compostes per aragonita i calcita. Les fonts més importants de grans 

carbonatats són les algues calcàries, els foraminífers, els equinoderms, els coralls i les 

closques de vàries espècies de gasteròpodes, mol·luscs i ostracodes. Els esquelets 

carbonatats es fragmenten en partícules més petites degut a processos físics i 

biològics. Les ones i els corrents marins poden provocar que es trenquin però 

existeixen determinats ambients on alguns organismes brostejadors són igual 

d’efectius. El producte resultant d’aquests processos pot mostrar diverses formes com 

grans que mantenen la forma corba de les closques o grans aplanats. L’arena 

carbonatada d’origen biogènic es genera principalment a ambients marins i lacustres 

somers que presenten unes elevades taxes d’activitat biològica. Aquest fet pren 

especial importància a llocs on les taxes de sedimentació terrígena són molt baixes. 

Aquestes zones es situen preferentment a climes àrids allà on la descàrrega fluvial és 
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molt limitada i a ambients de plataforma soma a certa distància de la costa. Grans 

acumulacions d’arenes dunars carbonatades la majoria cimentades formen dipòsits 

d’eolianites a Bermuda, a llarg de les costes de la Mediterrània, Austràlia, al golf 

Pèrsic i a moltes illes oceàniques (Brooke, 2001; Pye i Tsoar, 2009). 

Mecanismes de transport eòlic 
 

Els mecanismes de transport eòlic estan condicionats principalment per la 

velocitat del vent i la mida de les partícules entre d’altres (humitat ambiental, 

vegetació, rugositat i extensió de la superfície sobre la que bufa el vent). Existeixen 

tres mecanismes: tracció, la saltació i la suspensió. La tracció consisteix en el 

desplaçament dels grans rodant o lliscant per sobre una superfície degut l’acció de 

ròssec que produeix la força del vent o per l’impacte d’altres grans. Durant aquest 

procés els grans mai abandonen el contacte amb la superfície. Durant la saltació els 

grans experimenten desplaçaments en forma de bots degut a l’impacte d’altres grans 

que ja es desplaçaven i es copegen els uns amb els altres o bé perquè la resistència del 

gra al flux d’aire és suficient per iniciar el moviment. La suspensió provoca que les 

partícules s’alcin de la superfície i es desplacin llargues distàncies sense entrar en 

contacte amb la superfície. La significança sedimentològica entre la diferència dels 

tres processos depèn de la distància a la qual són transportats els grans pel vent. Els 

grans de mida 0,1-0,3 mm que és més fàcil que es desplacin per saltació formen 

dunes, mentre que els grans amb mides inferiors a 0,1 mm són transportats en 

suspensió a majors distàncies. L’acció del vent és molt efectiva per a seleccionar les 

fraccions arena grollera, mitjana a fina i llims (Livingstone i Warren, 1996; Pye i 

Tsoar, 2009). 

3.1.2.1. L’ambient deposicional 
 

Als ambients eòlics hi ha tres factors que a grans trets controlen la formació 

dels camps dunars: la disponibilitat de sediment, un règim de vents suficientment 

energètic per a transportar l’arena i un marc topogràfic i climàtic que permeti durant 

períodes relativament llargs l’acumulació de grans quantitats d’arena. La quantitat 

d’arena disponible proporcionada per la meteorització depèn de la naturalesa de la 

litologia predominant en una zona, o en el cas d’arenes d’origen biogènic de la 

productivitat biològica de l’ambient i de l’efectivitat del vent que selecciona i 

transporta l’arena. No obstant, el sediment abans de estar exposat al vent pot haver 

sofert altres processos com el transport fluvial o el transport per corrent marines. 

En línies generals, els processos eòlics són més importants a zones àrides allà 

on la cobertura vegetal és dispersa i la humitat ambiental és baixa (Livingstone i 

Warren, 1996; Pye i Tsoar, 2009; Liu et al., 2015). Els ambients eòlics més extensos 

apareixen a àrees que reben de mitjana no més de 250 mm de precipitació mitjana 

anual. De totes maneres, els camps dunars es poden formar a qualsevol règim 

climàtic on s’hi trobi arena exposada i el vent sigui suficientment fort per moure-la. 



Francesc Pomar Bauzà                                                                                                                                       2016 

102 
 

Les dunes solen mostrar un desenvolupament menor a ambients humits tropicals 

comparat amb ambients temperats (Pye i Tsoar, 2009).  

Tipus d’acumulacions eòliques 
 

Figura 3.5. A: Imatge de la formació de ripples sobre la cara de sobrevent d’una duna. El vent prové de 

la dreta de la imatge (http://clasticdetritus.com/2010/04/02/friday-field-foto-107-wind-ripples-on-

the-beach/). B: Esquema idealitzat del perfil d’una duna. Els perfils en línies discontínues representen 

el desplaçament de la duna segons la direcció del vent. 

Segons recull Pye i Tsoar (2009), les acumulacions eòliques es poden 

classificar en ripples, dunes i draas o megadunes. Aquesta divisió fa referència a un 

canvi en la dimensió de les formes. Així per tant, els ripples són formes 

mil·limètriques que poden assolir fins a uns pocs centímetres com a màxim; les dunes 

des d’uns pocs metres fins a centenars de metres i els draas des de centenars de 

metres fins a quilòmetres. A continuació es fa una ressenya de les principals 

característiques sedimentàries d’aquestes formes eòliques. 

Ripples 

Es tracta de petites ondulacions sobre les superfícies arenoses d’uns pocs 

mil·límetres d’alçada i de longitud (Fig. 3.5A). El desenvolupament d’aquestes formes 

pot recordar les formacions dunars més grans i a més presenten un perfil molt 

semblant. El perfil es divideix en una cara de sobrevent (stoss) de 8º a 10º 

d’inclinació, la cresta, la cara de sotavent (lee) que mostra pendents d’entre 20º a 30º 

i el solc a la base del costat de sotavent. Els ripples solen formar cordons continus 

amb crestes sinuoses disposades de manera transversal a la direcció del vent. 

Dunes 

Les dunes es defineixen com un munt d’arena acumulat pel vent. Les 

dimensions lineals poden situar-se entre 1 m fins a desenes de quilòmetres, mentre 

que l’alçada pot ser d’uns pocs centímetres fins uns pocs centenars de metres. Les 

acumulacions dunars més extenses poden tenir una estructura complexa ja que altres 

dunes de menors dimensions poden superposar-s’hi donant lloc als draas o 

megadunes compostes. Les formacions dunars es poden distingir entre simples, 

http://clasticdetritus.com/2010/04/02/friday-field-foto-107-wind-ripples-on-the-beach/
http://clasticdetritus.com/2010/04/02/friday-field-foto-107-wind-ripples-on-the-beach/
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compostes i complexes. Les simples consisteixen en dunes individuals que estan 

físicament separades de les altres. Les compostes consisteixen en dues o més dunes 

del mateix tipus que es disposen coalescents o superposades. Les complexes 

consisteixen en dos o més tipus de dunes diferents que es superposen. El perfil de les 

dunes presenta una cara de sobrevent (stoss) amb un pendent suau de mitjana 12º i 

una cara de sotavent (lee) caracteritzada per major pendent al voltant de 30º (Fig. 

3.5B). Pye i Tsoar (2009) presenta una classificació de tres grups de les formes 

dunars segons les característiques relacionades amb la seva gènesi: les que es 

desenvolupen en relació a obstacles topogràfics; les que es poden considerar “auto-

acumulades”, és a dir, cap element ha intervingut en la formació, només el vent ha 

anat acumulant l’arena sobre una superfície degut a canvis aerodinàmics o canvis en 

la rugositat de la superfície i aquelles en les que el desenvolupament està fortament 

influenciat per la vegetació. La primera categoria correspon a dunes grimpadores 

(climbing dunes), echo dunes, falling dunes i cliff-top dunes que es formen al front 

d’un escarpament o sobre un vessant i les dunes d’obstacle (lee dunes o shadow 

dunes) que es formen darrere un obstacle o element orogràfic allà on el flux d’aire 

divergeix. Les dunes “auto-acumulades” inclouen barchans, cordons barchanoids 

transversals, dunes lineals (seif dunes), dunes en forma de dom i dunes en forma 

d’estrella. Les dunes formades per l’acumulació d’arena relacionada amb la presència 

de vegetació inclouen dunes parabòliques, dunes lineals vegetades i dunes en forma 

de petit monticle (hummock dunes). Les dunes lineals són el tipus de dunes més 

comú als ambients desèrtics continentals seguides per les dunes transversals, encara 

que pot haver-hi variacions d’un lloc a un altre. A zones costaneres amb un règim 

climàtic més humit, els camps dunars presenten sobretot dunes parabòliques i 

hummock dunes mentre que a zones costaneres àrides i semi-àrides hi predominen 

camps de dunes barchans i cordons barchanoids. 

3.1.2.2. Estructura sedimentària dels dipòsits eòlics 
 

Totes les cares de sotavent de les dunes mostren una laminació ben 

desenvolupada de foreset que cabussa en la direcció del vent a un angle màxim de 32-

34º. A prop de la base del foreset la laminació tendeix a disposar-se horitzontal 

presentant un perfil còncau. La potència de la laminació sol ser d’entre 2 a 5 cm i 

estan agrupats en feixos de làmines o sets d’estratificació encreuada d’alt angle. Les 

superfícies de discontinuïtat (Fig. 3.6) que defineixen els límits entre els diferents 

sets són superfícies erosives que poden ser planars o corbades, mentre que els feixos 

de làmines d’estratificació encreuada poden disposar-se horitzontals, en forma de 

falca o en forma de solc (Pye i Tsoar, 2009). La orientació i l’angle de cabussament de 

les superfícies erosives i de les làmines encreuades varien segons el tipus de duna, la 

seva posició i el règim de vent. Els feixos de làmines d’estratificació encreuada 

horitzontals tendeixen a situar-se a les parts més baixes de les dunes mentre que els 

feixos de làmines en forma de falca són més presents a cap a la cresta. Això reflexa 

com els nivells superiors de les dunes estan afectats per moments d’erosió i 

sedimentació com a resposta de la deflació que provoca el vent i a la superposició 

d’altres dunes (Livingstone i Warren, 1996). Els foresets més inclinats que assoleixen 
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fins al voltant de 30º es produeixen a conseqüència del processos de deposició tipus 

grain-flow sobre la cara de sotavent. Els dipòsits de grain-flow consisteixen una 

sèrie de cossos en forma de llengua constituïts per arena seca. Normalment tenen una 

potència de 2 a 10 cm i una amplada de 5 a 30 cm. Solen trencar la laminació 

subjacent i la mida de gra de l’arena tendeix a ser més grollera cap a la part alta del 

flux degut a la tensió dispersiva, però també la mida de gra pot incrementar-se cap 

cap a la part baixa del flux ja que els grans més grollers es desplacen més aviat i a 

major distància que els fins (Pye i Tsoar, 2009). A les cares de sotavent de les dunes 

els processos de grain-flow sovint s’alternen amb processos de grain-fall. Aquest 

produeix una laminació per l’acumulació de grans transportats per saltació que 

assoleixen la cresta de la duna, la traspassen i es depositen a la cara de sotavent on la 

força del vent disminueix. Aquesta laminació pot mostrar una lleugera gradació 

vertical de la mida de gra encara que pot mostrar una organització semblant als 

processos de grain-flow degut a que després de la deposició els grans poden 

esllavissar pendent avall. 

Figura 3.6. Model de les estructures sedimentàries presents a acumulacions dunars. Cada lletra 

representa un set o feix de làmines separat dels altres per una discontinuïtat erosiva. A: Feix de 

làmines amb estratificació encreuada de baix angle disposat horitzontal o planar. B: Feix de làmines 

en forma de solc. C: Feix de làmines en forma de falca. D: Feix de làmines amb estratificació 

encreuada que lateralment tendeixen a disposar-se horitzontals mostrant una forma còncava. E: Feix 

de làmines amb estratificació encreuada d’alt angle. 

Altres estructures sedimentàries com les làmines amb ripples es formen sobre 

la superfície de la duna. La migració d’un ripple genera una làmina contínua 

composta per làmines paral·leles ondulades. L’estratificació encreuada dels foresets 

dels ripples rarament és observable degut a poca potència que presenten les capes i a 

més, la seva conservació és difícil ja que es desenvolupen a la cara de sobrevent i a la 
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cresta de les dunes que són les zones més afectades per la deflació intensa del vent. 

Durant la migració dels ripples, els grans més fins tendeixen a concentrar-se  als solcs 

dels ripples formant una làmina de grans fins a la base de cada estrat de ripples. 

Aquestes làmines normalment són cimentades preferentment durant la diagènesi 

mostrant laminació pin-stripe quan queden exposades (Pye i Tsoar, 2009). Aquestes 

estructures solen organitzar-se en feixos de làmines amb laminació encreuada de baix 

angle que canvia a horitzontal especialment a la cara de sobrevent de les dunes amb 

cabussaments oposats a la direcció del vent que no superen els 15-20º d’inclinació. La 

laminació pin-stripe també pot ser generada per processos de grain-flow als foresets 

dunars. 

3.1.3. Processos d’interferència 
 

La interferència entre processos al·luvials i processos eòlics són reconeguts 

arreu del món tant a descripcions de dipòsits quaternaris o inclús anteriors (Langford 

i Chan, 1989; Nanson et al., 1995; Lancaster i Tchackerian, 1996; Loope et al., 1999; 

Bullard i Livingstone, 2002; Al Farraj i Harvey, 2004; Gardner et al., 2006; Maroulis 

et al., 2007; Simpson et al., 2008; Bourquin et al., 2009; Stone et al., 2010; Bateman 

et al., 2012, Rodríguez-López et al., 2012; Stone i Thomas, 2013; Ventra et al., 2013, 

Stollhofen et al., 2014) com a ambients actuals (Langford, 1989; Scheepers i Rust, 

1999; Sweeney i Loope, 2001; Bullard i McTainsh, 2003; Krapf et al., 2003; Svendsen 

et al., 2003; Hooper et al., 2013; Al-Masrahy i Mountney, 2015; East et al., 2015; Liu i 

Coulthard, 2015). Aquests dipòsits es localitzen preferentment a ambients àrids 

relacionats amb zones interdunars de deserts o zones costaneres i depòsits col·luvials 

i al·luvials als marges dels deserts. Una revisió de la literatura existent, permet veure 

com l’estudi dels sistemes al·luvials i eòlics és àmpliament tractat però sovint de 

manera independent. Cosa contrària al fet que els processos geomorfològics rarament 

actuen independentment uns dels altres i a més, arreu del món són nombroses les 

zones on els ambients eòlics i els ambients al·luvials entren en contacte (Al-Masrahy i 

Mountney, 2015; Liu i Coulthard, 2015). Aquest enfocament tendeix a examinar les 

interaccions entre els processos eòlics i al·luvials des d’una perspectiva purament 

eòlica o al·luvial, malgrat s’hi reconegui la combinació dels dos processos. Això fa que 

siguin escassos els estudis que donen una explicació sobre com es produeix el procés 

d’interacció, què ho controla, com és la transferència de sediment d’un sistema a 

l’altre o quines modificacions sofreix el paisatge. Seguint aquesta línia Harvey et al. 

(2005) suggereix que dins els sistemes al·luvials encara queda per aclarir com 

responen aquests sistemes a la combinació de diversos factors de control i com es 

reflexa a la morfologia i als sediments. 

En els darrers anys, s’ha demostrat que la interacció entre processos al·luvials i 

altres processos com sedimentació lacustre o eòlica tenen una significança 

paleoclimàtica. D’aquesta manera, la majoria de treballs sobre dipòsits 

d’interferència antics posen de manifest un control climàtic en la successió dels 

diferents ambients sedimentaris (Nanson et al., 1995; Lancaster i Tchackerian, 1996; 

Bullard i Livingstone, 2002; Al Farraj i Harvey, 2004; Gardner et al., 2006; Maroulis 



Francesc Pomar Bauzà                                                                                                                                       2016 

106 
 

et al, 2007; Simpson et al., 2008; Bourquin et al., 2009; Stone et al., 2010; Harvey, 

2011; Bateman et al., 2012; Rodríguez-López et al., 2012; Stone i Thomas, 2013; 

Ventral et al., 2013; Stollhofen et al., 2014). Els ambients actuals demostren ser 

també un model d’interacció entre processos eòlics i al·luvials controlats per canvis al 

clima però a curt termini. En algunes zones estudiades, aquesta interacció canvia 

durant períodes de temps curts que solen correspondre a canvis estacionals. Això 

suposa que durant les estacions seques l’arena pot ser transportada sobre els canals 

secs i reomplir-los. Durant l’estació humida, les aigües que flueixen pels canals es 

veuen obstaculitzades per les acumulacions eòliques i poden començar a formar 

embassaments o rompre els cordons dunars. Per exemple als treballs de Langford 

(1989), Svendsen et al. (2003), Bullard i McTainsh (2003) o East et al. (2015) 

s’observa com al llarg de l’any o a períodes d’uns pocs anys durant les estacions que 

registren menys precipitació el transport eòlic es veu reforçat amb la migració de 

dunes per sobre dels canals al·luvials. Amb l’arribada de les precipitacions l’arena que 

reomplen els canals és remanegada durant una revinguda. Aquest escenari és el reflex 

d’un règim efímer dels rius controlat per les característiques del clima de l’ambient 

àrid on es situen.  

La sedimentació al·luvial dins els deserts està condicionada per la forma i 

distribució de les dunes. Els camps dunars es caracteritzen per uns espais regulars 

interdunars que proporcionen zones planes i deprimides. Aquestes zones són les 

utilitzades preferentment per les aigües d’escorrentia que s’endinsen dins el camp 

dunar. Segons Langford (1989), és possible observar fins a sis processos relacionats 

amb la interferència eòlic-al·luvial a ambients àrids actuals. Els processos que es 

descriuen a continuació són anàlegs als que es poden interpretar a partir de dipòsits 

antics (Langford i Chan, 1989):  

1- Retenció i embassament de l’aigua per efecte dels cordons dunars: la 

topografia que genera el camp dunar funciona com un dic que reté les aigües 

que circulen pels canals. Sovint enlloc de circular l’aigua per canals excavats 

prèviament, se n’han de crear de nous a través de les dunes que en el seu 

desplaçament han anat reblint canals ja excavats. Els cursos al·luvials han 

d’estar constantment canviant de direcció, dividint-se i tendint a formar 

patrons de circulació anastomosats a través de les dunes i mantells eòlics.  

2- Inundació de zones interdunars: es tracta de zones en forma de petita bassa 

que concentren les aigües produïdes per inundacions degudes a l’efecte dic de 

les dunes així com també al llarg de canals. En aquest cas l’aigua pot anar 

acumulant-se fins que vessa per sobre dels relleus eòlics o s’infiltra a través de 

l’arena emportant-se part de la duna. 

3- Dunes envoltant canals i zones interdunars erosionades per canals: la 

circulació de l’aigua per dins canals i zones interdunars pròximes a dunes 

genera la destrucció de les dunes mitjançant esllavissades arenoses degut a la 

sobreexcavació dels flancs dunars. 

4- Deposició de sediment al·luvial a les zones interdunars: fa referència a la 

deposició de sediment al·luvial i sediment eòlic retreballat pels cursos 
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al·luvials que es deposita a les zones interdunars inundades. En aquestes zones 

s’hi combina la deposició de llims i arenes.  

5- Inundació de zones interdunars degut a l’ascens del nivell freàtic: si el nivell 

freàtic assoleix la superfície pot mantenir permanentment inundades aquestes 

zones. Solen formar basses anomenades playa o sabkhas caracteritzades per 

un fons pla, molt somes, amb vegetació halòfila associada i la formació de 

crostes d’evaporites. 

6- Sediment al·luvial transportat pel vent dins el sistema eòlic: l’arena 

depositada pels cursos al·luvials pot ser transportada de nou pel vent dins el 

camp dunar. A alguns deserts l’arena al·luvial pot ser la principal font de 

sediment eòlic. 

Aquests processos generen tres ambients deposicionals diferents: canals, 

marges de canal-zones interdunars i zones interdunars-playas (Langford, 1989). Els 

dipòsits de canal contenen abundants evidències de circulació d’aigua. Les 

estructures sedimentàries que s’observen dins els canals són capes en forma de llentia 

amb laminació horitzontal i passades horitzontals de clasts canviant a estratificació 

encreuada en forma de canal. Les dunes que formen els marges dels canals contenen 

capes del tipus esllavissada (slumping) degut a l’erosió de la base per part del corrent 

d’aigua que n’estabilitza el flanc dunar. Els dipòsits de marges de canal mostren 

inundació i drenatge de zones interdunars. Apareixen superfícies erosives sobre 

dipòsits eòlics i alternança de capes d’arena i llims de potència variable que poden 

mostrar esquerdes de dessecació (mudcracks). Les zones interdunars-playas 

mostren una forma còncava amb la superfície superior plana. L’aigua que contenen 

prové del subsòl i de la pluja, no rep sediments del desbordament de canals. Mostra 

laminacions horitzontals amb alternança de sediments típics de playa com crostes 

d’evaporites, precipitats de carbonats, esquerdes de dessecació i capes de sediment 

eòlic. Solen ser zones colonitzades per vegetació halòfila i poden ser l’hàbitat de 

diverses espècies de gastròpodes, artròpodes i ostracodes. 

Per altra banda, les dunes per elles mateixes poden actuar com un relleu capaç 

de generar processos d’escorrentia sobre la seva superfície (Loope et al., 1999; 

Sweeney i Loope, 2001; Mangold i Costard, 2003; Pye i Tsoar, 2009; Hooper et al., 

2013; Jouannic et al., 2015). Malgrat el sediment que constitueix les dunes (arenes 

mitjanes) proporciona un elevat grau de porositat que afavoreix la infiltració directa 

de l’aigua que precipita sobre les dunes, determinats mecanismes poden ajudar a que 

es produeixi escorrentia o debris-flows arenosos sobre la seva superfície. És necessari 

que els camps dunars presentin grans formacions dunars amb cares de sotavent 

inclinades, formació de crostes a la superfície que impedeixin la infiltració i una 

vegetació dispersa, així com també intenses precipitacions. La superfície de la duna 

on s’han format crostes afavoreix la formació d’escorrentia pendent avall que es pot 

concentrar formant xaragalls i formant lòbuls deposicionals (Fig. 3.7) o petits ventalls 

al·luvials a la seva base (Sweeney i Loope, 2001). Altres mecanismes com la fusió de 

la neu atrapada dins les capes de dunes de deserts freds provoca debris-flows als 

flancs de les dunes (Hooper et al., 2013). Les estructures sedimentàries 
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característiques d’aquests dipòsits són l’estratificació horitzontal relacionada amb 

processos de sheetflood, estructures en forma de canal massiu (Sweeney i Loope, 

2001) i capes massives relacionades amb processos de transport en massa com els 

debris-flows o les esllavissades (Loope et al., 1999; Sweeney i Loope, 2001). 

Figura 3.7. Interferència entre processos eòlics i al·luvials. A i B: Petits lòbuls deposicionals producte 

de l’erosió del front d’una duna després d’un episodi de precipitació del mes d’octubre de 2012 i 2013 

respectivament als camps dunars costaners de Son Bou (A) i l’arenal de Son Saura (B) a Menorca (Foto 

A: L. Gómez-Pujol). 

Interferència a la Mediterrània occidental 
 

En el registre sedimentari de la Mediterrània occidental alguns treballs han 

identificat uns dipòsits que es poden considerar característics de la interferència 

entre els processos eòlics i al·luvials. Els dipòsits d’interferència eòlic-al·luvial 

consisteixen en uns sediments caracteritzats per mostrar estructures corresponents a 

processos al·luvials però el sediment que contenen és d’origen eòlic. Aquests dipòsits 

atribuïts al Pleistocè corresponen normalment a acumulacions sedimentàries en 

forma de ventall al·luvial però el sediment que les constitueix són arenes marines. És 

el cas d’alguns dipòsits costaners de calcarenites pleistocenes que es composen 

majoritàriament per arenes bioclàstiques. Aquesta característica assenyala que l’àrea 

font d’aquest sediment es situa a la plataforma marina. A la regió mediterrània el 

procés de transport associat a la deposició d’arena marina és el vent, és a dir, els vents 

transporten l’arena marina depositada a la platja terra endins en forma de dunes. Per 

contra, les estructures sedimentàries que mostren aquests dipòsits no es correspon 

amb les estructures típiques de dipòsits eòlics (estratificació horitzontal, encreuada o 

superfícies erosives planes) sinó que les estructures que contenen han estat generades 

per corrents d’aigua (Fig. 3.8.). Per tant, és possible observar cossos sedimentaris 

amb una geometria en forma de llentia que pot contenir estructures d’estratificació 

horitzontal, encreuada, encreuada en forma de canal o superfícies erosives forma de 

canal reomplertes de conglomerat o bretxa, així com també dipòsits massius o 

lleugerament estratificats característics de processos col·luvials. Aquest és el cas 

d’alguns dipòsits de la costa nord de Mallorca i Menorca de la costa oest de Sardenya 

(Fornós et al., 2009; Pomar et al., 2013a,b; Andreucci et al., 2014). Aquests treballs 

descriuen uns dipòsits de calcarenites bioclàstiques producte del retreballament del 
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sediment de dunes costaneres per part de cursos al·luvials. A més a més, comencen a 

apuntar que el principal control de les dinàmiques sedimentàries d’aquestes costes 

foren les fluctuacions del nivell marí. Una composició majoritària per arenes 

bioclàstiques d’aquests dipòsits ha provocat que sempre fossin identificats com a 

dipòsits eòlics de manera errònia a les illes Balears (Cuerda, 1989; Mercadal et al., 

1970; Clemmensen et al, 2001), ja que els sediments bioclàstics són la principal 

característica dels dipòsits eòlics costaners (Brooke, 2001). Els dipòsits de les illes 

Balears que presenten aquestes característiques estaran àmpliament estudiats des 

d’un punt de vista sedimentològic als següents capítols d’aquesta tesi sota el concepte 

de dipòsits d’interferència eòlic-al·luvial. 

 

Figura 3.8. Exposició dels dipòsits del ventall al·luvial des Caló a un penya-segat costaner. La 

seqüència sencera està constituïda per arenes bioclàstiques procedents de dunes costaneres. La meitat 

inferior de la seqüència mostra estructures típiques de dipòsits eòlics com l’estratificació encreuada 

però la meitat superior (separat per la línia discontínua) mostra estructures en forma de canal amb 

rebliments en forma de barres laterals, abundant estratificació horitzontal i encreuada de baix angle i 

presència de clasts que són característiques de dipòsits de ventall al·luvial. Cal destacar que els dipòsits 

eòlics apareixen alterats per estructures en forma de canal reblides per bretxes o altres nivells eòlics 

(fletxes). Tradicionalment s’ha tendit a considerar aquests dipòsits del ventall des Caló com a dipòsits 

únicament d’eolianites. 
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3.2. Alguns exemples actuals d’interferència 
 

3.2.1. Great Sand Dunes (Colorado, EUA) 
 

Great Sand Dunes es troba situat a la zona sud de Colorado (EUA), es tracta 

d’un camp dunar amb una superfície d’uns 100 km2 i que assoleix una alçada 215 m. 

Les dunes cobreixen un ventall al·luvial al peu d’una serralada reomplint la zona més 

deprimida de la vall a través de la qual els vents del sud-oest són canalitzats. El camp 

dunar està constituït a l’oest per superfícies arenoses planes parcialment vegetades 

formant un mantell eòlic prim que cap a l’est desenvolupa un potent camp de dunes. 

Les formes dunars que s’observen són dunes hummocky, dunes en forma de dom, 

dunes parabòliques i barkhanes. El riu Medano Creek envolta el camp dunar pel 

costat sud, erosionant els sediments eòlics dels marges est i sud i finalment deposita 

els sediments arenosos en un ampli lòbul deposicional al sud (Fig. 3.9). A l’oest, unes 

surgències d’aigua alimenten una zona de playa al peu del ventall al·luvial (Langford, 

1989). 

Great Sand Dunes es situa a la conca de San Luis. Es tracta d’una vall freda i 

àrida. Les temperatures mitjanes del mes de juliol oscil·len entre 10ºC i 27ºC. Les 

temperatures mitjanes del mes de gener oscil·len entre -18ºC i 2ºC. La precipitació 

mitjana anual és 257 mm, la majoria es recull durant la primavera des del mes d’abril 

fins el mes de juliol. El riu Medano Creek té un règim efímer amb una crescuda anual 

important durant el mes de juny degut a la fusió de la neu. El vent predominant de 

mitjana durant tot l’any a la zona prové del sud-oest però durant l’hivern pot a 

canviar a vent de l’est. Les zones arenoses normalment estan cobertes de vegetació 

arbustiva i herbàcia i les zones amb presència de graves per boscos difusos de 

coníferes i savines (Langford, 1989). 

3.2.2. Desert del Namib-Costa del Esquelets (Namíbia) 
 

El desert del Namib ocupa tota la costa de Namíbia formant una gran franja 

arenosa en direcció NNW-SSE. Es divideix en dues grans zones; la meitat sud 

anomenada desert del Namib pròpiament dit i la meitat nord anomenada l’erg de la 

costa dels Esquelets (Krapf et al., 2003; Svendsen et al., 2003; Stone et al., 2010; 

Livingstone, 2013). El desert del Namib cobreix una àrea aproximada de 34.000 km2 

i conté una gran varietat de tipus de dunes. Ocupa una franja costanera d’uns 700 km 

de longitud i 200 km a la zona més ampla. Es localitza al sud-oest de la costa 

namibiana i limita a l’oest amb l’oceà Atlàntic i a l’est amb el Gran Escarpament del 

sud d’Àfrica (Fig. 3.10). Cap a l’extrem sud del desert hi ha mantells eòlics de poca 

potència. El riu Orange forma el límit pel sud i a més, constitueix una de les fonts de 

sediment pel desert (Livingstone, 2013). Pel nord el desert limita amb el riu Kuiseb 

encara que algunes dunes traspassen el delta del riu i avancen cap al nord. La direcció 

predominant del transport eòlic és sud-nord encara que cap a l’extrem nord tendeix a 

ser cap a l’est i el clima a prop de la costa és àrid amb algunes boires costaneres com  



INTERFERÈNCIA EÒLIC-AL·LUVIAL A LES ILLES BALEARS 

111 
 

Figura 3.9. Imatge satèl·lit i panoràmica de les Great Sand Dunes. A: Imatge satèl·lit que mostra 

l’extensió del camp dunar que es desplaça cap al peu de la serralada per sobre del ventall al·luvial. 

Destaca com les dunes produeixen un efecte de presa obligant al riu a desguassar cap al sud. B: Imatge 

panoràmica del riu Medano Creek en època d’estiatge i s’observa a l’esquerra de la imatge com les 

dunes procedents de l’oest comencen a envair el canal (http://greatsanddunes.net/medano-

creek6.jpg). 

  

http://greatsanddunes.net/medano-creek6.jpg
http://greatsanddunes.net/medano-creek6.jpg
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única aportació d’humitat (Livingstone, 2013). Al desert del Namib hi desemboquen 

quatre rius en direcció est-oest: Kuiseb, Tsondab, Sossus i Orange. L’erg de la costa 

dels Esquelets ocupa una plana costanera entre el riu Koigab al sud i el riu Hoarusib 

al nord. Es tracta de 2.000 km2 de desert arenós que forma part de la meitat nord del 

desert del Namib (Fig. 3.10). Igual que la meitat sud, està compost de dunes 

barkhanes i transversals tant simples com compostes que poden assolir de 20 a 50 m 

d’altura. Aquest desert té una longitud de 165 km i una amplada màxima de 20 km. 

Set rius principals i diversos petits rius amb un règim efímer flueixen des del Gran 

Escarpament en direcció est-oest cap l’oceà Atlàntic. El riu Koigab al sud proveeix de 

sediment arenós la costa dels Esquelets. La direcció predominant del transport eòlic 

és sud-nord encara que durant la tardor austral pot bufar vent de l’est durant alguns 

dies (Krapf et al., 2003). 

Figura 3.10. Localització i extensió del desert del Namib – Erg de la costa dels Esquelets. Es 

representa el límit dels camps dunars adossats al Gran Escarpament (línia discontínua) i els principals 

rius que flueixen cap al desert (Font: Google Earth). 
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Les conques dels rius que travessen el desert del Namib-Erg de la costa dels 

Esquelets es situen als relleus del Gran Escarpament on la precipitació mitjana anual 

es situa entre 300 i 500 mm i es concentra majoritàriament al final de l’estiu austral, 

entre gener i març. A llarg del seu curs cap a la zona costanera, els rius travessen un 

abrupte gradient climàtic on la precipitació mitjana anual es redueix fins a valors 

inferiors a 50 mm. El clima regional del desert de Namib està fortament influït per la 

corrent oceànica freda de Benguela que puja cap al nord des de l’Antàrtida i està 

associada a fenòmens d’aflorament (up-welling). Aquesta corrent refreda i estabilitza 

les masses d’aire procedents del sud provocant un clima àrid. La posició de l’anticicló 

de l’Atlàntic sud també determina la influència de les precipitacions de la Zona de 

Convergència Intertropical la qual pot desenvolupar precipitacions intenses que 

generen fortes revingudes als rius del Namib. Amb la influència d’un clima àrid i la 

presència d’escassa vegetació al llarg del desert del Namib, els processos d’interacció 

entre processos eòlics i al·luvials poden ser observats fàcilment (Krapf et al., 2003). 

3.2.3. Processos i característiques de les dues zones 
 

Malgrat la distància existent entre Great Sand Dunes i Namíbia, les dues zones 

comparteixen diverses característiques. Són dues zones desèrtiques que presenten la 

suficient extensió i contingut en sediment per a desenvolupar importants camps de 

dunes. A més, als seus marges s’hi situen relleus elevats que afavoreixen la formació 

de rius amb molt pendent i sobtades revingudes. La xarxa de canals que formen els 

rius dins els camps dunars són molt amples i somes mostrant un patró 

meandriforme. Habitualment els rius queden embassats formant llacunes tipus playa 

degut a la barrera que suposa el camp dunar i l’elevat grau d’evapotranspiració del 

clima de la plana desèrtica. En el cas del desert del Namib-Costa dels Esquelets,  

només qualcun riu amb règim perenne aconsegueix travessar el desert i desembocar a 

la costa. Pel que fa a la cobertora vegetal, Great Sand Dunes presenta algunes zones 

cobertes per vegetació mentre que el desert de Namíbia la cobertora vegetal és 

escassa. 

El clima que presenten les dues àrees és molt àrid, amb un règim de 

precipitacions molt irregular i una oscil·lació tèrmica molt acusada. Les 

precipitacions mitjanes anuals es situen per davall dels 500 mm i tendeixen a 

concentrar-se cap al final de l’estiu en forma de tempestes amb intenses 

precipitacions en el cas del Namib o a principis de l’estiu en el cas de Great Sand 

Dunes. Amb aquest marc climàtic, els rius presenten un règim efímer amb sobtades 

crescudes durant l’època de tempestes, excepte el riu Medano que les crescudes més 

importants les produeixen la fusió de la neu a principis de l’estiu. La direcció de vent 

predominant a les dues àrees és principalment del sud-oest provocant un transport 

eòlic en sentit nord-est. El riu Medano flueix des de la serralada situada al nord-est i 

est del camp dunar cap al sud-oest i els rius que travessen el desert del Namib-Costa 

dels Esquelets flueixen des del Gran Escarpament en sentit oest cap l’oceà. Això 

suposa que existeixen dues direccions de transport sedimentari oposades. Aquest fet, 

afavoreix la naturalesa arenosa del sediment que transporten les rieres ja que l’input 
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d’arena eòlica dins la conca permet el retreballament i transport al·luvial d’aquesta 

arena (Langford, 1989; Svendsen et al., 2003). 

Figura 3.11. Imatge satèl·lit de les desembocadures del riu Tsondab i el riu Sossus a la plana del 

desert del Namib. 1: Les successives revingudes del rius van desmantellant el camp dunar a mesura 

que s’hi endinsen. L’aigua queda embassada i forma zones ocupades per playa. 2: També es pot 

observar com l’espai del camp dunar erosionat pel riu Tsondab en una anterior revinguda, 

progressivament és ocupada per l’avanç de les dunes procedents del SW. 

Pel que fa als processos d’interacció entre sedimentació eòlica i al·luvial, tant 

Great Sand Dunes com el desert del Namib-Costa dels Esquelets, es caracteritzen per 

la presència d’un vast camp dunar que és capaç d’avançar per sobre de ventalls 

al·luvials i fer canviar de trajectòria dels canals dels rius (especialment a Great Sand 

Dunes). Per altra banda, al Namib-Costa del Esquelets els rius són capaços d’anar 

desmantellant el camp dunar durant fortes revingudes i posteriorment el sistema 

eòlic pot anar construint novament les dunes fora de l’època de crescudes (Fig. 3.11). 

L’existència d’un control climàtic actual a curt termini es demostra amb el registre de 

períodes d’uns pocs anys caracteritzats per escasses precipitacions i una major 

activitat eòlica que provoca un bloqueig  dels rius per part de l’avanç del sistema 

dunar (Svendsen et al., 2003). A més, datacions de dipòsits eòlics indiquen que 

durant el darrer màxim glacial (18-22 ka) es produeix un augment de l’activitat eòlica 

i del creixement de dunes. Per tant, les èpoques d’aridesa estan relacionades amb 



INTERFERÈNCIA EÒLIC-AL·LUVIAL A LES ILLES BALEARS 

115 
 

importants períodes d’activitat eòlica. En aquest sentit, Svensen et al. (2003) aporta 

un model d’interferència eòlic-al·luvial en el qual descriu els processos observats que 

ocorren dins el camp dunar quan es veu inundat per una revinguda del riu (Fig. 3.12). 

En un primer estadi el riu durant la revinguda reomple els marges del camp dunar 

pròxims a la seva desembocadura formant basses que posteriorment poden vessar 

cap a zones interdunars. Les zones interdunars inundades d’aigua comencen a 

percolar dins el sediment arenós afavorint la humectació i desestabilització dels 

flancs de les dunes que poden començar a patir les primeres esllavissades arenoses. 

La progressiva circulació d’aigua per les zones interdunars sobreexcava la base de les 

dunes provocant el col·lapse dels flancs i generant penya-segats verticals d’arena que 

poden col·lapsar totalment i incorporar el sediment eòlic a les aigües d’escolament 

del riu. Això provoca la destrucció completa de cordons dunars generant la 

confluència d’altres zones interdunars convertides en canals que afavoreixen una 

major circulació d’aigua. Així es passa d’uns primers processos quasi de transport en 

massa representat per les esllavissades arenoses del col·lapse de les dunes cap a un 

transport de forma laminar i canalitzat. 
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 Figura 3.12. Model dels processos sedimentaris i geomorfològics que ocorren durant la revinguda 

d’un riu al desert del Namib. A: Revinguda i inundació dels marges del desert pròxims a la 

desembocadura del riu. B: Inundació dels espais interdunars. C: L’aigua que circula entre els espais 

interdunars comença desestabilitzar els flancs dunars provocant esllavissades sobre les dunes. D: 

L’elevada erosió dels flancs dunars fa que les dunes col·lapsin i cordons dunars sencers es trenquin 

afavorint una major circulació d’aigua dins el camp dunar (modificat de Svendsen et al., 2003). 

3.3. El registre sedimentari a la Mediterrània occidental 
 

La revisió de la bibliografia existent sobre diversos treballs que han estudiat 

dipòsits litorals des d’una perspectiva sedimentològica i paleoclimàtica, indica que 

durant el Pleistocè superior a moltes zones costaneres del Mediterrani occidental 

s’han produït importants processos d’interferència entre sedimentació eòlica i 

al·luvial lligats als canvis climàtics (Gómez-Pujol, 1999, Rose et al., 1999; 

Clemmensen et al., 2001; Gómez-Pujol et al., 2008; Fornós et al., 2009; Andreucci et 

al., 2010; Pavelic et al., 2011; Fornós et al., 2012b; Pappalardo et al., 2013; Pomar et 

al., 2013a,b; Pomar et al., 2015; Andreucci et al., 2014; Pascucci et al., 2014). Es 

tracta de dipòsits situats a la costa, habitualment associats a importants relleus 

costaners com penya-segats o serres i que es disposen en forma de sand ramps 

(Lancaster i Tchackerian, 1996; Clemmensen et al., 2001; Bateman et al., 2012) 
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dipòsits de vessant, rebliment de vall o ventalls al·luvials. Estan constituïts per 

dipòsits marins formats per conglomerats o gresos, dipòsits eòlics formats per gresos 

i dipòsits al·luvials i/o col·luvials formats per conglomerats i bretxes (Fig. 3.13). A 

grans trets la seqüència vertical d’aquests dipòsits mostra a la base dipòsits marins i a 

continuació alternança de potents dipòsits al·luvials i col·luvials i dipòsits eòlics. 

Lateralment la geometria dels dipòsits està condicionada per l’estructura del 

basament que conforma la costa. L’alternança d’aquests dipòsits mostren canvis en 

els processos sedimentaris que els varen construir lligats a les fluctuacions 

climàtiques ocorregudes durant el Pleistocè superior (< ±130 ka). Segons Fornós et 

al. (2009) i Andreucci et al. (2014), el descens del nivell de la mar durant el darrer 

període glacial (MIS 4-2; 60-25 ka) afavorí l’exposició de grans bancs d’arena marina 

sobre la plataforma continental que posteriorment pogué ser transportada pel vent 

terra endins formant extensos camps dunars a les costes mediterrànies. Dins aquest 

lapse de temps s’anaren produint petites fluctuacions de períodes relativament més 

càlids i humits i períodes freds i àrids que afavoriren els processos de sedimentació 

al·luvial i els processos de sedimentació eòlica respectivament. 

Figura 3.13. Imatge de la seqüència sedimentària dets Alocs a la costa nord de Menorca. S’observa la 

complexa arquitectura estratigràfica resultant de la interferència entre processos eòlics i al·luvials-

col·luvials. Les etiquetes DF i SF fan referència a dipòsits de debris-flow i sheetflood respectivament, i 

l’etiqueta D a dipòsits d’eolianites. 
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Les estructures sedimentàries descrites dels dipòsits costaners del Mediterrani 

occidental presenten una gran varietat de processos responsables de la seva 

construcció. Els dipòsits marins mostren en general capes de conglomerat o gresos 

amb estratificació horitzontal canviant a estratificació encreuada de baix angle, 

estratificació encreuada cabussant cap a la costa i estratificació encreuada en forma 

de canal. Aquestes estructures indiquen processos de sedimentació marina en un 

ambient de platja. Els dipòsits al·luvials són els que presenten una major complexitat 

i diversitat d’estructures ja que són nombrosos els processos sedimentaris 

responsables de la seva formació (Fig. 3.13). A més a més, sovint dipòsits col·luvials 

hi apareixen intercalats. D’aquesta manera és possible observar-hi potents capes 

massives constituïdes per bretxes indicant processos de debris-flow, capes de 

conglomerats amb estratificació horitzontal canviant a estratificació encreuada de 

baix angle indicant processos de corrents laminars (sheetflood) i capes de 

conglomerats o gresos amb estratificació encreuada en forma de canal i estratificació 

encreuada que indica un ambient sedimentari caracteritzat per la formació de canals. 

Els dipòsits eòlics presenten capes de gresos amb estratificació horitzontal canviant a 

estratificació encreuada de baix angle i encreuada cabussant terra endins. Aquestes 

estructures indiquen processos de sedimentació eòlica i la formació de dunes. 
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4. SEDIMENTOLOGIA I ESTRATIGRAFIA DE 
DIPÒSITS D’INTERFERÈNCIA EÒLIC-
AL·LUVIAL A LES ILLES BALEARS 
 

4.1. Dipòsits d’interferència eòlic-al·luvial a Mallorca i 
Menorca 
 

4.1.1. Introducció 
 

A la Mediterrània occidental abunden els afloraments de dipòsits del Pleistocè 

superior caracteritzats per la successió de nivells amb sediment d'origen marí, eòlic, 

al·luvial i/o col·luvial (Cuerda, 1975 i 1989; Rose et al., 1999; Andreucci et al., 2009; 

Fornós et al., 2009; Pavelic et al., 2011; Andreucci et al., 2014; Pascucci et al., 2014; 

del Valle et al., 2016). Aquests dipòsits mostren una successió sedimentària més o 

manco contínua des del darrer període interglacial mitjançant els quals es poden 

inferir processos costaners, processos al·luvials o col·luvials i processos eòlics o 

d’interferència entre ells.  

En aquest sentit, els dipòsits d’interferència eòlic-al·luvial consisteixen en uns 

dipòsits caracteritzats per mostrar estructures sedimentàries corresponents a 

processos al·luvials però el sediment que contenen és d’origen eòlic. En el cas de la 

Mediterrània occidental, existeixen dipòsits pleistocens que corresponen a ventalls 

al·luvials però el sediment procedeix de dunes costaneres retreballades per cursos 

al·luvials (Fornós et al., 2009; Andreucci et al., 2014). L’estudi d’aquests dipòsits 

indica que el principal control en la interferència dels processos eòlics i al·luvials són 

les fluctuacions climàtiques i les oscil·lacions del nivell marí durant el Pleistocè 

(White et al., 1996; Rose i Meng, 1999; Harvey, 2002; Pope i Wilkinson, 2005; 

Pavelic et al., 2011; Andreucci et al., 2014; Pascucci et al., 2014). De fet diversos 

autors mostren que la interacció entre dipòsits al·luvials i d’altres dipòsits com 

lacustres o eòlics tenen una significança paleoclimàtica (Lancaster & Tchakerian, 

1996; Bateman et al., 2012; Harvey, 2011). En aquest sentit, els processos de 

sedimentació eòlica estan relacionats amb èpoques fredes amb el nivell marí baix 

(Fornós et al., 2012a; Pascucci et al., 2014). Per altra banda, els processos de 

sedimentació al·luvial assoleixen un major protagonisme durant períodes 

relativament més càlids però amb nivells marins encara baixos, mentre que durant 

períodes càlids i d’ascens del nivell marí la reducció de l’aportació sedimentària i el 

creixement de vegetació aturen el desenvolupament del ventall (Harvey, 1987; 

Harvey et al.,1999; Macklin et al., 2002; Harvey, 2011). Les Illes Balears compten 

amb un bon nombre de dipòsits atribuïts al Pleistocè superior (Cuerda, 1975 i 1989) 

amb una abundant fauna que el caracteritza (Cuerda, 1987). Treballs recents (Fornós 

et al., 2009; Fornós et al., 2012a i b) posen de manifest l’àmplia varietat de dipòsits 

(en la seva naturalesa, gènesi i morfologia) i de més a més, la important relació 



Francesc Pomar Bauzà                                                                                                                                       2016 

122 
 

d’aquests amb els esdeveniments paleoclimàtics esdevinguts des del darrer període 

interglacial (±130 ka).  

Aquest bloc es dedicarà a l’anàlisi sedimentològica i estratigràfica dels dipòsits 

atribuïts al Pleistocè superior caracteritzats per la interferència entre sedimentació 

eòlica i al·luvial situats a zones costaneres de Mallorca i Menorca. Primer de tot 

s’estudien les fàcies i les relacions estratigràfiques de dos afloraments –ventall des 

Caló a Mallorca i el sistema de ventalls de Tirant-Fornells a Menorca– que poden ser 

considerats com a models ateses les seves característiques que fan que es puguin 

estudiar en un elevat grau de detall a mode de petits laboratoris. A partir de la 

descripció sedimentològica i de diferents talls estratigràfics representatius de cada 

localitat, així com també de les datacions de nivells eòlics, es realitzarà una 

aproximació als processos i les condicions paleoambientals que es  succeïren i que 

varen afavorir la seva formació durant els darrers 130 ka. El bloc finalitzarà amb una 

relació i descripció sedimentològica d’altres afloraments pleistocens de menor entitat 

presents a les illes Balears que també contenen dipòsits d’interferència eòlic-al·luvial. 

4.1.2. Antecedents 
 

Dels dipòsits pleistocens estudiats existeixen algunes referències dins la 

bibliografia del Quaternari illenc. Bàsicament es tracta d’articles publicats al Bolletí 

de la Societat d’Història Natural de les Illes Balears (BSHNB) així com també a 

alguna monografia dedicada al Quaternari en la qual hi apareixen descripcions 

sedimentològiques dels dipòsits i oferint algun tall estratigràfic, així com també el 

contingut paleontològic dels sediments. 

Començant per la zona des Caló a Mallorca, la tesi doctoral de Bourrouilh 

(1983) identifica importants dipòsits que interpreta com eolianites quaternàries. 

Rodríguez-Perea (1998) en un treball descriptiu sobre els ventalls al·luvials de la 

badia d’Alcúdia parla de diverses successions de dipòsits al·luvials i d’eolianites. Per 

altra banda, Gómez-Pujol (1999) realitza una descripció sedimentològica del ventall 

al·luvial des Caló identificant diversos cossos sedimentaris tant eòlics com al·luvials 

que constitueixen el ventall. Posteriorment, als treballs de Fornós et al. (2009 i 

2012a) s’aporten datacions dels distints nivells d’eolianites que constitueixen el 

ventall al·luvial des Caló. Aquestes datacions situen la sedimentació d’aquests 

dipòsits durant el darrer període glacial, concretament entre el MIS 4 i el MIS 3. A 

més a més, les descripcions sedimentològiques apunten que els dipòsits del ventall 

estan constituïts en part per arenes eòliques suggerint un retreballament de dipòsits 

eòlics per part d’aigües d’escorrentia. Vicens (2009 i 2015) realitzà una descripció del 

contingut paleontològic dels dipòsits del ventall des Caló identificant mol·luscs 

terrestres atribuïts al Pleistocè superior. A la resta de dipòsits de Mallorca, se’n 

troben referències a Cuerda i Sacarès (1962; 1964 i 1992), Cuerda (1975 i 1989), 

Pomar i Cuerda (1979) i Vicens (2015) que fan descripcions sedimentològiques i 

paleontològiques dels dipòsits pròxims al flanc sud del cap Enderrocat, identificant a 

la base nivells marins que atribueixen al darrer estadi interglacial (MIS 5e) a partir 
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del contingut paleontològic i nivells superiors d’eolianites que atribueixen al darrer 

període glacial (MIS 4-2). Vicens i Gràcia (1988 i 1998) i Vicens (2012 i 2015) 

realitzen un descripció sedimentològica i paleontològica dels dipòsits pleistocens de 

la costa nord d’Artà. Identifiquen als voltants de la platja de sa Fontsalada dipòsits 

marins a la base pertanyents al MIS 5e i 5a coberts per alguns nivells col·luvials i 

d‘eolianites. Bourrouilh (1983) identifica a la costa compresa entre la platja de sa 

Fontsalada i el morro d’Albarca dipòsits quaternaris que interpreta com eolianites. 

Pel que fa als afloraments de l’illa de Menorca, Mercadal (1960), Mercadal et 

al. (1970) i Cuerda (1975 i 1989) citen alguns dipòsits quaternaris a la costa nord, 

entre els quals alguns dels estudiats en aquesta tesi com Tirant-Fornells. Identifica 

diversos nivells d’eolianites que relaciona amb els períodes freds ocorreguts des del 

Pleistocè mitjà. Henningsen (1990) en un estudi sedimentològic i mineralògic dels 

dipòsits quaternaris de Tirant-Fornells també identifica fins a tres nivells d’eolianites 

a la costa nord de Menorca que relaciona amb les fluctuacions climàtiques del 

Pleistocè. Precisament, els dipòsits de la zona de Tirant-Fornells els atribueix al nivell 

superior i més recent vinculat al darrer període glacial. Bourrouilh (1983) localitza al 

llarg de la costa nord de Menorca diversos dipòsits quaternaris interpretats com 

eolianites pleistocenes o marès. 

4.1.3. Mètode 
 

4.1.3.1. Anàlisi de fàcies i estratigrafia 
 

Per a l’estudi sedimentològic i estratigràfic de les localitats que es tractaran als 

següents capítols, s’han alçat trenta-quatre columnes al llarg de la costa del ventall 

des Caló (annex 1), cinquanta-sis columnes al llarg del tram de costa de Tirant-

Fornells (annex 2) i un total de tretze columnes a la resta d’afloraments descrits. Dins 

l’estudi dels dos afloraments model s’ha procedit a realització de la correlació per a 

identificar els principals nivells, superfícies erosives i unitats estratigràfiques (annex 

1 i 2). A cada punt on les estructures sedimentàries ho permetien, s’han pres 

observacions de direcció de paleocanals i nivells amb estratificacions encreuades per 

a l’anàlisi de paleocorrents (Graham, 1988; Stow, 2006). L’exposició natural dels 

dipòsits en penya-segats en diverses orientacions afavoreix anàlisis detallades de 

fàcies sedimentàries i anàlisis de l’arquitectura en 3D. S’han pres mostres de diferents 

nivells per a realitzar un anàlisi petrogràfica tenint en compte la mida de gra, el color, 

la mineralogia, el contingut en carbonats i la composició (Harwood, 1998; Hardy i 

Tucker, 1988). Cal dir que totes les mostres recollides estan litificades cosa que ha fet 

necessari tallar-les i polir-les per realitzar l’anàlisi de mida de gra. S’han pres imatges 

de la cara polida de cada mostra mitjançant lupa binocular (Fig. 4.1A) de fins a 4 

augments amb programari Motic Image 2.0 per poder fer observacions sobre la 

composició dels grans i posteriorment s’ha analitzat la mida de gra mitjançant el 

programari lliure d’anàlisi d’imatges ImageJ. Per la resta d’anàlisis, s’ha procedit a 

molturar la mostra. Per obtenir el color s’ha comparat la pols de la mostra en sec i 
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amb llum artificial mitjançant les taules Munsell. Per conèixer la composició 

mineralògica s’ha fet una anàlisi de difracció de raigs X amb l’aparell SIEMENS 

D5000 (Fig. 4.1B i C) utilitzant radiació Cu Kα. Els patrons de difracció foren 

registrats des de 3º fins a 65º 2θ en intervals de 0.03º cada 0.3 segons a 25ºC de 

temperatura ambiental i compilats en arxius digitals per al posterior anàlisi. Amb el 

programari X-Powder v.2010.01.09 es  realitzà un anàlisi semi-quantitatiu utilitzant 

la base de dades Difdata (Downs i Hall-Wallace, 2003). Per extreure el contingut en 

carbonats s’ha atacat la mostra amb àcid clorhídric dins un calcímetre (Calcímetre de 

Bernard).  

D’una banda, l’anàlisi sedimentològica ha permès identificar fins a nou fàcies 

sedimentàries als dipòsits del ventall des Caló i tretze fàcies sedimentàries als 

dipòsits de Tirant-Fornells que han estat descrites segons la textura i les principals 

estructures sedimentàries. Per classificar-les s’ha pres com a model la nomenclatura 

utilitzada per Miall (1977, 1978, 1985 i 1996) i Benn i Evans (1998). Les fàcies s’han 

anomenat segons els principals trets litològics:  G= graves; S= arenes; F= llims; m= 

massiu, sense estructura; s= estratificació encreuada de baix angle; t= estratificació o 

estructures en forma de canal; x= estratificació encreuada; h= estratificació o 

laminació horitzontal; d= passades de clasts; i= imbricació dels clasts; b= 

bioturbació per vegetació. La interpretació de les fàcies s’ha basat en els treballs de 

sedimentologia de diferents ambients al·luvials, col·luvials, eòlics i costaners de 

diversos autors com Picard i High (1973), Massari i Parea (1988),  Postma i Nemec 

(1990), Nemec i Postma (1993), Livingstone i Warren (1996), Miall (1996), Blikra i 

Nemec (1998), Nemec i Kazanci (1999), Stow (2006), Pye i Tsoar (2009).  

Figura 4.1. Instruments utilitzats per a analitzar les mostres. A: Lupa binocular de fins a 4 augments 

per realitzar observacions sobre la composició i la mida de gra. B: Difractòmetre utilitzat. C: Exemple 

de difractograma utilitzat per a l’anàlisi mineralògic. 
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Per a l’anàlisi estratigràfica  s’han agrupat els dipòsits en sis unitats (U1, U2, 

U3, U4, U5 i U6) al ventall des Caló i quatre (U1, U2, U3 i U4) a Tirant-Fornells, 

definides pels canvis abruptes de fàcies, l’arquitectura i les principals superfícies 

erosives observades. A més a més, la seqüència de Tirant-Fornells no disposava de 

cap estudi previ que aportàs informació cronològica precisa. D’aquesta manera, dels 

petits nivells eòlics preservats dins la seqüència de l’aflorament de Tirant-Fornells 

s’han recollit mostres que han estat datades mitjançant luminescència òpticament 

estimulada (OSL) al Nordic Laboratory for Luminescence Dating de la Universitat 

d’Aarhus (Dinamarca) i al Laboratory of Luminescence Dating and Dosimetry de la 

Universitat Babes-Bolyai de Cluj-Napoca (Romania). Així s’ha pogut generar un marc 

cronostratigràfic per a aquests dipòsits, així com també establir relacions amb els 

dipòsits del ventall des Caló. 

4.1.3.2. Anàlisi morfoscòpica de clasts i procedència del sediment 
 

Es Caló 
 

S’ha realitzat una anàlisi morfoscòpica de clasts per caracteritzar els processos 

de transport representats per les distintes fàcies identificades. A més a més, s’han fet 

observacions litològiques addicionals dels clasts per tal de poder esbrinar l’àrea font 

dels clasts. Per a dur-ho a terme s'ha procedit a la realització d'un anàlisi 

morfoscòpica de clasts integrant les variables d’arrodoniment i mida (Benn i 

Ballantyne, 1993 i 1994; Graham i Midgley, 2000; Blott i Pye, 2007). Per això s'han 

seleccionat les fàcies sedimentàries que contenien com a característica més important 

una major presència de clasts i de cada fàcies s'ha caracteritzat un mínim de 100 

clasts. De cada clast s'ha registrat mitjançant un peu de rei digital (Fig. 4.2A) amb 

una resolució de 0,01 mm els valors d'eix màxim, mitjà i mínim (a, b i c), així com el 

grau d’arrodoniment a partir de l'escala semi-quantitativa de Krumbein (1941). A 

partir d'aquestes dades, es poden definir tres proporcions relacionades amb la forma 

dels clasts. Formes isomètriques amb valors b/a i c/a elevats; formes aplanades amb 

valors b/c elevats i c/a baixos i formes allargades amb valors b/a baixos i c/a baixos. 

A més a més, la proporció a-b:a-c indica la tendència d'un clast a definir-se per una 

forma aplanada si els valors són baixos o allargada si els valors són alts (Benn i 

Ballantyne, 1993; Lukas et al., 2013). Les tres proporcions s'han representat 

gràficament en diagrames ternaris mitjançant la utilització de l'aplicació TRI-PLOT 

(Graham i Midgley, 2000). Se n’ha calculat l'índex C40 definit per Benn i Ballantyne 

(1994) com el percentatge d’observacions amb un valor igual o major de 0,4 pel que 

fa a la ratio dels eixos c/a. Aquest índex defineix el límit entre els clasts amb 

tendència a formes isomètriques respecte de formes aplanades i allargades. L’índex 

RA, que representa la quantitat de clasts dins les categories de molt angulós (VA) i 

angulós (A), s’ha comparat en un gràfic de regressió juntament amb l’índex C40. 

Aquest procediment permet identificar sub-poblacions de clasts que contenen unes 

determinades formes i graus d’arrodoniment que són molt útils per a la interpretació 

i caracterització dels processos de transport (Benn i Ballantyne, 1994). 
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Tirant-Fornells 
 

En el cas dels dipòsits de l’aflorament de Tirant-Fornells, s’ha realitzat l’anàlisi 

morfoscòpica i de composició dels clasts per tal d’identificar els processos de 

transport i l’àrea font. Les observacions preliminars al llarg dels dipòsits semblaven 

suggerir que existien canvis en la forma dels clasts que provenien de cada conca. L’alt 

grau d’angulositat i poc retreballament que presentaven els clasts suggerien que 

conservaven la forma amb la qual havien arrabasats o havien desmanegat del 

basament. La naturalesa del basament present a cada conca doncs, semblava estar 

relacionada amb la forma dels clasts. Per tal de identificar aquesta relació es va 

procedir a la realització d'una anàlisi morfoscòpica de clasts integrant les variables de 

grau d’arrodoniment i morfometria seguint el mateix procediment que per el ventall 

des Caló (Benn i Ballantyne, 1993 i 1994; Graham i Midgley, 2000; Blott i Pye, 2008). 

Per això es seleccionaren 18 punts de mostreig repartits en els dipòsits quaternaris i a 

cada un d'aquests punts es caracteritzatren un mínim de 50 clasts. En paral·lel es va 

caracteritzar la litologia i la fracturació del basament a 20 punts diferents repartits a 

l’interior de les conques tot prenent mesures de potència mitjançant cinta mètrica de 

les capes de gresos i lutites (Fig. 4.2B). També es va mesurar l'espaiat de les fractures 

de les capes de gresos, així com també es van fer observacions de l'estil de fracturació 

i orientació del cabussament. 

Figura 4.2. Mètodes utilitzats durant la presa de dades al camp per a l’anàlisi morfoscòpica de clasts. 

A: Peu de rei digital per a mesurar els eixos major (a), mitjà (b) i menor (c) de cada clast. B: Mostreig 

de les característiques del basament on s’hi observa la potència dels estrats i l’estil de fracturació. 

4.1.3.3. Datacions OSL 
 

La tècnica de datació per luminescència òpticament estimulada (OSL) és útil 

per obtenir l’edat de dipòsits d’ambients tan diferents com són els costaners, fluvials i 

eòlics. Els resultats més fiables s’obtenen dels dipòsits eòlics, la qual cosa permet 

utilitzar-los com a bons indicadors per entendre l’evolució paleoclimàtica d’una 

determinada zona (Sivan i Porat, 2004; Roberts et al., 2008; Madsen i Murray, 2007; 

Thiel et al., 2010; Leighton et al., 2014; Lowe i Walker, 2015). L’edat per 

luminescència s’obté de la ratio entre la dosi de radiació ionitzant, absorbida durant 

la sedimentació, i la taxa de dosi teòrica que correspondria segons el procés de 
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desintegració natural dels isòtops (U, Th, K-40 i els productes de desintegració), així 

com també cert grau de radiació còsmica. Encara que algunes de les primeres 

obtencions de l’edat per luminescència utilitzaren el mètode de la 

termoluminescència (TL) tant per sediments eòlics com fluvials, aquests mètode ha 

estat quasi totalment substituït per la luminescència òpticament estimulada (OSL). 

Això és degut a que el procés que elimina el senyal residual previ a la deposició final 

és l’exposició a la llum solar. Una vegada que el sediment s’enterra progressivament 

torna a absorbir radiació. Així doncs, el senyal de luminescència proporciona una 

referència del temps transcorregut entre l’actualitat i la darrera deposició i 

enterrament dels sediments. Només aquella part de l’energia atrapada al cristall més 

sensible a la llum és analitzada, degut a que l’OSL utilitza estimulació amb llum 

visible i que per tant, aquesta part del senyal és la que probablement hagi estat 

completament eliminada abans de la deposició. A les datacions basades en aquest 

tipus de senyal és poc probable que no se’ls hagi eliminat completament qualsevol 

tipus de senyal anterior a la darrera deposició. Per tant, el risc de contenir senyals 

previs que provocarien una sobreestimació de l’edat del sediment es minimitza. El 

límit pel que fa a la fiabilitat de les datacions obtingudes amb aquesta tècnica es situa 

en sediments no més antics de 150-200 ka, encara que s’han aconseguit datacions 

fiables al voltant de 450 ka (Lowe i Walker, 2015). Actualment és la tècnica de datació 

més utilitzada en els estudis relatius al Pleistocè superior i l’Holocè juntament amb 

les datacions basades en el radiocarboni. Ha estat un tècnica de suport per estudis de 

disciplines tan diverses com l’arqueologia amb la datació de ceràmiques i en 

geomorfologia i sedimentologia amb la datació de dipòsits de platja, glacials i 

lacustres, dipòsits col·luvials i fluvials i dipòsits eòlics.  

Els dipòsits des Caló ja compten amb una cronologia OSL dels nivells eòlics 

(Fornós et al., 2009) que es relacionen bé amb altres cronologies OSL i d’aminoàcids 

(Rose et al., 1999) de localitats i ventalls al·luvials propers. A Tirant-Fornells s’han 

recollit 8 mostres de nivells eòlics procedents de diverses unitats dels dipòsits per ser 

datades mitjançant OSL. Les datacions es basen en els grans de quars depositats 

durant el transport eòlic, amb una mida de gra entre 4 i 250 µm. Els grans de quars, 

en el cas de Tirant-Fornells, provenen principalment del basament devonià però 

també de les pluges de fang procedents d’àrees desèrtiques del nord d’Àfrica (Fornós 

et al., 1997; Fornós et al., 2004; Fiol et al., 2005; Muhs et al., 2010). Pel que fa a es 

Caló la font més important de grans de quars són les pluges de fang ja que la litologia 

predominant del basament és carbonatada. S’entén que després del transport dins la 

conca i el transport eòlic, els grans de quars són finalment retreballats pel vent a la 

superfície de les dunes i per l’aigua a la desembocadura de les conques vàries vegades 

fins que són enterrats i litificats. Aquest és el moment final del transport i al que les 

datacions fan referència. Mostres de fins a 10 kg de nivells eòlics foren seleccionats 

dins les principals unitats descrites i embolicades amb material a prova de llum. Part 

de la mostra és utilitzat per al càlcul de la porositat ja que és important conèixer la 

densitat de la mostra quan es calcula l’edat dels sediments amb OSL. La porositat es 

calcula mitjançant el pes en sec d’un cub de mostra de dimensions conegudes i el pes 

del mateix cub després de 24 h saturat d’aigua, ambdós en condicions de buit 
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(Winkler, 1997). Mitjançant la porositat i la densitat aparent s’estima la densitat de la 

roca. 

Preparació de la mostra 

La preparació de mostres per a la datació per luminescència es realitzà al 

laboratori sota llum vermella de baixa intensitat. Els primers passos en l'aïllament 

dels grans de quars pur de diferents mides (4-11 μm, 63-250 μm i 90-250 μm) 

consistí a tractar les mostres amb àcid clorhídric (HCl; concentració al 10%) per a 

l'eliminació del carbonat de calci seguit d'un tractament de peròxid d'hidrogen durant 

dos dies (H2O2; concentració al 30%) per a l'eliminació de matèria orgànica. Donat 

l'alt contingut de carbonat de calci dins de les mostres, un tractament intensiu HCl ha 

estat necessari (HCl es va afegir a les mostres entre 3 i 5 vegades al dia durant una 

setmana). 

La fracció de mida de gra groller (>63 μm) es separà mitjançant tamisat humit. 

Per tant, el tractament amb solució d'àcid fluorhídric al 40% que es realitza 

generalment per aïllar els grans de quars dels feldspats i plagiòclasi, es va ampliar de 

40 a 60 minuts per assegurar l'eliminació dels altres minerals. L’atac amb àcid 

elimina també la superfície exterior dels grans de quars, reduint la contribució 

externa de radiació ionitzant alfa a un nivell insignificant. Els fluorurs precipitats 

com a resultat de l'atac de HF, es van rentar durant 60 minuts amb HCl (10%). Per al 

mesurament, els grans grollers de quars van ser muntats en discos d'acer inoxidable. 

L’oli de silici va ser utilitzat com adhesiu. 

Els grans fins de quars (4-11 μm) es van extreure de la fracció inferior a 63 μm 

utilitzant els procediments convencionals per a la preparació de la mostra (Lang et 

al., 1996; Frechen et al., 1996). Després d'aïllar la fracció inferior a 11 μm per 

sedimentació en cilindres d'Atterberg d'acord amb la llei de Stokes, la fracció 

polimineral s'ha atacat amb un 35% d'àcid hidrofluorídric (H2SiF6) durant catorze 

dies per obtenir quars pur. L'eliminació dels grans de <4 μm es va dur a terme per 

centrifugació en aigua destil·lada. Per a la realització de mesures sobre grans de quars 

fins (4-11 μm), es van utilitzar discos d'alumini. Les alíquotes es van realitzar 

pipetejant una suspensió d'1 ml de grans fins (2 mg de grans / 1 ml d'acetona) a cada 

disc d'alumini. 

La puresa del quars extret es va avaluar usant la resposta de luminescència 

estimulada d'infraroigs (IRSL) a 60ºC a una gran dosi-β regenerativa. Una 

sensibilitat significativa als comptes d'estimulació d'infrarojos per a una desviació de 

la relació d'esgotament IR de més del 10% de la unitat (Duller, 2003). 

 

 

 



INTERFERÈNCIA EÒLIC-AL·LUVIAL A LES ILLES BALEARS 

129 
 

Equipament 

Les mesures de luminescència es dugueren a terme utilitzant un lector 

automatitzat Risø TL/OSL-DA-20 al Luminescence Dating Laboratory de Babes-

Bolyai (Cluj-Napoca, Romania) i al Nordic Laboratory for Luminescence Dating de 

la Universitat d’Aarhus (Dinamarca). El lector està equipat amb díodes de llum blava 

i infraroja que emeten a 470 ± 30 nm i 875 ± 80 nm respectivament. Els senyals de 

luminiscència emesa es van detectar per un tub fotomultiplicador EMI 9235QA a 

través d'un filtre Hoya U-340 UV de 7,5 mm de diàmetre (Botter-Jensen, 1997). La 

irradiació de les mostres es va completar utilitzant la font de beta 90Sr-90Y, 

calibrada usant quars de calibratge irradiat amb gamma produït pel Laboratori 

Nacional de Risø. Una taxa de dosi de 0,149 Gy/s es deriva per als grans de quars 

grollers dipositats sobre acer inoxidable, mentre que la taxa de dosi per als grans fins 

disposats sobre discos d'alumini era de 0,121 Gy/s. 

Tractament de les mostres 

El tractament de les mostres es dugué a terme mitjançant el protocol SAR 

(Murray i Wintle, 2000 i 2003). L’estimulació dels senyals de luminescència amb 

llum blava emesa pels díodes fou mantinguda durant 40 segons a 125ºC. El senyal 

CW-OSL net fou mesurat des dels primers 0,308 segons de la corba de decadència. 

Un preescalfament de 220ºC durant 10 segons i un refredament a 180ºC foren 

utilitzats durant el protocol SAR. Al final de cada cicle de SAR, l’eliminació del senyal 

amb temperatures de 280ºC durant 40 segons es realitzà mitjançant l’estimulació 

amb díodes blaus (Murray i Wintle, 2003). Les dosis equivalents es determinen 

mitjançant la projecció del senyal OSL natural corregit a la corba de resposta a la dosi 

construïda en cada cas. El creixement del senyal de OSL es descriu per la suma de 

dues funcions exponencials de saturació. Les corbes de creixement SAR 

representatives dels sediments que s’han tractat es mostren a la Fig. 4.3A. Els senyals 

OSL mostren una ràpida decadència durant l'estimulació òptica. Les formes de les 

corbes de decadència OSL per a aquestes mostres són gairebé idèntiques a 

l'obtinguda per al quars de calibratge subministrat pel Laboratori Nacional Riso. A la 

Fig. 4.3B es presenta una corba de decadència OSL d'una alíquota de grans de quars 

fins de les mostres tractades. Aquesta forma mostra el típic senyal del quars i no 

presenta cap tipus d’interferència.  
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Figura 4.3. Corbes representatives de l’anàlisi OSL realitzat sobre les mostres de sediment eòlic. A: 

Corba de creixement SAR. B: Corba comparativa del senyal típic esperat dels grans de quars amb el 

senyal ofert per les mostres tractades. 

4.2. Es Caló (Mallorca) 
 

4.2.1. Introducció 
 

Els ventalls al·luvials són dipòsits de sediments detrítics al peu d’una serralada 

transportats per un corrent al·luvial. La seva forma més habitual és de con, que 

parteix des del punt on el corrent surt de la conca i s’escampa radialment davant el 

front muntanyós. El material detrític erosionat de la conca és arrossegat pels cursos 

al·luvials pendent avall dins el barranc cap a la zona més deprimida durant fortes 

precipitacions. Un cop assoleix la sortida, el canvi de pendent i l’alliberament del 

confinament del canó afavoreixen la deposició dels sediments (Bull, 1977; Blair i 

McPherson, 1994; Miall, 1996; Harvey, 2011 i 2012; Harvey, 2013). Els factors que 

condicionen la seva gènesi i geometria reflecteixen un equilibri dinàmic entre les 

característiques físiques de la conca de drenatge, el pendent del canal principal, la 

descàrrega, el clima, la tectònica i la geometria de l’espai d’acomodació (Visera et al., 

2003; Pope i Wilkinson, 2005; Harvey, 2012). Una de les relacions més evidents que 

es posa de manifest a diversos estudis és la relació entre la superfície de la conca i la 

del ventall (Calvache et al., 1997; Harvey, 1997; Viseras et al., 2003; Al-Farraj i 

Harvey, 2005; Harvey, 2005;  Harvey, 2011). La combinació d’aquestes 

característiques morfodinàmiques poden generar diferents processos de transport de 

sediment de la conca al ventall. D’una banda existeixen ventalls dominats per 

processos de transport en massa amb una major participació de la gravetat (debris-

flows) anomenats ventalls col·luvials o debris cones (Chamyal et al., 1997; Blair i 

McPherson, 1998; Blair, 1999a i c; Blikra i Nemec, 1998; Nemec i Kazanci, 1999; 

Harvey, 2012; Kochel i Trop, 2012) i per l’altra ventalls dominats  per processos de 

corrent d’aigua ja sigui de manera difusa (sheetflood) o més concentrada (stream-

flow) (Blair, 1999b; Ritter et al., 2000; Nichols i Thompson, 2005; Van Dijk et al., 

2012). La majoria de ventalls però, reflecteixen la combinació dels dos processos on 
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predominen a diferents zones del ventall (Bull, 1977; Blair i McPherson, 1994). A la 

zona proximal (fanhead) hi predominen els processos de transport en massa i la 

caiguda de blocs; a la zona mitjana (midfan) hi predominen els processos de 

transport en massa i els processos de corrent d’aigua més concentrada formant canals 

tipus trenat (braided) i a la zona distal els processos de corrent d’aigua de manera 

difusa (Hooke, 1967; Bull, 1977; Blair i McPherson, 1994; Miall, 1996; Harvey, 2011). 

Aquesta zonació reflecteix canvis de pendent dins el ventall que varia des de 5 a 10º a 

la zona proximal fins a 1º o 2º a les zones més distals. Un gran nombre d’estudis 

posen de manifest la importància i presència d’aquestes geoformes sobretot a zones 

de clima àrid o semiàrid. La manca de vegetació densa que retingui sediment i un 

règim climàtic caracteritzat per precipitacions irregulars però intenses afavoreixen la 

formació de ventalls tot i que es poden en qualsevol règim climàtic (Harvey et al., 

2005). Els dipòsits de ventall al·luvial poden interdigitar-se amb dipòsits d’altres 

ventalls situats a la desembocadura de conques adjacents formant ventalls 

coalescents (bajada); també amb dipòsits de llac, dipòsits costaners o dipòsits eòlics 

(Langford & Chan, 1989, Maroulis et al., 2007; Blair i McPherson, 2008; Harvey, 

2012; Pavelic et al., 2011; Rodríguez-López et al., 2012). 

L’objectiu d’aquest capítol és l’anàlisi sedimentològica i estratigràfica d’uns 

dipòsits pleistocens de ventall al·luvial situats a l’extrem nord-est de l’illa de 

Mallorca. S’establirà una cronologia relativa a partir de la revisió de treballs publicats 

sobre datacions a dipòsits Pleistocens a Mallorca, així com també algunes datacions 

existents dels dipòsits del ventall des Caló, per entendre els processos i les condicions 

paleoambientals que es varen succeir i que varen afavorir la seva formació. També es 

farà una reconstrucció de l’evolució del paisatge pleistocè i la formació de dunes a la 

zona nord de Mallorca de manera que es puguin entendre quins són els factors que 

han contribuït en els canvis del paisatge costaner durant el Pleistocè superior. 

4.2.3. Àrea d’estudi 
 

L’estructura geològica de Mallorca segueix a grans trets les línies estructurals 

que vénen representades per conjunts de relleus orientats del NE al SW generats 

durant l’extensió del Miocè superior o si més no des del període compressiu als inicis 

del Paleogen. L’estructura general de Mallorca és una combinació de horsts i grabens 

(Gelabert, 1998; Gómez-Pujol et al., 2007). Els horsts corresponen a la Serra de 

Tramuntana, Serres de Llevant i relleus centrals i els grabens a les conques que 

formen el Pla (Fig. 4.4A). El Migjorn està constituït per les marines que corresponen 

als materials del Miocè superior adossats a les Serres de Llevant (Fornós i Gelabert, 

2011). L’estructuració de Mallorca tal com la coneixem avui en dia es deu a un 

període compressiu iniciat dins l’Eocè però que no té la seva màxima intensitat fins al 

Miocè inferior i mitjà, seguit d’un període extensiu a partir del Miocè superior 

(Gelabert, 1992; Sàbat et al., 2011). El ventall al·luvial des Caló se situa dins el 

conjunt de de les Serres de Llevant concretament al seu extrem NW (Fig. 4.4A). Les 

Serres de Llevant estan constituïdes per muntanyes suaus alineades en direcció NE-

SW. Estan formades per materials mesozoics estructurats en escates encavalcants 
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amb cabussament generalitzat vers el SE. Els materials del Juràssic inferior composts 

per dolomies formen les muntanyes més elevades caracteritzades per l’abundant 

presència de penya-segats. Materials del Juràssic superior i Cretaci composts 

majoritàriament per calcàries margoses constitueixen les zones més deprimides de 

les serres de Llevant (Bourrouilh, 1983; Sàbat, 1998; Gelabert et al., 2003). 

Figura 4.4. Localització de l’àrea d’estudi. A: Situació de l’àrea d’estudi sobre un mapa que 

representa les principals unitats morfoestructurals de l’illa de Mallorca. B: Vista aèria de la conca i 

l’emplaçament del ventall al·luvial des Caló. S’hi representa l’extensió dels dipòsits quaternaris 

estudiats així com també els principals cursos al·luvials que drenen la conca. 

El ventall al·luvial estudiat està emplaçat al vessant NW de les Serres de 

Llevant al seu extrem més septentrional (Fig. 4.4A). Se situa al peu del front 

muntanyós reblint la zona costanera més deprimida de la conca (Fig. 4.4B). Els 

materials que la constitueixen majoritàriament són calcàries i dolomies del Juràssic 

inferior i algunes zones baixes de poca extensió modelades sobre magues del Juràssic 

superior i Cretaci (Bourrouilh, 1983). Els materials quaternaris que constitueixen el 

ventall inclouen diversos tipus de dipòsits típics de ventall com conglomerats i 

bretxes, a més de dipòsits eòlics (Rodríguez-Perea, 1998; Gómez-Pujol, 1999). 

Aquests dipòsits han tengut principalment dues àrees font: d’una banda el basament 

dolomític que constitueix la conca i per l’altra, arena bioclàstica generada a la zona 

costanera de la plataforma continental. 
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L’àrea d’estudi se situa en un tram de costa format per penya-segats verticals 

tallats per l’erosió marina als materials quaternaris del ventall amb unes alçades que 

oscil·len entre 4-15 m (Fig. 4.5C). El tram de costa estudiat suposa uns 1,2 km de 

longitud en el qual es poden diferenciar dos sectors condicionats per la geometria i 

arquitectura del ventall des Caló i separats per un espigó artificial (Fig. 4.5A). El 

sector nord destaca per la presència de petits entrants estrets relacionats amb la 

desembocadura del torrent (Fig. 4.5B). El sector sud està representat per amplis 

entrants de forma semi-circular amb plataformes d’abrasió marina a la base dels 

penya-segats que poden observar-se reblides d’arena o grava formant petites platges 

(Fig. 4.5A). Aquesta forma del perfil costaner ve condicionat per l’erosió diferencial 

que produeixen els materials del ventall que afloren a la costa amb distintes 

resistències a l’erosió marina. La conca està constituïda per relleus que no superen els 

430 m snm i té una superfície de 1 km2. S’hi poden diferenciar dos perfils diferents 

que corresponen als dos canals tributaris principals que drenen la conca. El primer i 

de major longitud (Fig. 4.6, perfil AB) presenta dos segments des de la capçalera cap 

aigües avall: el primer segment al tram de capçalera presenta penya-segats quasi 

verticals de fins a 75 m i a continuació a la zona mitjana del perfil entre les cotes 350 i 

60 m, el constitueix un vessant de perfil còncau on afloren litologies més blanes com 

margues del Juràssic superior i Cretaci amb un pendent mitjà al voltant de 25%. El 

segon perfil (Fig. 4.6, perfil AC) mostra fins a tres segments diferents: a capçalera 

s’observa un vessant de perfil convex constituït per dolomies fins a la cota 320 m en 

contacte encavalcant sobre margues cretàciques que a continuació produeixen un 

perfil còncau amb un pendent més suavitzat entre les cotes 320 i 210 m i finalment 

un contacte encavalcant produeix una nova inflexió en el perfil mostrant un vessant 

convex constituït per dolomies amb un increment del pendent fins a la cota 60 m on 

es situa l’àpex del ventall. La direcció del curs d’aquest tributari està condicionat per 

la presència de dues falles paral·leles de direcció WSW-ENE (Bourrouilh, 1983). El 

pendent mitjà del perfil d’aquest tributari és 41%. La xarxa de drenatge segueix un 

patró dendriforme (Fig. 4.7), consta de dos tributaris principals que circulen 

radialment cap a l’àpex del ventall on conflueixen i formen el canal principal (Fig. 

4.5B i Fig. 4.7). Segons la classificació d’Horton, el canal principal assoleix el rang 

ordre 3. La conca té forma en planta circular amb la presència de dolines a la carena 

sovint capturades per l’erosió remuntant (Fig. 4.7). El ventall al·luvial des Caló té una 

superfície de 22,5 ha. Ocupa la zona més deprimida de la conca des de l’àpex on 

conflueixen els tributaris. Segons Harvey (2011) correspon al tipus de backfilled 

mountain-front fan. La seva meitat més meridional està coberta per un dipòsit 

d’eolianites al qual encara és possible observar-hi formes dunars parabòliques (Fig. 

4.6). La superfície del ventall té un perfil convex amb pendent mitjà de 7%, no supera 

els 3º d’inclinació mitjana i el radi del ventall és de 0,5 km. El sector de la 

desembocadura presenta un pendent suau cabussant cap al NW amb una pendent 

mitjana de 8% i 3,6º d’inclinació. La resta es disposa cabussant cap a S amb un 

pendent més elevat de 11% i 4,95º d’inclinació. Des de l’àpex el canal principal circula 

encaixat formant dues terrasses al·luvials dins el materials quaternaris del ventall 

seguint la direcció SW per després formar un meandre amb un gir de 90º i 
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desembocar en direcció NW (Fig. 4.5B, Fig. 4.7). L’estructura geològica de la conca 

suggereix que aquests canvis de direcció tan bruscs del canal estan condicionats per 

tres falles que delimiten la conca de direccions E-W, WSW-ENE, N-S (Bourrouilh, 

1983). 

Figura 4.5. Vista de la zona costanera on s’emplaça el ventall al·luvial des Caló. A: Perfil costaner del 

ventall. Els punt vermells representen la localització de les columnes estratigràfiques alçades al llarg 

del dipòsits del ventall. Les etiquetes com “SP” o “EC1” indiquen la localització de les seccions 

utilitzades a la descripció sedimentològica i estratigràfica. B: Vista panoràmica en detall del ventall 

al·luvial des Caló. S’observa la seva posició adossada al front muntanyós. La línia discontínua marca la 

confluència dels principals cursos tributaris a la zona de l’àpex formant el canal principal que recorre 

el ventall en direcció SW per acabar fent un gir brusc i desembocar cap al NW. C: Detall d’una vista 

dels dipòsits del ventall formant un penya-segat vertical. 

Mallorca se caracteritza per un clima mediterrani típic amb hiverns humits i 

temperats i estius secs i càlids. La precipitació mitjana anual és de 584 mm amb un 

màxim mensual al mes d’octubre de 93,8 mm sovint en forma de fortes tempestes i 

un mínim al juliol de 8,7 mm. Per altra banda, pel que fa a les temperatures, la 
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mitjana anual és de 16,6ºC amb 31,1ºC de màxima mitjana diària a l’estiu i 5,6ºC de 

mínima mitjana diària a l’hivern (Guijarro 1986 i 1995). Aquest és considerat el règim 

climàtic mitjà de Mallorca però no es pot deixar de mencionar que la configuració 

orogràfica de Mallorca modifica a determinats sectors de l’illa les característiques pel 

que fa a precipitacions i temperatures (Jansà, 1988). Així, a l’extrem nord de la Serra 

de Tramuntana les precipitacions s’apropen als 1.500 mm anuals mentre que a 

l’extrem sud de l’illa s’assoleixen només 300 mm. Pel que fa a l’extrem nord de les 

Serres de Llevant s’acumulen fins a 800 mm. El règim anual de vents a Mallorca està 

clarament marcat per un predomini de les components SW, W i N (Servera, 1997). 

Durant la tardor predominen les components relacionades amb la circulació general 

de l’oest. A l’hivern, la influència de la circulació de l’oest és absoluta amb clars 

predominis del vent de l’oest seguit del vent del SW. Durant la primavera comença el 

desplaçament cap al nord de la circulació de l’oest, així i tot la component més 

destacada és SW seguida de l’oest. L’estiu es caracteritza per l’absència d’influència 

de la circulació de l’oest que està totalment desplaçada cap a latituds més 

septentrionals. Això afavoreix l’entrada de vents de component S, sobretot SE que 

generen les baixes tèrmiques del sud-est de la península Ibèrica i nord  d’Àfrica. 

Figura 4.6. Perfils longitudinals de la conca del ventall al·luvial des Caló. Es representen els perfils 

dels dos canal tributaris principals. El perfil AB mostra dos sectors des de capçalera cap aigües avall: 

un vessant quasi vertical i a continuació un sector de perfil còncau. El perfil AC mostra fins a tres 

segments diferents alternant perfils còncaus i convexes i major pendent. La línia discontínua 

representa el perfil del canal principal encaixat dins els dipòsits del ventall. La litologia i l’estructura 

geològica es basen en Bourrouilh (1983). 
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Figura 4.7. Mapa geomorfològic de la conca del ventall al·luvial des Caló. Base cartogràfica del Mapa 

Topogràfic Balear escala 1:5.000 de l’any 2010. 
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4.2.4. Resultats 

A partir de la realització de 33 columnes estratigràfiques i de l’anàlisi 

sedimentològic de les mostres extretes, s’han identificat fins a nou fàcies 

sedimentàries característiques del ventall al·luvial des Caló que es descriuren a 

continuació. 

4.2.4.1. Fàcies sedimentàries 

El ventall des Caló es caracteritza per una relació i distribució espacial de fàcies 

tan lateral com vertical complexa ja que presenta diversos cossos sedimentaris que 

interactuen entre ells mostrant una arquitectura estratigràfica complexa. A la Taula 

4.1 es presenta una breu descripció i interpretació de les 9 fàcies més importants 

descrites a l’àrea d’estudi. A la Taula 4.2 es presenten els resultats de l’anàlisi 

petrogràfica de les mostres de cada fàcies. Les fàcies mostren variacions verticals des 

de paleosòls a la base fins a dipòsits al·luvials construïts per diversos processos com 

corrents laminars (sheetfloods), fluxes concentrats (streamflow) i  corrents rocallosos 

(debris-flows) o dipòsits eòlics al sostre de la seqüència. Lateralment també 

s’observen variacions de fàcies des de dipòsits al·luvials amb presència de canals 

canviant a sheetfloods fins a potents dipòsits eòlics. 

Els paleosòls presenten nivells amb una gran variabilitat lateral de potència i 

se poden observar pràcticament de manera contínua a tota l’àrea d’estudi. Els 

dipòsits al·luvials representen els nivells més potents i continus de l’àrea d’estudi. 

Mostren un important canvi lateral d’estructures sedimentàries des de la zona del 

sector nord on predominen les estructures de canal (Fig. 4.7A seccions SP i NP), fins 

al sector sud on hi predominen les estructures laminars amb la intercalació de 

potents capes d’eolianites (Fig. 4.7A seccions EC1 fins VM). 

4.2.4.1.1. Associacions de fàcies 
 

Les 9 fàcies sedimentaries (Gt, Fdh, Shs, St, Ssd, Gmh(t), Smd, Ghi(t) i Sxh; 

Taula 4.1.) han estat agrupades en 3 associacions de fàcies principals: ambient 

al·luvial, ambient col·luvial i ambient eòlic. Les fàcies d’ambient al·luvial s’agrupen en 

dues subassociacions: corrents laminars (sheetfloods; SF) i canals (streamflow; CH); 

així com també les fàcies d’ambient col·luvial: dipòsits de vessant i corrents 

rocallosos (debris-flows; DF). 

Ambient al·luvial:  corrents laminars (sheetfloods; SF) 

Fàcies Fdh: Conglomerat en capes de 0,3 a 2 m de potència constituïda per clasts 

subangulosos i heteromètrics de 1 a 5 cm de mida mitjana amb màxims de fins a 15 

cm. Els clasts es disposen en capes horitzontals de 10 a 30 cm de potència, suportats 

per la matriu i amb certa imbricació. La matriu està constituïda per llims amb certa 

presència d’arena bioclàstica cap a la seva part superior. El color de la matriu és 

7.5YR   6/6.   Presenta   un   contingut  en  carbonats  pròxim    al  16%.      El   mineral  
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Taula 4.1. Descripció de les característiques sedimentològiques més importants de les fàcies 

observades a l’àrea d’estudi. G = graves; S = arenes; F = llims; m = massiu, sense estructura; s = 

estratificació encreuada de baix angle; t = estratificació o estructures en forma de canal; x = 

estratificació encreuada; h = estratificació o laminació horitzontal; d = passades o capes constituïdes 

per clasts; i = imbricació dels clasts. 
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predominant és el quars amb percentatges superiors al 50%, seguit  de la dolimita i la 

calcita al voltant del 20% i quantitats baixes de caolinita, moscovita o feldspats. Les 

capes horitzontals de conglomerat mostren una alternança de nivells amb cicles de 

clasts més grollers (mides mitjanes 4 cm) i mes fins (mides mitjanes 1 cm) però en  

general la tendència de tota la fàcies és la granoclassificació decreixent. Poden 

aparèixer nivells intercalats sense presència de clasts formant paleosòls en capes 

horitzontals d’uns 15 a 25 cm. En general el nivell superior d’aquesta fàcies està 

representat per un paleosòl més o menys continu de 20 a 40 cm de potència. 

Localment hi poden aparèixer bandes de ferro i coloracions blanquinoses. Aquesta 

fàcies se pot interpretar com a processos de circulació d’aigua de manera difusa 

formant una làmina (sheetflood). La granoclassificació decreixent dels clasts i la 

presència d’un paleosòl als nivells superiors suggereix una progressiva pèrdua 

d’energia i desaparició de processos al·luvials.  

Taula 4.2. Resum de les principals característiques petrogràfiques i mineralògiques analitzades a 

cada fàcies. * El contingut en carbonats és un valor indicatiu ja que el mètode del calcímetre de 

Bernard presenta diverses limitacions que poden fer els valors imprecisos. 

Fàcies Shs: Gresos en capes  de 1 a 2,5 m de potència constituïts per arenes 

bioclàstiques amb una mida de gra mitjana de 0,476 mm ben classificades i color 

10YR 8/3. El contingut en carbonats se situa pròxim al 90% i el mineral predominant 

és la calcita amb una presència mitjana de més del 85% seguit de la dolomita. Les 

estructures més representatives són l’estratificació horitzontal, encreuada de baix 

angle, encreuada en forma de petit canal i ripples. Pot variar d’estratificacions 

horitzontals o subhoritzontals amb una potència des estrats de 5 a 10 cm cap a una 

laminació no superior a 1 cm. Poden aparèixer passades aïllades de clasts 

subangulosos intercalades entre aquestes estructures amb certa imbricació amb una 

mida mitjana de 2-4 cm. Se pot observar alguna acumulació de clasts en forma de 

petita llentia aïllada. També a tots els nivells d’aquesta fàcies poden observar-se clasts 

aïllats surant dins l’arena. Aquesta fàcies se pot interpretar com uns dipòsits formats 
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per uns processos de circulació d’aigua en forma de làmina però amb la suficient 

potència com per a ser un flux més turbulent i tendir a concentrar-se. Es tracta se 

dipòsits d’acreció lateral que es formen amb les avulsions i desbordaments dels 

canals que circulen sobre la zona proximal i mitjana del ventall.  

Fàcies Ssd: Gresos en capes de 1,5 a 4 m de potència constituïts per arenes 

bioclàstiques bastant  ben classificades amb una mida de gra mitjana de 0,336 mm. 

El color d’aquesta fàcies és 10YR 8/2. El contingut en carbonats  és superior al 85% i 

els minerals que constitueixen el sediment d’aquesta fàcies són la calcita amb una 

presència de més del 90% seguit del quars amb un 5%. Aquesta fàcies apareix 

organitzada en estructures d’estratificació horitzontal, encreuada de baix angle i 

alguna estructura de petit canal. La laminació assoleix una potència mitjana de 1 a 3 

cm. S’intercalen nivells de conglomerat horitzontals de fins a 10 cm de potència amb 

clasts angulosos a subangulosos, heteromètrics i amb una mida mitjana 2 a 10 cm. Els 

clasts es disposen amb certa imbricació i suportats per la matriu encara que 

localment poden mostrar-se clast-suportats i mostrar contactes erosius en forma de 

canal. Aquests nivells de conglomerat poden mostrar lateralment forma de falca 

suggerint una forma de llentia prima i allargassada. A tots els nivells d’aquesta fàcies 

hi poden aparèixer clasts surant aïllats dins el sediment arenós amb unes mides 

mitjanes de 2 a 5 cm. Puntualment és possible observar algunes petjades del vertebrat 

endèmic Myotragus balearicus (Fornós et al., 2002). Aquesta fàcies se pot 

interpretar com a processos de circulació d’aigua de manera difusa en forma de 

làmina sobre zones distals del ventall. 

Fàcies Ghi(t): Conglomerat en capes de 0,5 a 4 m de potència formada per 

clasts heteromètrics i subangulosos amb certa tendència a subarrodonits amb alguns 

nivells amb imbricació. La mida mitjana dels clasts és de 2 a 5 cm (màxims de 10 a 20 

cm) i es disposen suportats per la matriu. La matriu està constituïda per llims de 

color 10YR 7/4. També hi ha presència d’arena bioclàstica. El contingut en carbonats 

està al voltant del 22% amb predominança de minerals de calcita (40%), dolomita 

(30%) i quars (22%) però també amb presència de caolinita i il·lita. Aquest 

conglomerat s’organitza en capes horitzontals a subhoritzontals que poden canviar 

lateralment a certa forma de canal amb un aspecte més clast-suportat. En general allà 

on aquesta fàcies assoleix major potència canvia a estructures en forma de canal. 

S’observa una alternança de capes amb clasts més fins (mides mitjanes de 2 a 5 cm) i 

més grollers (mides mitjanes de 5 a 10 cm) però en general la tendència a tota la 

fàcies és la granoclassificació decreixent (finning-up). Les estructures en forma de 

canal poden contenir els clasts més grollers. Localment s’observa com a nivell 

superior d’aquesta fàcies una capa de sòl de no més de 25 cm. Aquesta fàcies se pot 

interpretar com un dipòsit format a partir de processos de circulació d’aigua de forma 

laminar sobre el ventall. Els cicles de canvis de mida de gra indiquen canvis en 

l’energia del flux d’aigua així com també les estructures en forma de canal el canvi 

d’una circulació difusa cap una circulació concentrada i més competent per a 

transportar els clasts més grollers. 
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Ambient al·luvial: fluxes concentrats que desenvolupen canals 

(streamflow; CH) 

Fàcies Gt: Conglomerat en capes de 0,5 a 1 m de potència constituït per clasts 

heteromètrics i subangulosos imbricats. La mida mitjana se situa entre 2-10 cm i es 

disposen clast-suportats. La matriu està constituïda per arenes bioclàstiques ben 

classificades amb una mida de gra mitjana de 0,4 mm i color 10YR 8/3. El contingut 

en carbonats supera el 60% amb presència majoritària de minerals de calcita (al 

voltant de 80%) però també amb presència de dolomita i quars al voltant del 10%. 

Tot i l’aspecte en general massiu, pot observar-se estratificacions subhoritzontals i 

estratificacions encreuades en forma de canal. També poden observar-se 

acumulacions de clasts imbricats en forma de llentia aïllada dins la matriu arenosa. 

Localment mostra estratificació encreuada dins estructures en forma de canal. Les 

mides mitjanes del canals es situen entre  90 cm d’amplària i els 30 cm de 

profunditat. La direcció mitjana del paleocorrent assenyalat pels eixos dels canals és 

de 292º. L’aspecte massiu i les estructures en forma de canal canvien lateralment cap 

a capes horitzontals amb clast imbricats disposats suportats per la matriu. Aquesta 

fàcies es pot interpretar com a processos de circulació d’aigua de manera concentrada 

formant canals entre la zona proximal i mitjana del ventall. 

Fàcies St: Gresos en capes de 0,5 a 2 m de potència constituïda per arenes 

bioclàstiques ben classificades amb una mida de gra mitjana de 0,417 mm i color 

10YR 8/2. El contingut en carbonats supera el 80% dels quals el mineral majoritari és 

la calcita en un 96%. La presència de quars no arriba al 2%. L’estructura sedimentària 

predominant és l’estratificació encreuada en forma de canal i estructures de 

rebliment de canal com les barres de creixement lateral. Les estructures en forma de 

canal solen tenir una forma còncava amb l’eix del canal lleugerament desplaçat cap a 

un dels dos flancs proporcionant-li una forma asimètrica. Lateralment, als flancs el 

límit del canal es disposa de manera asimptòtica tendint a la horitzontalitat. Al fons 

dels canals poden aparèixer acumulacions de clasts subangulosos en forma de llentia 

que no superen els 5 cm de mida mitjana disposats clast-suportats. Cap la part 

superior els clasts poden aparèixer en passades imbricats seguint les estructures 

encreuades de les barres que tendeixen a disposar-se horitzontalment cap als flancs 

del canal. A la zona més deprimida del canal poden observar-se clasts de fins a 20 cm. 

La direcció mitjana del paleocorrent assenyalat pels eixos dels canals és 330º. Les 

mides mitjanes dels canals se situen en 190 cm d’amplària i 75 cm de profunditat. 

Aquesta fàcies s’interpreta com a processos de circulació d’aigua de manera 

concentrada sobre la zona proximal i mitjana del ventall. Es tracta d’un flux d’aigua 

amb una major capacitat de transport de sediment representat per la presència de 

material més groller dins algunes estructures en forma de canal. 

Ambient col·luvial: dipòsit de vessant  

Fàcies Smd: Gresos en capes de 0,8 a 2,5 m de potència constituïts per 

arenes bioclàstiques ben classificades amb una mida de gra mitjana de 0,388 mm de 
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color 10YR 8/4. El contingut en carbonats supera el 60% amb una presència 

majoritària de calcita al voltant del 90% i la resta minerals de dolomita i quars. 

Aquesta fàcies es disposa en capes horitzontals d’aspecte massiu que lateralment 

poden canviar a certes laminacions horitzontals d’uns 15 cm de potència i estructures 

de canal massiu. Localment entre les capes massives poden observar-se contactes 

erosius amb laminacions horitzontals de 1 a 3 cm de potència. Pot observar-se algun 

clast aïllat surant dins el sediment arenós. També poden aparèixer algunes passades 

de clasts angulosos a subangulosos mostrant certa imbricació amb una mida mitjana 

de 2 a 5 cm, així com també alguna acumulació de clasts angulosos en forma de petita 

llentia. S’observa a algunes zones certa presència de llims i bioturbació per vegetació. 

Aquesta fàcies se pot interpretar com un dipòsit format a partir de processos amb una 

circulació d’aigua menor. En aquest cas, la manca d’estructures de transport per un 

flux d’aigua suggereix un transport menys actiu provocat per un escolament molt 

difús i una influència més gran de la gravetat en el transport. La presència de certa 

bioturbació per vegetació indica la colonització de la superfície del ventall per part de 

vegetació que pot haver funcionat com un factor de retenció de les aigües 

d’escolament.  

Ambient col·luvial: Corrents rocallosos (debris-flows; DF) 

Fàcies Gmh(t): Bretxa en capes de 0,5 a 1,5 m de potència formada per 

clasts angulosos a subangulosos heteromètrics amb certa imbricació i una mida 

mitjana de 3-5 cm (màxims de fins a 25 cm). La disposició dels clasts és en general 

clast-suportada canviant localment a suportats per la matriu. La matriu està 

constituïda per arenes bioclàstiques ben classificades amb una mida de gra mitjana 

de 0,363 mm i de color 10YR 8/2. El contingut en carbonats d’aquest dipòsit se situa 

pròxim al 85%. Dins la composició mineralògica d’aquest sediment hi predomina la 

calcita amb un 86%, la resta es composa bàsicament de dolomita i quars. Aquesta 

fàcies se presenta en nivells horitzontals massius d’uns 0,3 a 0,5 m de potència amb 

contactes erosius nets horitzontals o canviant a formes de canal. Localment pot 

mostrar alternança de nivells amb mides de clasts més fins de 1-3 cm o més grollers 

5-10 cm. Lateralment les capes horitzontals poden canviar a formes de canal 

mostrant una forma de llentia allargassada amb un extrem en forma de falca. En els 

punts on les capes assoleixen forma de canal s’hi poden observar els clasts més 

grollers de fins a  25-30 cm. Pot aparèixer intercalat algun nivell arenós massiu de no 

més de 30 cm de potència. La direcció mitjana del paleocorrent assenyalat pels eixos 

dels canals és 240º. Aquesta fàcies se pot interpretar com un dipòsit format a partir 

de processos de transport en massa amb una important participació de la gravetat i 

d’intenses precipitacions. Es tracta de corrents de material detrític que quan la 

matriu assoleix un determinat grau d’humitat proporciona unes condicions de baixa 

viscositat i plasticitat que afavoreix el transport gravitatori pendent avall. 
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Ambient eòlic 

Fàcies Sxh: Gresos en capes d’uns 0,4 a 3 m de potència constituïts per 

arenes bioclàstiques ben classificades de 0,334 mm de mida de gra mitjana i color 

10YR 8/2. El contingut en carbonats d’aquests sediments és superior al 90%. 

L’anàlisi mineralògic apunta una presència de calcita superior al 90% i quars al 

voltant d’un 2%. Les estructures que s’observen en aquesta fàcies són l’estratificació 

encreuada i l’estratificació horitzontal. Mostra una marcada laminació de 1 a 2 cm de 

potència molt regular. Els nivells amb estratificació horitzontal poden canviar 

progressivament cap estratificació encreuada de baix angle fins a assolir un 

cabussament més inclinat (high-angle cross stratification) allà on aquesta fàcies 

presenta capes més potents. L’estratificació encreuada pot anar suavitzant l’angle 

lateralment, mostrant una laminació còncava que es disposa de manera asimptòtica 

cap a la base de l’estrat. El cabussament de les làmines mostra una direcció mitjana 

de 045º/21ºE. Poden aparèixer petjades de Myotragus. Aquesta fàcies se pot 

interpretar com a processos de transport eòlic que varen donar lloc a la formació 

d’eolianites. La direcció mitjana del cabussament de les làmines que constitueixen els 

foresets de les eolianites indica un flux de vent predominat procedent del NW. 

4.2.4.2. Estratigrafia i arquitectura 
 

Les correlacions realitzades entre les columnes estratigràfiques i les seccions 

observades al camp al llarg de l’àrea d’estudi assenyalen la presència de sis unitats 

separades per importants superfícies erosives i canvis abruptes de fàcies: U1, U2, U3, 

U4, U5 i U6 (Fig. 4.8). Cada unitat ha estat descrita segons les observacions 

realitzades allà on presenta una seqüència més completa, així com també les 

característiques més abundants de cada cos sedimentari. 

Unitat 1 (U1) 

La Unitat 1 (U1) aflora al nivell de la mar i està constituïda per capes de 

conglomerat amb matriu arenosa (Fig. 4.9A). Aquesta unitat se pot seguir des de Sa 

Platjola (SP) on apareix ben exposada formant una terrassa sobre la platja de graves i 

progressivament cap al sud queda submergida a Na Jòrdia (NJ). A la zona de les 

seccions d’Es Caló (EC1 i EC2) torna a aflorar al nivell de la mar. En línies generals, la 

U1 constitueix els nivells basals de la seqüència del ventall (Fig. 4.8). 

La secció de Sa Platjola (SP) és el punt on la U1 aflora clarament. La seqüència 

consisteix en capes de conglomerat (fàcies Gt) de 0,2 a 0,5 m de potència constituïts 

per clasts subangulosos i disposats clast-suportats. La matriu està constituïda d’arena 

bioclàstica amb una mida de gra mitjana a grollera i ben classificada. La U1 es disposa 

en contacte erosiu sobre una capa de bretxa de no més de 0,4 m de potència 

constituïda per clasts angulosos i suportats per la matriu. La matriu està constituïda 

per llims vermellosos. Aquesta capa només aflora en contacte amb el basament 

dolomític i després desapareix entre la U1 i la platja de grava de Sa Platjola (Fig. 4.8; 

SP). A la secció SP la U1 és on mostra les estructures de canals més clares amb clasts  
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imbricats seguint l’estratificació encreuada (Fig. 4.9C). A més, poden observar-se 

acumulacions de clasts en forma de llentia aïllada envoltada de matriu arenosa (Fig. 

4.9D). Lateralment cap a les seccions NP i NJ (consultar la Fig. 4.7A per a la situació 

de les seccions), la U1 va perdent potència fins a desaparèixer submergida davall la 

mar i les estructures en forma de canal van canviant cap estratificacions encreuades 

de baix angle, estratificació horitzontal i capes massives (Fig. 4.9B). A les seccions 

EC1 i EC2 torna a aflorar just al nivell de la mar assolint una potència màxima de 0,1 

m. Habitualment no és possible observar-la ja que es troba tapada per l’acumulació 

de restes de la fanerògama marina Posidonia oceànica o d’arena que forma una 

platja. Aquests dipòsits s’interpreten com a dipòsits al·luvials transportats per un 

corrent d’aigua concentrat formant canals. El canvi lateral d’estructures en forma de 

canal cap a estructures més horitzontals suggereixen una circulació d’aigua més 

difusa en forma de làmina. Això suposa la transició entre la zona més proximal de 

ventall i la zona distal. 

Figura 4.9. Dipòsits de la U1 constituïts per una fàcies d’ambient al·luvial de tipus canals (CH). A: 

Vista de la desembocadura del canal principal que recorre el ventall. S’hi pot observar la U1 aflorant 

just al nivell de la mar formant petites plataformes d’abrasió marina. B: Vista detall de les capes de 

conglomerat de la U1 canviant cap a estructures més horitzontals. C: Detall d’una estructura en forma 

de canal que mostra estratificació encreuada a l’interior amb el clasts imbricats (fletxes). El sentit del 

paleocorrent és cap a la part inferior dreta de la imatge. D: Detall de la U1 que mostra acumulacions de 

clasts en forma de llentia aïllada (fletxa). Destaca la forma còncava de la part inferior més semblant a 

un canal. 
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Unitat 2 (U2) 

La Unitat 2 (U2) apareix a pràcticament tot el perfil costaner del ventall des 

Caló. Està constituïda per capes de conglomerat amb matriu llimosa i alguns 

paleosòls intercalats. Les variacions en la potència i exposició d’aquesta unitat estan 

condicionades per la geometria i arquitectura del ventall ja que hi ha zones on ha 

estat erosionada. 

Figura 4.10. Dipòsits al·luvials de la U2 corresponents a la subassociació de fàcies sheetfloods (SF). 

A: Vista de la disposició de la U2 a la zona de Sa Platjola (SP) (veure Fig. 4.5A per a la situació). 

S’observa en contacte erosiu sobre la U1, mostrant capes horitzontals de conglomerat des de la base 

fins als nivells mitjans. Els nivells superiors estan representats per paleosòls amb alguna passada de 

clasts intercalada en forma de llentia. Per damunt es disposa la U4 en contacte erosiu localment en 
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forma de canal. B: Detall de la fàcies Fdh que constitueix la U2. Se pot observar la intercalació d’una 

capa de conglomerat en forma de llentia dins el paleosòl. C: Vista detall de la U2 a la zona de la secció 

EC2 (veure Fig. 2A per a la situació). Els nivells inferiors mostren una escassa presència de clasts, a 

continuació els nivells mitjans estan constituïts per capes de conglomerat clast-suportat amb clasts 

lleugerament més angulosos i finalment el nivell superior està constituït per un paleosòl amb canvis de 

coloració blanquinoses i bandes d’òxids de ferro (fletxa). D: Detall de les bandes d’òxids de ferro 

(fletxa) que conté el paleosòl de la U2. 

Una de les seccions on la U2 apareix ben exposada és entre Sa Platjola (SP) i 

Na Picarandau (NP) (Fig. 4.8). Es disposa en contacte erosiu sobre la U1 en capes de 

0,3 a 1 m de potència. Està constituïda en els nivells inferiors per capes de 

conglomerat (fàcies Fdh) amb clasts subangulosos suportats per la matriu. Els clasts 

mostren una seqüència de granoclassificació decreixent. Els nivells superiors estan 

constituïts per capes de paleosòls de 0,1 a 0,4 m de potència amb alguna passada de 

clasts imbricats localment en forma de llentia de no més de 15 cm de potència (Fig. 

4.10A i B). Entre les seccions d’Es Caló (EC1 i EC2; Fig. 4.8) es disposa en contacte 

erosiu sobre la U1 en capes de 0,2 a 2 m de potència. És en aquesta zona on assoleix 

major potència. Es produeix un canvi lateral de la mida dels clasts de les capes de 

conglomerat des de EC1 cap a EC2 la qual va augmentant, així com també la forma 

dels clasts es torna lleugerament més angulosa (Fig. 4.10C). A més a més, cap a la 

secció EC1 la matriu presenta contingut en arena bioclàstica que cap a la secció EC2 

progressivament desapareix. En aquesta zona, el nivell inferior de la U2 mostra una 

capa d’uns 0,2 m de potència de conglomerat suportat per la matriu on localment pot 

disminuir la presència de clasts i mostrar una capa constituïda només per llims. A 

continuació una capa de quasi 1 m de conglomerat clast-suportat que cap a la part 

superior canvia a suportat per la matriu. Finalment el nivell superior el constitueix 

una capa de paleosòl de fins 0,3 m de potència amb canvis de coloració blanquinosa i 

bandes d’òxids de ferro (Fig. 4.10C i D). La interpretació d’aquests dipòsits és que es 

tracta de dipòsits al·luvials transportats per un corrent d’aigua difús en forma de 

làmina (sheetflood). La progressiva disminució de mida dels clasts cap als nivells 

superiors de la unitat indica una pèrdua d’energia del flux d’aigua que queda 

reflectida en la capa de paleosòl contínua a tota la unitat. Així i tot, els canvis de 

coloració i bandes amb òxids de ferro s’interpreten com una presència prèvia d’aigua 

dins el paleosòl. Els canvis laterals observats en la forma dels clasts està condicionat 

per la topografia de la conca. Entre les seccions SP i NJ els dipòsits es situen a la zona 

més deprimida i central de la conca la qual cosa ha afavorit un major retreballat dels 

clasts i una major distància de transport. Mentre que des la secció EC1 fins a la EC2 

els dipòsits es situen progressivament sobre el vessant que constitueix la divisòria sud 

de la conca i per tant han estat transportats a menor distància. 

Unitat 3 (U3) 

La Unitat (U3) forma nivells molt potents al tram de costa més meridional del ventall. 

Està constituïda majoritàriament per capes de gresos però també capes de bretxa i 

conglomerat amb matriu arenosa. 
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Figura 4.11. Dipòsits d’ambient eòlic corresponents a la U3. A: Vista detall d’una part de la secció 

EC2 (veure Fig. 4.5A per a la situació). S’observen les dues subunitats U3a i U3b separades per un 

contacte erosiu en forma de canal i reomplert de bretxa (fàcies Gmh(t)). Per sota i en contacte erosiu es 

disposa la U2. B: Detall d’una estructura en forma de canal reomplerta de bretxa (fàcies Gmh(t)) i que 
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talla completament la U3a. El sentit del paleocorrent de la U3a és cap a la dreta de la imatge i el del 

canal és perpendicular a la U3a. C: Detall de la fàcies Sxh que constitueix la U3, destaca la regularitat i 

abundant laminació encreuada. D: Vista detall de la superfície erosiva que separa la U3a i U3b (fletxa 

1). Destaca la presència de clasts al llarg de tota la superfície (fletxes 2) que localment poden reomplir 

estructures en forma de canal (fletxa 3). E: Detall del dipòsit de la U3c. Està constituït per les fàcies 

Fdh però amb major contingut d’arena bioclàstica dins la matriu que a la U2. F: Vista detall de la U3a 

a la secció VM. Mostra un bloc d’eolianita dins capes amb estructures al·luvials. G: Estructura en 

forma de canal a la superfície erosiva que separa la U3a de la U3b. El rebliment d’aquesta estructura 

són nivell eòlics amb laminacions encreuades i en forma de solc (fletxa). 

La U3 apareix entre les seccions EC1 i PA (Fig. 4.8). S’observa com un cos 

sedimentari continu amb els extrems en forma de falca i la zona de major potència 

cap a la secció EC2. Assoleix una potència de fins 5,5 m i es disposa en contacte erosiu 

sobre la U2. La U3 està constituïda per dues subunitats principals (U3a i U3b) 

separades per una superfície erosiva que localment mostra formes de canal (Fig. 4.8; 

Fig.4.11A; Fig. 4.11G; Fig. 4.12). A més a més, aquesta superfície erosiva lateralment 

des de la secció PA canvia cap a una capa de llims d’uns 20 cm de potència (Fig. 4.12) 

amb la presència d’alguns clasts que a la secció VM tornarà a aparèixer formant la 

unitat U3c (Fig. 4.8). La subunitat inferior (U3a) arriba a assolir fins a 3 m de 

potència i està constituïda per capes de gresos bioclàstics (fàcies Sxh) amb una mida 

de gra d’arenes mitjanes ben classificades (Fig. 4.11C). Al contacte amb la U2 

apareixen clasts angulosos a subangulosos amb mides de 1 a 3 cm. L’angle de 

l’estratificació de la subunitat U3a va incrementant-se des de 8º a la secció EC1 fins a 

20º a la secció EC2 cabussant cap al NNW. A continuació, des de la secció EC2 fins a 

la secció PA mostra estratificació encreuada amb un angle més elevat de fins a 32º 

cabussant cap al SE que progressivament cap a PA disminueix fins disposar-se 

horitzontal. La superfície erosiva que separa les dues subunitats conté localment 

clasts subangulosos i presenta estructures en forma de canal (Fig. 4.11D; Fig. 4.12). 

Aquestes estructures arriben a tallar completament en alguns punts la subunitat U3a 

i mostren un rebliment de fàcies Gmh(t) (Fig. 4.10B). Localment la U3a pot contenir 

estructures amb contactes erosius semblants a un canal que estan reomplertes de 

gresos bioclàstics amb laminació horitzontal (fàcies Shs) o bretxa constituïda per 

fragments de gresos bioclàstics laminats amb matriu arenosa (Fig. 4.12). També 

poden a aparèixer estructures en forma de canal reblides per nivells eòlics (Fig. 

4.11G). La subunitat superior (U3b) també està constituïda per capes de gresos 

bioclàstics amb una mida de gra d’arenes mitjanes ben classificades (fàcies Sxh) i 

una potència de fins 2 m (Fig. 4.11C). Entre les seccions EC1 i EC2 mostra 

estratificació encreuada amb angles de fins a 30º cabussant cap al SE que lateralment 

van suavitzant-se fins a angles inferiors a 10º. Cap a la secció PA els angles 

s’incrementen de nou fins uns 15º i cabussament cap al NW. Localment la U3b pot 

presentar canvis laterals que semblen distorsionar l’estructura d’estratificació 

encreuada que canvia a certa estratificació ondulada amb capes massives. També hi 

poden aparèixer nivells de gresos bioclàstics fàcies Shs intercalats mitjançant un 

contacte erosiu (Fig. 4.13). La superfície erosiva que separa U3a i U3b a la secció PA 

conté una capa de llims que progressivament desapareix per davall el nivell de mar 

(Fig. 4.13). A la secció VM aquest nivell torna aflorar i es disposa en contacte erosiu 
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sobre la U3a formant la U3c (Fig. 4.8; Fig. 4.11E). La part de la U3a que aflora en 

aquesta zona està constituïda majoritàriament per gresos bioclàstics amb capes 

massives que canvien a fàcies Shs amb la intercalació de blocs en contacte erosiu de 

gresos bioclàstics fàcies Sxh (Fig. 4.11F). La U3c assoleix una potència de fins 1,5 m i 

està constituïda per la fàcies Fdh amb major contingut d’arena bioclàstica dins la 

matriu i clasts angulosos a subangulosos (Fig. 4.11E). Els dipòsits de la U3a i U3b es 

poden interpretar com a eolianites. La disposició i estructura de les capes indica uns 

fluxos de vent procedents del NW que provocaven la migració de dunes sobre el 

ventall. Aquests nivells d’eolianites foren datats per Fornós et al. (2009) obtenint les 

següents edats: la subunitat inferior (U3a) entre 65±7 i 61±6 ka i la subunitat 

superior (U3b) 44±4 ka. La presència d’una superfície erosiva que separa les dues 

subunitats i que localment mostra formes de canal reomplert de bretxa (Fig. 4.12) així 

com també els blocs amb estructures eòliques dins nivells amb estructures al·luvials 

(U3a secció VM) o xaragalls reblits per estructures eòliques (Fig. 4.11G) i alguns 

nivells de fàcies al·luvials intercalats dins nivells eòlics, indica desmantellament i 

retreballat per part dels cursos al·luvials de les dunes que avançaven sobre el ventall. 

A més, el canvi lateral de la superfície erosiva neta que separa U3a de U3b cap a capes 

de conglomerat i paleosòls està condicionat per la geometria del ventall i la topografia 

de la conca ja que allà on la U3c assoleix major potència els dipòsits es van situant 

sobre un vessant a la zona més distal del ventall. 

Figura 4.12. Esquema dels principals canvis laterals que es produeixen a les estructures de la U3 

entre les seccions EC2 i PA (veure Fig. 4.5A per la situació). Destaca la important presència 

d’estructures d’estratificació encreuada que lateralment va variant l’angle de cabussament. Se poden 

observar els foresets de les eolianites representats pels estrats més inclinats i que indiquen migració de 

dunes cap al SE (Paleocorrent E). Dins la U3a és possible observar estructures amb certa forma de 

canal reomplertes de bretxa constituïda per fragments de gres bioclàstic amb matriu arenosa que 

canvia a gresos amb laminació horitzontal (a). La superfície erosiva que separa la U3a de la U3b 

(fletxa) presenta canals reomplerts de bretxa (fàcies Gmh(t)) així com també petits xaragalls que 

poden contenir algunes llenties de clasts (b). El paleocorrent que se pot interpretar d’aquestes 

estructures procedeix de NE (Paleocorrent A) que es contraposa al dels nivells eòlics. 
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Figura 4.13. Esquema dels principals canvis laterals que es produeixen a les estructures de la U3 a la 

zona pròxima a la secció PA (veure Fig. 4.5A per a la situació). S’observa com la superfície erosiva que 

separa la U3a de la U3b canvia en forma de capa llimosa que progressivament torna a desaparèixer cap 

al nivell de la mar. La U3b mostra dos nivells diferents: un de fàcies Sxh que es disposa per damunt un 

altre de fàcies Shs indicant la interacció entre processos eòlics i al·luvials. 

Unitat 4 (U4) 

La Unitat (U4) és la unitat més contínua i ben exposada al llarg de tota l’àrea 

d’estudi. Forma gran part dels penya-segats costaners que tallen el ventall. Està 

constituïda majoritàriament per capes de gresos i conglomerats. La U4 presenta una 

gran variabilitat lateral pel que fa a estructures i disposició condicionada per la 

geometria del ventall ja que és possible observar canvis des de la zona proximal-

mitjana del ventall fins a la zona més distal. 

La U4 mostra una potència que oscil·la des d’uns pocs centímetres fins a 6 m. 

Està constituïda majoritàriament per gresos bioclàstics però també localment pot 

contenir capes de conglomerat i bretxa. Dins la U4 s’hi poden diferenciar dues zones 

que corresponen al tram de costa entre les seccions SP-NJ i EC1-VM (Fig. 4.5A; Fig. 

4.8). A la zona SP-NJ la U4 assoleix una potència des de 0,2 a 6 m i es disposa en 

contacte erosiu localment en forma de canal sobre la U2 (Fig. 4.8). S’observa en 

contacte amb el basament sobre el vessant que tanca la conca pel nord, a continuació 

desenvolupa la seva màxima potència al fons de Sa Platjola (SP) i cap les seccions NP 

i NJ va perdent potència fins a situar-se al nivell de la mar pràcticament submergida 

formant un terrassa coberta per una platja de grava (secció NJ, Fig. 4.8). Està 

constituïda per gresos bioclàstics amb una mida de gra mitjana d’arenes mitjanes ben 

classificades. Verticalment dins la U4 s’observa una alternança de fàcies Shs i St 

principalment, però també localment pot mostrar fàcies Gt, Smd o Gmh(t). Les 

variacions laterals consisteixen en una zona amb gran concentració de fàcies Shs i St 

(secció SP, Fig. 4.14) que progressivament canvia a un predomini de fàcies Shs, 

Gmh(t) i Smd (seccions NP i NJ; Fig. 4.15; Fig. 4.16). A la secció SP destaca la 
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presència d’estructures de canals (fàcies St) intercalats i en contacte erosiu dins 

nivells amb estructures laminars i ripples (fàcies Shs) (Fig. 4.14; Fig. 4.17A, B, E i F). 

Alguns canals poden mostrar-se superposats en contacte erosiu entre ells de manera 

que es possible seguir els desplaçaments laterals del canals que circulaven sobre el 

ventall (Fig. 4.17B i C). Dins els canals s’hi pot observar llenties de clasts 

subangulosos imbricats clast-suportats, així com també estructures de barres de 

creixement lateral amb presència de clasts imbricats seguint la laminació de les 

barres (Fig. 4.17D i G). Cap a la secció NP la presència d’estructures de canals va 

disminuint i predominant nivells de fàcies Shs, Gmh(t) i Smd. Els nivells de fàcies 

Smd poden observar-se al sostre de la U4 localment mostrant contactes erosius en 

forma de canal i certa presència de llims. Els nivells de bretxa fàcies Gmh(t) 

apareixen com a reompliment en forma de capes horitzontals d’estructures en forma 

de canal. Cap a la secció NJ només apareixen algunes estructures de canal i 

predominen capes horitzontals de fàcies Gmh(t) intercalades dins nivells de fàcies 

Shs que localment mostren contactes erosius. Lateralment les capes poden disminuir 

la potència acabant amb un extrem en forma de falca la qual cosa els hi confereix una 

forma de llentia allargassada (Fig. 4.16). 

Figura 4.14. Esquema de les principals estructures que s’observen dins la U4 a la secció de Sa Platjola 

(SP) (Veure Fig. 4.5A per a la situació). Per damunt de la platja actual apareix la U1, a continuació en 

contacte erosiu la U2 i finalment la U4 de major potència es disposa en contacte erosiu en forma de 

canal (vegi’s en gran canal del centre de l’esquema) sobre la U2. S’observa un gran nombre de 

superfícies erosives en forma de canal normalment reomplertes de fàcies St que es superposen i 

s’intercalen entre nivells laminats fàcies Shs. 
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Figura 4.15. Esquema en detall de la U4 a la secció Na Picarandau (NP) (veure Fig.4.5A per a la 

situació). En aquesta secció s’observa una petita plataforma rocosa a la base reomplerta per còdols, a 

continuació la U4 i per sobre en contacte erosiu la U6. La U4 en aquesta secció conserva més o manco 

la mateixa seqüència que a la secció SP. Destaquen les abundants estructures en forma de canal 

puntualment amb rebliment de clasts imbricats. A més, s’observen estructures en forma de canal en 

contacte erosiu net que estan reomplertes de capes horitzontals de bretxa (fàcies Gmh(t)). 

 

Figura 4.16. Esquema de les estructures sedimentàries presents dins la U4 a la zona entre la secció 

NP i la secció Na Jòrdia (NJ) (veure Fig. 4.5A per a la situació). La figura mostra la U4 a la base i per 

sobre la U6 en contacte erosiu en forma de canal. En aquesta zona les estructures de canals reomplerts 

de fàcies St han desaparegut. L’esquema mostra capes de bretxa (fàcies Gmh(t)) en forma de llentia 

amb un extrem en forma de falca que li proporciona un aspecte de lòbul allargassat. Aquestes capes es 

disposen en contacte erosiu sobre capes de fàcies Shs. 
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Entre les seccions EC1 i VM la U4 mostra una potència de 2 a 5 m i es disposa 

en contacte erosiu localment en forma de canal sobre la U2 (secció EC1) i la U3 

(secció EC2 i VM) (Fig. 4.8). La forma i potència de la U4 en aquesta zona ve 

condicionada per la topografia preexistent que deixen altres cossos sedimentaris que 

constitueixen el ventall, com la U3, així com també la proximitat de relleus com el 

vessant que tanca la conca pel sud. En aquest sector del ventall la U4 està constituïda 

per gresos bioclàstics amb una mida de gra d’arenes mitjanes moderadament ben 

classificades. També poden aparèixer alguns nivells de bretxa o conglomerat. 

Verticalment se produeix una alternança de nivells de fàcies Ssd i Gmh(t) però 

també localment poden aparèixer alguns canals (fàcies St). En general, els nivells 

superiors de la unitat estan constituïts per nivells de fàcies Smd. Lateralment la 

seqüència descrita no presenta importants variacions, únicament a la secció PA els 

nivells de fàcies Smd ocupen gran part de la secció (Fig. 4.18D). Entre les seccions 

EC1 i EC2 hi predomina la fàcies Ssd amb alguna capa intercalada de no més de 30 

cm de bretxa fàcies Gmh(t) (Fig. 4.18C). Pot aparèixer alguna estructura de canal 

reomplerta de clasts semblant a la fàcies Gmh(t). Cap a la secció EC2 la U4 es 

disposa en contacte erosiu en forma de canals massius sobre la U3. A la secció PA la 

U4 està constituïda per les fàcies Ssd amb presència d’algunes passades de clasts i 

clasts aïllats surant dins el sediment i nivells massius de fàcies Smd al sostre de la 

unitat (Fig. 4.18A i B). A la secció VM, l’extrem més meridional del ventall, hi 

predominen les fàcies Ssd a tots els nivells però amb major presència de capes 

intercalades de bretxa fàcies Gmh(t), així com també alguns canals (fàcies St) (Fig. 

4.18E). Puntualment és possible observar alguns nivells amb canvis laterals de la 

fàcies Ssd cap a fàcies Shs. 

 

 

 

 

Figura 4.17. Dipòsits d’ambient al·luvial corresponents a la U4. A: Vista detall de la U4 a la secció SP 

(veure Fig. 4.5A per a la situació) disposada en contacte erosiu en forma de canal sobre la U2. Mostra 

importants estructures de canal superposades en contacte erosiu (fàcies St) que poden contenir 

rebliments conglomeràtics. B: Detall d’un canal en contacte erosiu dins nivells de fàcies Shs. 

S’observen els diferents estadis de rebliment del canal assenyalats per les superfícies erosives netes 

(fletxes). C: Vista detall d’un canal que mostra canals superposats i estructures típiques de 

reompliment de canal. La disposició de les estructures permeten veure l’evolució i el desplaçament del 

canal cap a la part dreta de la imatge. 1 i 2: primer estadi en el qual es forma el canal, s’encaixa i es va 

reomplint. 3: nou període erosiu, es forma un nou canal. 4: rebliment final del canal. D: Imatge en 

detall d’un canal dins nivells de fàcies Shs. S’observen estructures de rebliment de canal formant 

barres que contenen clasts imbricats (fletxes). E: Detall de nivells de fàcies Shs que mostra laminació 

horitzontal, encreuada de baix angle així com també ripples (fletxes). F: Variacions de l’aspecte de la 

fàcies Shs que pot mostrar estratificació encreuada en forma de canal i passades de clasts 

heteromètrics alineats amb la laminació horitzontal. G: Imatge d’un canal intercalat dins nivells 

laminats amb ripples (fletxes) de fàcies Shs. 

Figura pàg. anterior 
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Figura 4.18. Dipòsits d’ambient al·luvial de la U4. A: Vista panoràmica de la zona de la secció PA 

(veure Fig. 4.5A per a la situació). S’observa la unitat de dipòsits eòlics U3 a la base i per sobre en 

contacte erosiu la U4. Aquí la U4 està constituïda de manera contínua per uns nivells inferiors de 

fàcies Ssd i uns nivells superiors de fàcies Smd. Destaca la horitzontalitat de les estructures 

sedimentàries en aquesta zona. B: Vista detall de la imatge anterior en la qual s’observen nivells 

d’estratificació horitzontal a lleugerament encreuada de baix angle amb passades de clasts (fletxes) 

entre els estrats (fàcies Ssd). Per sobre es disposen capes massives amb certes estructures de canal 

massiu (fàcies Smd). C: Imatge detall de capes de bretxa (fàcies Gmh(t)) dins la U4 intercalades dins 

nivells de fàcies Ssd. D: Vista detall de la zona de la secció PA en la qual tota la columna de sediment 

està constituïda per la fàcies Smd. Es tracta de capes horitzontals massives de no més de 30 cm de 
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potència amb certes estructures de canal i separades per capes amb làmines de 1 a 3 cm de potència. 

Verticalment la seqüència tendeix a mostrar bioturbació per vegetació. D: Vista detall de la U4 a la 

zona de la secció VM. La U4 es disposa en contacte erosiu localment en forma de canal sobre la U3c i 

està constituïda per nivells de fàcies Ssd que localment tendeixen a canviar a fàcies Shs. Apareixen 

capes de bretxa (fàcies Gmh(t)) intercalades en contactes erosius puntualment amb certa forma de 

canal. És possible observar algun canal de fàcies St com el de la zona central de la imatge. 

Els dipòsits de la U4 es poden interpretar com a dipòsits típics de ventall 

al·luvial. El fet de ser la unitat més ben exposada al llarg de tot el perfil del ventall 

permet l’observació de canvis en la geometria, disposició i processos que el 

construïren. D’una banda, el sector de la U4 entre les seccions SP i NJ conté una gran 

concentració d’estructures sedimentàries que indiquen transport per importants 

corrents d’aigua. La superposició de canals en contacte erosiu que es pot seguir 

lateralment dins aquest sector indica els canvis de direcció que feia el canal principal 

provocat per les avulsions que es produïren sobre la zona mitjana del ventall. Les 

avulsions i desbordaments produïren els dipòsits laminats amb estratificació 

encreuada en forma de canal i ripples que s’observen entre les estructures de canal. 

Aquesta disposició d’estructures sedimentàries indica un patró de circulació de les 

aigües que circulaven sobre el ventall tipus trenat (braided). La presència de potents 

capes de bretxa massiva suggereix també moments de transport en massa, més caòtic 

i relacionat amb la gravetat com els debris-flows. Per altra banda, el sector entre les 

seccions EC1 i VM canvia significativament les estructures sedimentàries ja que 

existeix un predomini de dipòsits amb estratificació i laminació horitzontal. Això 

suposa el canvi cap a la zona distal del ventall a la qual el procés de transport 

dominant es produeix per escolament difús (sheetflood). 

Unitat 5 (U5) 

La Unitat 5 es presenta com una capa prima que tapa tota la seqüència del 

ventall des Caló al sector més meridional. Està constituïda totalment per capes de 

gresos que es fa difícil observar ja que aquesta unitat està molt exposada a l’erosió i 

colonitzada per vegetació. 

La U5 mostra una potència que varia de 0,1 a 0,4 m inclús localment pot 

desaparèixer totalment degut a l’erosió deixant exhumada la U4. Es disposa en 

contacte erosiu sobre la U4 entre les seccions EC2 i VM (Fig. 4.8) tapant la meitat 

meridional del ventall (Fig. 4.4B; Fig. 4.19). Està constituïda per gresos bioclàstics 

amb una mida de gra mitjana d’arenes ben classificades. Les estructures 

sedimentàries presents són l’estratificació encreuada i l’estratificació horitzontal. El 

fet de ser la unitat que tapa tota la seqüència permet l’observació d’algunes formes i 

estructures en planta. Es tracta de relleus suaus en forma de mitja lluna amb els 

braços apuntant cap a la costa (Fig. 4.19). Aquests relleus estan constituïts pels gresos 

de la U5 i a més en algun flanc d’aquestes formes és possible observar capes amb 

estratificació encreuada. Aquests dipòsits s’interpreten com eolianites. La disposició 

de les capes de fàcies Sxh, així com també les formes en planta que es poden 

observar sobre el ventall corresponen a dunes fòssils parabòliques que indiquen uns 
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fluxos de vent predominats procedents del NW. Al treball de Fornós et al. (2009) a la 

U5 se li assigna una edat de 34±3 ka. 

Figura 4.19. Fotografia aèria del ventall al·luvial des Caló. S’hi representa l’extensió de la U5 i les 

formes en planta de dunes fòssils parabòliques. Les etiquetes com “NJ” fan referència a les seccions 

utilitzades per a la descripció sedimentològica i estratigràfica del ventall. 

Unitat 6 (U6) 

La Unitat 6 (U6) constitueix un dels cossos sedimentaris que ocupen gran part 

del sector situat sobre l’eix central del ventall. Els penya-segats tallats al ventall des 

Caló a la secció de Na Jòrdia (NJ) estan constituïts totalment per aquesta unitat. La 

U6 està constituïda per capes de conglomerat i no presenta gaires variacions pel que 

fa a estructura i fàcies al llarg del seu perfil. 

La U6 apareix entre les seccions NP i EC1 (Fig. 4.5A; Fig. 4.8) tapant tota la 

superfície central del ventall i mostrant una forma allargassada amb els extrems en 

forma de falca a modus de gran llentia. Es disposa en contacte erosiu localment en 

forma de canal sobre la U4 assolint una potència entre 0,2 a 3,5 m. Cap al sector més 

meridional del ventall ha estat completament erosionada deixant exposada la U5. A la 

secció de Na Jòrdia (NJ) la U6 mostra la màxima potència constituint la totalitat del 

penya-segat situat darrere la platja (Fig. 4.20A). Està constituïda per capes de 

conglomerat (fàcies Ghi(t)) amb clasts subangulosos amb certa tendència a 

subarrodonits i imbricació. La matriu està constituïda per llims amb presència 

d’arena bioclàstica. Verticalment les capes de conglomerat mostren una disposició 

horitzontal amb cicles granodecreixents que localment acaba al sostre amb capes
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Figura 4.20. Dipòsits al·luvials de la Unitat 6. A: Vista panoràmica de la disposició dels dipòsits de la 

U6 a la secció de Na Jòrdia (NJ) (veure Fig. 2A per a la situació). La U6 es disposa sobre la U4 en 

contacte erosiu que tendeix a formar canals, augmentant de potència cap a la platja i quedant la U4 

pràcticament submergida. B: Vista detall del penya-segat al fons de la platja (NJ) constituït totalment 

per la U6. S’observen les capes de conglomerat disposades horitzontalment amb certs canvis cap a 

estructures de canals (fàcies Ghi(t)). Les línies puntejades segueixen les principals superfícies erosives 

que canvien de disposició horitzontal a canal. Les fletxes assenyalen els nivells on comencen les capes 

granodecreixents. C: Imatge detall de la U6 a la secció de Na Picarandau (NP). Es disposa en contacte 

erosiu sobre la U4 i està constituïda per conglomerats amb passades horitzontals de clasts no superiors 

a 2 cm. El nivell superior està constituït per una capa llimosa corresponent a processos edàfics. D i E: 

Imatges detall dels nivells a la base de la U6 amb contacte amb la U4. Estan constituïts per 

conglomerats amb clasts de mida mitjana 1 cm disposats en passades horitzontals. La coloració més 

blanquinosa de la matriu es deu a la presència d’arena bioclàstica. Localment aquests nivells reomplen 

estructures en forma de canal sobre la U4. 
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llimoses de no més de 0,25 m corresponents a la formació d’un sòl (Fig. 4.20B i C). La 

presència d’arena dins la matriu disminueix des de la base de la seqüència fins al 

sostre on desapareix a les capes de sòl. Lateralment a l’extrem de la unitat a la secció 

NP la mida de gra dels clasts és més fina i es disposen en passades horitzontals (Fig. 

4.20C). Progressivament cap al centre (secció NJ) apareixen capes de conglomerat 

amb clasts més grollers suportats per la matriu. A la zona central de la seqüència 

(secció NJ) els clasts es disposen en capes horitzontals suportats per la matriu 

canviant localment a clast-suportats a les zones on les capes canvien a formes de 

canal (Fig. 4.20B). Poden aparèixer a la base i al sostre de la seqüència alguns nivells 

d’uns 0,5 m de potència de conglomerat constituïts per clasts de no més de 1 cm de 

mida mitjana suportats per la matriu que es disposen en passades horitzontals (Fig. 

4.20E). Els nivells que es situen a la base es disposen reomplint contactes erosius 

amb U4 en forma de canal (Fig. 4.20E). A l’altre extrem de la unitat (secció EC1) la 

disposició dels clasts es torna més caòtica, suportats per la matriu i de formes més 

anguloses. La U6 es pot interpretar com dipòsits al·luvials transportats per un corrent 

d’aigua en forma de làmina (sheetflood). El canvi d’estructures horitzontals als 

extrems de la unitat cap a algunes formes de canal a la zona central (secció NJ) 

indiquen una tendència a circular concentrades les aigües sobre la zona central del 

ventall. A més, la presència de clasts més grollers indiquen una major capacitat de 

transport en aquesta zona de la U6. La disminució de la mida dels clasts que es 

produeix als nivells superiors de la unitat indiquen una progressiva pèrdua de la 

capacitat de transport de l’aigua que circula per sobre el ventall que afavoreix la 

formació d’un sòl. 

4.2.4.3. Paleocorrents 
 

Un total de 50 direccions de capa dels nivells amb estratificació encreuada i 

278 direccions de l’eix de canal foren mesurades dins els dipòsits del ventall al·luvial 

des Caló per a poder realitzar una interpretació dels paleocorrents principals i 

determinar la direcció de transport dominant. 

Les direccions de capa predominants mostren una distribució bimodal. 

Primer, existeix un predomini de la direcció NNE-SSW amb una certa tendència cap 

al NE-SW. En segon lloc, s’observen capes amb una direcció E-W amb tendència cap 

al ESE-WNW (Fig. 4.21A). Aquestes direccions s’han obtingut dins nivells amb 

estratificació encreuada (fàcies Sxh, U3 i U5) que s’interpreten com a eolianites 

provinents del NW. Per tant, aquestes mesures de paleocorrent indiquen el 

predomini d’un flux de vents de component oest principalment i en segon lloc de 

component nord que generaren migració de dunes i la formació d’un camp dunar 

sobre el ventall. Tot i així, les capes que marquen un paleocorrent del N coincideixen 

si fa no fa amb la U3 i les capes que marquen un paleocorrent del W coincideixen 

amb la U5. Aquestes diferències corresponen a canvis provocats per la topografia de 

la conca i l’acomodació del camp dunar sobre el ventall. 
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Els eixos dels canals mostren unes direccions preferents NW-SE en general a 

tot el ventall amb un cert biaix cap al W-E (Fig. 4.21B). En segon lloc s’observa un 

grup de direccions corresponents SW-NE i finalment un tercer grup de direccions 

NNW-SSE. Aquestes direccions indiquen uns paleofluxos procedents de la conca que 

alimenta el ventall i que es contraposen a la migració de dunes procedents del NW. 

Figura 4.21. Roses de direcció de capa observades al ventall al·luvial des Caló. A: Direccions de capa 

dels dipòsits eòlics (Unitats 3 i 5). Els vectors assenyalen el sentit del paleocorrent (perpendicular a la 

direcció de capa) de les dues famílies de direccions de capa. B: Direccions dels eixos dels canals 

mesurats al ventall des Caló. 

4.2.4.4. Procedència del sediment 
 

L’anàlisi sedimentològica dels distints nivells de gresos i conglomerats que 

constitueixen els dipòsits del ventall al·luvial des Caló ha posat de manifest una 

composició bimodal d’aquests sediments que indica dues àrees font principals. D’una 

banda, la composició dels nivells de gresos per arenes bioclàstiques mitjanes ben 

classificades indica que l’àrea font d’aquest sediment era la zona costanera. Per altra 

banda, la composició majoritària dels clasts per fragments de material dolomític 

indiquen que l’àrea font d’aquests sediments era el basament juràssic que constitueix 

la conca del ventall. 

D’un total de 18 mostres dels distints nivells de gresos i conglomerats que 

constitueixen els dipòsits del ventall des Caló se n’ha fet una descripció textural i 

composicional. El sediment que constitueix aquests dipòsits es caracteritza pel 

predomini de la fracció arenes mitjanes. Destaca també l’elevat grau de classificació 

d’aquestes arenes que es situa entre moderadament classificades a ben classificades 

(Fig. 4.22A). Mineralògicament estan constituïdes de calcita amb percentatges que 

superen el 80%, seguit de quars i dolomita entre 5-10%. El contingut mitjà en 

carbonats és del 80%. Pel que fa a la composició hi ha una important presència de 
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fragments esquelètics carbonatats. Destaquen els fragments bioclàstics indiferenciats 

però també és possible l’observació de fragments de mol·luscs, equinoderms, algues  

Figura 4.22. Imatges del sediment que constitueix els dipòsits del ventall des Caló i fotografia aèria 

de la conca. A: Imatge d’una secció polida d’una mostra dels gresos que constitueixen els dipòsits. 

Destaca la predominança de la fracció arenes mitjanes ben classificades i la composició pràcticament 

total de grans bioclàstics. També és possible observar algun litoclast (fletxes). B: Imatge detall d’un 

fragment d’espeleotema dins un nivell de bretxa fàcies Gmh(t). La resta de clasts que apareixen a la 

imatge són fragments de les dolomies del Juràssic inferior que constitueixen la conca. C: Fotografia 

aèria de la conca del ventall des Caló que mostra importants processos càrstics. S’observa com s’hi 

desenvolupen depressions càrstiques que possiblement siguin un dels factors que modelen la conca ja 

que alguns trams de la carena conserven certa forma circular (fletxes). 

vermelles, foraminífers i briozous, així com també algun litoclast (Fig. 4.22A). 

Aquestes característiques situen l’origen del sediment a la zona costanera de la 

plataforma marina. Aquests sediments són bastant similars a la resta de dipòsits 

quaternaris presents a les Illes Balears representats majoritàriament per 

acumulacions d’eolianites (Cuerda, 1989; Henningsen, 1990; Clemmensen et al., 

2001; Fornós et al., 2002a; Fornós et al., 2009), així com també al sediment arenós 

que ocupa la costa actual (Fornós et al., 1992; Jaume i Fornós, 1992; Fornós i Ahr, 
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1997; Gómez-Pujol et al., 2004). Per altra banda, als nivells constituïts per 

conglomerats amb matriu llimosa mineralògicament hi predomina dins la matriu el 

quars i la dolomita amb percentatges acumulats pròxims al 70%, a continuació la 

calcita amb percentatges entre 20 i 40% i finalment percentatges inferiors al 5% de 

caolinita o feldspats. El contingut mitjà en carbonats en aquest cas és inferior al 30%. 

Els clasts que formen els nivells de conglomerats dins els dipòsits del ventall estan 

constituïts per fragments de dolomies juràssiques procedents del material que 

conforma la conca. A més a més, és possible observar clasts constituïts per fragments 

d’espeleotemes que evidencien els importants processos de carstificació que es 

produeixen a la capçalera de la conca (Gómez-Pujol et al., 2008) (Fig. 4.22B, C i Fig. 

4.7). Els materials llimosos, segons la seva composició mineralògica, procedeixen 

principalment de les pluges de fang procedents del Sàhara amb elevat contingut 

d’argiles amb quars, caolinita o feldspats (Fornós et al., 1997; Moreno et al., 2002; 

Fornós et al., 2004; Fiol et al., 2005; Muhs et al., 2010) i en segon terme de productes 

de la meteorització de les dolomies del basament que constitueix la conca. 

4.2.4.5. Caracterització de processos 
 

S’ha realitzat una anàlisi morfoscòpica de clasts sobre 12 mostres recollides de 

les fàcies que contenen una important presència de clasts a algun dels seus nivells 

(Gt, St, Fdh, Ssd, Ghi(t) i Gmh(t))  i que representen els principals processos de 

construcció del ventall: fluxos concentrats (CH), sheetflood (SF) i debris-flow (DF). 

Els resultats que s’obtenen de l’anàlisi mostren que les dimensions mitjanes dels 

eixos majors dels clasts oscil·len entre 3 i 4,5 cm, els eixos mitjans entre 2 i 3 cm i els 

eixos menors entre 1,5 i 2 cm. Tots ells amb desviacions estàndard al voltant o que no 

superen 1,5 cm. Les dimensions majors tendeixen a situar-se a les fàcies que 

representen processos com debris-flows (DF) i fluxos concentrats (CH) i les 

dimensions menors a les fàcies que representen processos de sheetflood (SF). D’altra 

banda, l’índex C40 mostra un valor mitjà proper al 30% amb el valor més baix situat 

al 22% i el valor més elevat al 37% (Fig. 4.22). Les observacions del grau 

d’arrodoniment mostren uns clasts amb un tendència general a totes les mostres a ser 

subangulosos. L’índex RA presenta valors més dispars entre les diferents mostres. 

D’aquesta manera s’obtenen valors que van des d’un 3% a mostres corresponents a 

processos tipus sheetflood (SF) fins a valors de 67% a mostres corresponents a 

processos tipus debris-flow (DF). Per altra banda, la tendència a observar-se clasts 

més arrodonits es situa en primer lloc a les fàcies corresponents a sheetfloods (SF) i 

en segon lloc a les fàcies corresponents a canals (CH). Les fàcies corresponents a 

debris-flows (DF) tendeixen clarament a mostrar uns clasts més angulosos. Pel que fa 

a la forma dels clasts, els resultats no generen diferències destacables entre les 

diferents mostres. Existeix una tendència general de totes les mostres a contenir 

clasts amb formes isomètriques (Fig. 4.23). Així i tot, les mostres que representen 

processos de sheetflood (SF) tenen tendència a estar constituïdes per clasts allargats 

amb un cert biaix cap a l’aplanament, les mostres que representen processos de 

canals (CH) tendeixen cap a formes més isomètriques amb una certa presència de 

clasts allargats i les mostres que representen processos de debris-flow (DF) tendeixen 
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a contenir clasts de formes isomètriques amb un biaix cap a l’aplanament. La 

comparació de l’índex RA i el C40 ha permès la identificació de poblacions diferents 

de clasts amb unes determinades formes i graus d’arrodoniment que corresponen als 

processos identificats com a constructors del ventall (Fig. 4.24). D’una banda, els 

grups de niguls de punts tendeixen a distribuir-se verticalment indicant que no 

existeixen gaires diferències pel que fa a la forma però sí que existeixen diferències 

pel que fa al grau d’arrodoniment. Per altra banda, s’han identificat tres poblacions 

de clasts diferents corresponents als processos sheetflood (SF), fluxos concentrats 

(CH) i debris-flow (DF). El grup corresponent a sheetflood (SF) es pot dividir en dos 

subgrups: el primer amb una tendència a contenir clasts més isomètrics i arrodonits i 

el segon clasts més angulosos amb una lleugera tendència a formes allargades. El 

grup de canals (CH) tendeixen a ser més angulosos mentre que els debris-flow (DF) 

mostren clasts angulosos amb una major variabilitat interna i desorganització 

representada pels punts aïllats a la part alta del gràfic. 

Figura 4.23. Diagrames ternaris i histogrames representant l’arrodoniment i forma dels clasts dels 

dipòsits corresponents als diferents processos que construïren el ventall des Caló. Cada diagrama 

representa els valors acumulats de les dues mostres per fàcies que s’han recollit. VA= molt angulós; A= 

angulós; SA= subangulós; SR= subarrodonit; R= arrodonit. 

 



INTERFERÈNCIA EÒLIC-AL·LUVIAL A LES ILLES BALEARS 

165 
 

Figura 4.24. Relació entre l’índex C40 i l’índex RA. Mostra dues agrupacions de punts corresponents 

a processos de transport canalitzats (CH) i processos de transport de flux laminar (SF) dividit en dos 

subgrups segons les diferències en el grau d’arrodoniment. Els punts dispersos corresponen a 

processos de transport en massa (DF). 

Aquests resultats reflecteixen com les característiques del procés que ha 

transportat els clasts en condiciona l’aspecte resultant. Gómez-Pujol (1999) al seu 

treball sobre el ventall des Caló ja apuntava la presència de dipòsits transportats per 

processos de corrent d’aigua que anomena de flux laminar amb unes formes més 

allargades i arrodonides i processos de transport en massa (debris-flows) de formes 

més isomètriques i molt anguloses. En aquest treball, els resultats indiquen que 

processos dominats per corrents d’aigua tendeixen a generar uns clasts més 

arrodonits sobretot als sheetflood (SF) ja que el fet de ser un transport poc energètic 

afavoreix que els clasts durant el transport no sofreixin col·lisions violentes i vagin 

rodant sobre una superfície. Els processos de corrent d’aigua concentrat com els 

canals (CH) afavoreixen la generació de corrents més energètics i turbulents que 

proporcionen un major retreballament dels clasts i un major fraccionament per 

col·lisió. Aquest fet explica que la tendència dels clasts procedents de fàcies 

corresponents a canals (CH) sigui cap a una certa angulositat. Cal afegir que la 

litologia de la conca constituïda per dolomies juràssiques proporciona un material 

molt dur però a la vegada fràgil. Per altra banda, l’elevada angulositat i la tendència 

cap a la heterogeneïtat de les formes dels clasts de les mostres corresponents a 

processos de debris-flow (DF) demostra un procés de transport en massa dominat 

per la gravetat que no proporciona cap tipus de classificació del material ni és capaç 

de modelar els clasts. Dels dos grups de mostres corresponents a sheetfloods (SF) 

amb diferents graus d’arrodoniment cal dir que els grup de clasts amb tendència a ser 

més angulosos correspon a passades de conglomerat amb matriu arenosa i el grup de 
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clasts més arrodonits correspon a nivells de conglomerat amb matriu llimosa. 

Aquesta diferència suggereix un major retreballat dels clasts als dipòsits de matriu 

llimosa ja que es considera que poden representar períodes més humits. 

4.2.5. Cronologia 
 

Entre les badies de Pollença i Alcúdia (Mallorca), Fornós et al. (2009) va 

realitzar un marc cronològic per a les seqüències sedimentàries pleistocenes que s’hi 

troben. Es varen datar mostres mitjançant OSL de diversos nivells eòlics intercalats 

dins dipòsits de ventall i paleosòls entre els quals es troben els dipòsits del ventall des 

Caló. En total es prengueren cinc mostres procedents de la U3 i U5 (Fig.  4.25). A la 

U3a se li atribuí una edat d’entre 65 i 61 ka, mentre que la U3b al voltant de 44 ka. De 

manera addicional a la U5 es varen recollir també gasteròpodes terrestres presents 

dins el sediment per extreure’n l’edat mitjançant 14C aportant una edat de 34 ka. Per 

altra banda, Rose et al. (1999) va estudiar una secció estratigràfica d’un ventall 

al·luvial situat a uns 2 quilòmetres cap al sud del ventall des Caló. A grans trets la 

seqüència consisteix en dipòsits eòlics recoberts per dipòsits marins a la base, a 

continuació successió de nivells de paleosòls i alguns nivells al·luvials i finalment al 

sostre de la seqüència alguns nivells d’eolianites. Les datacions d’aquest treball no 

són molt acurades i presenten un marge d’error elevat, tot i això la seqüència 

sedimentària es pot considerar que s’estén des de fa uns 140 ka (nivells marins del 

MIS 5e i 5a sobre nivells eòlics del MIS 6) i fins fa uns 30 ka (nivells eòlics de finals 

del MIS 3).  

Les dades d’aquests treballs indiquen que entre els estadis relativament freds 

del MIS 5 i entre el MIS 4 i el MIS 3 es produí l’alternança de diversos períodes de 

sedimentació eòlica (Taula 4.3), al·luvial i de formació de paleosòls limitats a la base 

per la formació de nivells marins sobre dipòsits eòlics de finals del MIS 6 (Rose et al., 

1999) i al sostre per un darrer període de sedimentació eòlica cap a finals del MIS 3 

(Rose et al., 1999; Fornós et al., 2009). 

 

Taula 4.3. Períodes de sedimentació eòlica a les badies de Pollença i Alcúdia, Mallorca. Les edats 

estan expressades en milers d’anys. 

 



INTERFERÈNCIA EÒLIC-AL·LUVIAL A LES ILLES BALEARS 

167 
 

4.2.6. Discussió 
 

4.2.6.1. Evolució de l’ambient deposicional i paleogeografia 
 

La successió vertical del ventall des Caló composta de dipòsits eòlics, al·luvials 

i col·luvials mostra l’evolució dels ambients que constituïen l’extrem nord-oriental de 

l’illa de Mallorca. L’alternança de dipòsits amb característiques semblants dins la 

successió indica una repetició temporal en els processos sedimentaris. A més a més, 

la bona exposició en penya-segats amb diferents orientacions i la continuïtat lateral 

dels dipòsits, fa que es pugui obtenir informació de la geometria i disposició dels 

diferents cossos sedimentaris que formaven el ventall. 

Els dipòsits més antics que constitueixen el ventall corresponen a la U1. Hi 

predominen els conglomerats amb estructures en forma de llentia i canals indicant 

un primer període de construcció del ventall (Fig. 4.25). Aquestes estructures 

assenyalen un sentit del paleocorrent cap al NW indicant un predomini del 

desenvolupament del ventall en aquest sentit. La matriu dels nivells de la U1 

composta per arenes bioclàstiques indica una aportació sedimentària procedent de la 

costa. En aquest sentit, el ventall s’hauria estat alimentant del sediment procedent de 

dunes que migraven terra endins (Fig. 4.26A). Durant el MIS 5c-b (ca. 90 ka) va ser 

un període relativament fred en el qual hi ha evidències de la formació de camps 

dunars al nord de Mallorca però a la vegada també fou un moment d’erosió de les 

muntanyes pròximes i de deposició al·luvial afavorit per l’escassa vegetació (Rose et 

al., 1999; Bout-Roumazeilles et al., 2007; Fornós et al., 2009; Helmens, 2014). La U2 

constituïda per capes horitzontals de conglomerats amb matriu llimosa i un paleosòl 

amb algunes llenties de clasts subangulosos a la capa superior suggereix la transició 

de l’estadi climàtic MIS 5a/4 (ca. 75 ka). L’augment de la temperatura i la pujada del 

nivell de la mar al MIS 5a interrompen l’aportació sedimentària eòlica (Fig. 4.26B) i 

es tradueix en la formació de dipòsits de platja en aquesta zona de Mallorca (Rose et 

al., 1999, Rose i Meng, 1999; Fornós et al., 2012b). Als ventalls situats 2 km més al 

sud a la mateixa costa, els nivells basals dels ventalls corresponen a dipòsits de platja 

del MIS 5e i 5a (Rose et al., 1999). Per sobre d’aquests dipòsits de platja hi apareix un 

potent paleosòl amb algunes llenties de clasts que s’atribueixen a la transició del MIS 

5a al MIS 4 (Rose et al., 1999; Fornós et al., 2012b). Els dipòsits de la U2 del ventall 

des Caló corresponen a aquest mateix moment, just abans de l’inici d’importants 

períodes de sedimentació eòlica que es succeiran a partir del MIS 4. El fet que no 

sigui possible observar dipòsits de platja al ventall des Caló es deu a canvis en el perfil 

topogràfic dels ventalls provocats per diferències en l’espai d’acomodació (Calvache et 

al., 1997; Viseras et al., 2003; Gelabert et al., 2003). Aquestes diferències en les 

característiques topogràfiques han afavorit el total desmantellament dels dipòsits de 

platja as Caló. El MIS 5a més càlid i humit afavoriria una major presència de 

vegetació i la consequent formació de sòls. D’aquesta manera, durant períodes càlids 

l’entrada de vent del nord es veuria reduïda la qual cosa afavoriria la formació de 

baixes pressions sobre la Mediterrània occidental que impulsarien des del sud masses 



Francesc Pomar Bauzà                                                                                                                                       2016 

168 
 

d’aire africanes (Kaspar et al., 2007; Moreno et al., 2002; Bardají et al., 2009; 

Andreucci et al., 2012). Aquestes entrades d’aire africà es traduïen freqüentment en 

pluges de fang poden així arribar a constituir una gran part de la composició dels sòls 

de Mallorca (Fornós et al., 1997; Moreno et al., 2002; Fornós et al., 2004; Fiol et al., 

2005; Muhs et al., 2010). Durant el refredament MIS 5a/4 es degueren produir 

episodis d’intenses precipitacions que juntament amb el descens del nivell marí 

afavorí l’erosió dels vessants i diposità els sediments dels sòls erosionats al ventall 

formant la U2 (Fig. 4.25 i 4.26C). 

 

Figura 4.25. Columna estratigràfica sintètica del ventall des Caló. Mostra la disposició de les unitats 

que composen el ventall i la seva relació amb els diferents períodes climàtics del Pleistocè superior. 

L’evolució del nivell de la mar es basa en treballs de Siddall et al. (2003), Polyak et al. 2014 i Ginés et 

al. (2012b) i la temperatura en els treballs de Rose et al. (1999) i Martrat et al. (2004 i 2007). 
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A partir de l’estadi MIS 4 (ca. 65 ka) començarà un període d’alternança de 

moments de deposició eòlica i al·luvial (Fig. 4.25). Així doncs, la successió comença 

amb la U3 que correspon a un important moment d’interferència eòlica-al·luvial amb 

dos potents dipòsits d’eolianites (U3a i U3b) separats per un dipòsit de ventall (U3c). 

Durant el MIS 4 l’important descens del nivell marí arribant a assolir fins 100 m per 

davall el nivell actual (Siddall et al., 2003) situava la costa al voltant de 15 km al nord 

del ventall des Caló. Aquest escenari permetia que la badia d’Alcúdia es convertís en 

una extensa plana que deixava exposat a l’acció del vent grans quantitats de sediment 

marí que s’havia generat durant l’època càlida precedent. Durant el MIS 4 el camp 

dunar avançava cap a l’interior de la badia d’Alcúdia en sentit NW arribant al peu de 

les Serres de Llevant i endinsant-se per la zona més deprimida de la conca (Fig. 

4.26D). A l’inici del MIS 3 (ca. 55 ka) el relatiu augment de la temperatura afavorí un 

període més humit amb la formació d’intenses precipitacions. L’escassa vegetació 

propiciada per les baixes temperatures (Rose et al., 1999; Bout-Roumazeilles et al., 

2007; Helmens, 2014) i les precipitacions intenses, afavoria l’escolament superficial 

que retreballava els sediments eòlics i va formar la U3c (Fig. 4.26E). Un nou període 

fred dins el MIS 3 (ca. 45 ka) va fer que els processos eòlics es reactivessin i les dunes 

envaïssin el ventall (Fig. 4.26F). La conservació parcial d’aquests dipòsits eòlics es 

veié afavorida pel fet de la seva localització; situant-se sobre la zona distal del ventall i 

sobre la divisòria que tanca la conca pel sud. 

Cap a la darrera meitat del MIS 3 (ca. 40 ka) començà un dels períodes de 

major agradació del ventall representat per la U4. La bona exposició de la unitat 

permet fer una interpretació de la dinàmica del ventall des Caló. D’aquesta manera, a 

la zona entre les seccions de sa Platjola (SP) i na Picarandau (NP) l’abundant 

presència d’estructures de canals assenyalant un paleocorrent en sentit NW indica 

una agradació preferent del ventall en aquest sentit. A la resta de seccions del ventall 

(des de NJ fins a VM)  la presència d’estructures en forma de canal disminueix 

considerablement i hi predominen dipòsits amb estructures horitzontals. Aquestes 

dues zones amb estructures sedimentàries diferents indiquen d’una banda la zona 

proximal-mitjana del ventall cap a la qual les aigües més concentrades tendien a 

circular-hi, i per l’altra la zona distal a la qual el transport de sediment es produïa 

d’una manera més difusa. En aquest període el nivell de la mar continuava baix, 

aproximadament 75 m per sota el nivell actual (Siddall et al., 2003). Aquest ambient 

encara afavoria la formació de dunes dins la badia d’Alcúdia que s’haurien desplaçat 

cap al ventall des Caló proporcionant-li el sediment marí eòlic que es va incorporar 

als processos de deposició al·luvial. Durant aquest període la successió d’escalfaments 

i refredaments abruptes (DO events) afavoreix la formació de les condicions 

meteorològiques adients per a produir-se episodis de intenses precipitacions 

generant processos d’escorrentia capaces d’endinsar-se dins el sistema dunar. La U4 

representa el moment més actiu del ventall el qual s’hauria estès fins a poc més de 

mig quilòmetre cap a l’interior de la badia d’Alcúdia (Fig. 4.26G).  
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Al final del MIS 3 (ca. 34 ka) va tenir lloc un nou període de deposició eòlica 

(U5) probablement no tant intens com els anteriors (Fig. 4.25). El camp dunar que 

devia existir dins la badia d’Alcúdia torna a avançar sobre el ventall en forma de 

dunes parabòliques (Fig. 4.26H). Aquest dipòsit eòlic no es va poder desenvolupar 

com els anteriors degut a la nova topografia que havien generat els dipòsits previs que 

impedien a les dunes migrar més cap a l’interior de la conca. La U6 representa el 

darrer estadi de funcionament del ventall possiblement durant la transició del MIS 2 

al MIS 1 (ca. 15 ka). Sembla que no és possible vincular aquesta unitat amb el MIS 2 

ja que les condicions ambientals es corresponen amb la formació de dunes però la U6 

la presència d’arena bioclàstica és insignificant. Així que, l’augment de la temperatura 

i la pujada del nivell de la mar com al MIS 5a (Rose et al., 1999; Siddall et al., 2003; 

Martrat et al., 2004 i 2007) durant la transició MIS 2-1 va interrompre de nou 

l’aportació sedimentària eòlica des de la costa. Tot i així, algunes fluctuacions fredes 

ocorregudes als inicis de l’Holocè (Lowe i Walker, 2015) són capaces de crear les 

condicions meteorològiques adients per a que es produeixin intenses precipitacions i 

es formin dipòsits al·luvials. La disposició de la U6 en forma de gran llentia en 

contacte erosiu en forma de canal sobre la U4 a la secció NJ indica la construcció d’un 

nou cos sedimentari del ventall que es desplaça cap a l’oest degut al rebliment de la 

desembocadura de la conca a la secció SP i NP per potents dipòsits de la U4 (Fig. 

4.26I). A mesura que comença l’estadi càlid MIS 1 la sedimentació del ventall 

començava a reduir-se arribant a afavorir la formació de sòls sobre la U6. La sobtada 

pujada del nivell de la mar a l’inici de l’Holocè envaeix la badia d’Alcúdia començant a 

erosionar el ventall a la seva zona més distal. Això provocarà un canvi en el nivell de 

base que es reflectí dins els dipòsits del ventall en dues ocasions diferents que 

evidencien dues terrasses sobre la superfície del ventall a prop de l’àpex. Després de 

la transgressió holocena fa uns 4 ka el nivell de la mar assolí si fa no fa la mateixa 

posició que a l’actualitat (Siddall et al., 2003) erosionant gran part del ventall. 

Aquesta interpretació coincideix amb el que s’apunta a diversos estudis sobre ventalls 

mediterranis que mostren importants períodes d’agradació durant èpoques fredes 

mentre que durant períodes càlids sembla no haver-hi suficient producció de 

sediment per a construir el ventall i en conseqüència es produeix incisió del canal 

dins els dipòsits del ventall (Harvey, 1987; Harvey, 1996; Harvey et al.,1999; Macklin 

et al., 2002; Macklin i Lewin, 2008; Harvey, 2012). Les èpoques fredes són capaces 

de generar episodis d’intenses precipitacions que juntament amb una vegetació 

dispersa afavoreixen la formació i transport de sediment. Actualment el ventall des 

Caló té la superfície coberta d’espessa vegetació arbustiva, l’activitat al·luvial es limita 

al canal principal encaixat que té un funcionament efímer i no hi ha cap tipus de 

transport eòlic de material terra endins (Gelabert et al., 2003). 
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Figura 4.26. Evolució paleogeogràfica del ventall al·luvial des Caló des del MIS 5b al MIS 2. Durant el 

MIS 4 i el MIS 3 hi ha una alternança de processos eòlics i al·luvials com a resposta a les ràpides 

oscil·lacions climàtiques càlides i fredes DO events i HE. 
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4.3. Tirant – Fornells (Menorca) 
 

4.3.1. Introducció 
 

Existeixen nombrosos estudis que analitzen els dipòsits quaternaris de ventall 

col·luvial i al·luvial (Blair i McPherson, 1992; Blair i McPherson, 1994; Calvache et al., 

1997; Blair i McPherson, 1998; Blair, 1999b,c; Nemec i Kazanci, 1999; Turner i 

Makhlouf, 2002; Harvey, 2011 i 2012; McEwen et al., 2011; Kochel i Trop, 2012, 

Harvey, 2013; Fontana et al., 2014; Ventra et al., 2013, Ventra i Nichols, 2014) però 

només uns quants es dediquen a l’estudi comparatiu, dins el mateix sistema de 

ventalls i amb condicions climàtiques similars, de ventalls dominats per processos de 

debris-flow o processos de corrent d’aigua (Nemec i Muszynsky, 1984; Chamyal et al., 

1997; Blikra i Nemec, 1998; Blair, 1999a; Ritter et al., 2000; Viseras et al., 2003; 

Nichols i Thompson, 2005; Sohn et al., 2007; Andreucci et al., 2014). Les 

característiques del basament que constitueix la conca és un dels factors més 

importants que determina si els processos sedimentaris són dominats per la gravetat 

o per la circulació d’aigua a partir de les característiques del sediment que aporta la 

meteorització del basament (Blair, 1999a; Al-Farraj i Harvey, 2005; Nichols & 

Thompson, 2005). Per altra banda, canvis en les condicions climàtiques a un mateix 

lloc amb característiques del basament similars, també produeixen canvis en els 

processos sedimentaris dominats per la gravetat o per la circulació d’aigua (Nemec i 

Postma, 1993; Harvey, 2011, Andreucci et al., 2014). De més a més, les 

característiques morfomètriques de la conca també determinen la naturalesa dels 

processos que operen dins la conca. Existeix una ratio, funció o índex que relaciona 

superfície de la conca i pendent pel qual conques amb superfícies per davall de 15 ha i 

pendents superiors a 10% se caracteritzen per processos tipus debris-flows (Tarboton 

et al., 1991; Seidl i Dietrich, 1992; Montgomery i Foufaoula-Geordiou, 1993; 

Montgomery i Buffington, 1997; Sklar i Dietrich, 1998; Stock i Dietrich, 2003; May i 

Lisle, 2012; Rickenmann i Scheidl, 2013).  

L’objectiu d’aquest capítol és l’anàlisi sedimentològica i estratigràfica d’uns 

dipòsits pleistocens que constitueixen un sistema de ventalls al·luvials situats a 

l’extrem nord de l’illa de Menorca. Els dipòsits mostren evidències al llarg de l’àrea 

d’estudi de canvis en el processos que els varen construir, per tant l’objectiu es fer 

una aproximació als factors que determinen aquests canvis. A més a més, s’establirà 

una cronologia de detall per a entendre els processos i les condicions paleoambientals 

que es varen succeir i que varen afavorir la seva formació. També s’intentarà fer una 

reconstrucció de l’evolució del paisatge pleistocè i la formació de dunes a les costes 

menorquines de manera que es puguin entendre quins són els factors que han 

contribuït als canvis del paisatge costaner durant els darrers 130 ka. 
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4.3.2. Àrea d’estudi 
 

L’estructura geològica de l’illa de Menorca està representada per dues regions 

(Fig. 4.27A) que també representen dos episodis diferents en quant a la formació de 

l’illa. D’una banda, la Tramuntana reflexa l’episodi compressiu ocorregut durant 

l’Oligocè superior i Miocè mitjà i per l’altra, el Migjorn representa un episodi extensiu 

que afectà l’illa durant el Miocè superior seguit d’una petita etapa compressiva ja 

durant el Pliocè (Bourrouilh, 1983; Obrador, 1998; Rosell i Llompart, 2014; Fornós i 

Obrador, 2003). Per altra banda, Menorca, al igual de l’illa de Mallorca, també està 

estructurada en horst i grabens limitats per falles normals. Uns blocs aixecats 

correspondrien a la Tramuntana i uns altres blocs enfonsats correspondrien d’una 

banda al sòcol sobre qual descansen els materials miocens del Migjorn i per l’altra, la 

zona de la plataforma continental a la costa nord de l’illa. La Tramuntana mostra un 

conjunts de falles i sistemes de plecs i encavalcaments amb direccions dominants NE-

SW i NW-SE. L’estructura general està constituïda per tres grans làmines 

encavalcants que cabussen cap a l’est (Bourrouilh, 1983; Rosell i Llompart, 2014; 

Gelabert, 2003). A grans trets es tracta de materials silícics que han sofert dues 

orogènies; l’orogènia hercínica (Carbonífer) i l’orogènia alpina (Oligocè) (Rosell i 

Llompart, 2014; Fornós i Gelabert, 2011). Per l’altra banda, el Migjorn presenta una 

acumulació sedimentària de materials pràcticament tabular. Constitueix una 

plataforma calcària suaument bombada per la part central degut a la presència d’una 

falla de direcció NNE-SSW (Obrador et al., 1992; Gelabert, 2003; Obrador i Pomar, 

2004; Fornós i Gelabert, 2011). Aquesta certa forma d’anticlinal que agafà la 

plataforma dóna lloc a l’aparició de falles extensives a la zona central amb direccions 

més o manco coincidents amb N-S, que són aprofitades per l’encaixament dels 

torrents  que presenten desembocadures en forma de petit entrant o cala (Fornós, 

2004). 

El conjunt de ventalls al·luvials estudiats està emplaçat a l’extrem nord de l’illa 

de Menorca a l’oest de la vila de Fornells (Fig. 4.27A). Se situa al peu dels turons 

costaners del massís de Tirant reblint les zones més deprimides de les conques que 

desemboquen en aquest tram de costa. Es disposa formant un dipòsit continu al llarg 

de la costa en forma de dipòsits de vessant i rebliments de vall (Fig. 4.27B). Els 

materials que constitueixen majoritàriament les conques són alternances de capes 

plegades de pelites i lutites del Devonià amb un potència centimètrica a decamètrica i 

elevat grau de facturació (Bourrouilh, 1983). Els materials quaternaris que 

constitueixen els ventalls inclouen diversos tipus de dipòsits típics de ventall al·luvial 

com conglomerats i bretxes, dipòsits eòlics i dipòsits costaners. Aquests dipòsits han 

tengut principalment dues àrees font: d’una banda el basament silícic devonià que 

constitueix les conques i per l’altra, arena bioclàstica procedent de la zona costanera 

de la plataforma continental. Els dipòsits de l’àrea d’estudi ja foren estudiats per 

Bourrouilh (1983), Henningsen (1990) i Cuerda (1989) des d’un punt de vista 

bàsicament sedimentològic i paleontològic. Tots ells coincideixen en descriure els 

dipòsits com calcarenites d’origen bioclàstic que interpreten com eolianites. 

Henningsen (1990) identifica tres nivells d’eolianites al nord de Menorca que 
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relaciona amb les fluctuacions climàtiques del Pleistocè. Els dipòsits de l’àrea d’estudi 

corresponen al nivell superior i més recent vinculat al darrer període glacial. 

 

Figura 4.27. Localització de l’àrea d’estudi. A: Esquema geològic de l’illa de Menorca mostrant la 

localització de l’àrea d’estudi de Tirant-Fornells i la divisió de l’illa en les dues grans regions 

geomorfològiques: Tramuntana i Migjorn (modificat de Fornós i Gelabert, 2011; Rosell i Llompart, 

2014). B: Vista aèria de l’àrea d’estudi mostrant l’extensió dels dipòsits quaternaris estudiats i els 

límits entre les conques. 
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L’àrea d’estudi se situa en un tram de costa format per penya-segats baixos i 

esglaonats tallats per l’erosió marina en els dipòsits quaternaris amb unes alçades 

que oscil·len entre 1,5-8 m (Fig. 4.30). També poden observar-se algunes plataformes 

rocoses d’amplada variable (5-15 m) amb presència de formes típiques de 

carstificació litoral com cocons, pinacles o marmites (Fig. 4.29C). El tram de costa 

estudiat suposa al voltant de 1 km de longitud pràcticament rectilini amb l’excepció a 

la zona central d’un petit entrant de forma circular ocupat per una platja de còdols 

(Fig. 4.30). A l’extrem oest també s’observen dos entrants relacionats amb la 

desembocadura dels torrents (Fig. 4.29A i B i Fig. 4.30). En aquesta zona 

desemboquen 9 conques constituïdes per relleus suaus que no superen els 90 m snm i 

tenen una superfície entre 3-14 ha (Fig. 4.27B, 4.28 i 4.30). Les conques amb major 

superfície se situen a la zona central i a l’extrem oest de l’àrea d’estudi. Totes les 

conques tenen un pendent superior a 10% arribant a assolir en algun cas 35% (Fig 

4.28). De més a més, el perfil longitudinal del canal principal de les conques és en 

Figura. 4.28. Taula amb els principals paràmetres morfomètrics de les conques de l’àrea d’estudi i 

perfils longitudinals del canal principal de cada conca comparats (el 0 representa el nivell de la mar). 

Les conques més extenses estan representades en vermell ja que mostren diferències amb la resta de 

perfils. 

general rectilini. Només les conques més occidentals, C8 i C9, presenten un perfil 

segmentat (Fig. 4.28). La conca C8 presenta un primer segment pròxim a la capçalera 

de forma còncava i amb un pendent 13% seguit d’un darrer tram cap a la 

desembocadura quasi rectilini amb un pendent de 8%. La conca C9 mostra un primer 

segment pròxim a la capçalera quasi rectilini i amb un pendent de 40% seguit d’un 

tram a la zona mitjana de forma còncava i amb un  pendent de 7% i finalment un 

darrer tram de forma convexa amb un pendent de 14%. A més a més, dins les conques 

C8 i C9 s’hi desenvolupen potents sòls i abundant vegetació arbustiva.  A la resta de 

conques els sòls que es desenvolupen són més prims afavorint l’aflorament del 

basament i a més s’hi desenvolupa majoritàriament vegetació herbàcia baixa. Aquest 

fet afavoreix el desenvolupament de processos de solifluxió sobre els vessants més 

inclinats (Fig. 4.30). La xarxa de drenatge de les conques és molt incipient ja que 

pràcticament totes presenten un únic canal que la recorre des de la capçalera fins a la 

desembocadura on s’encaixa dins els dipòsits quaternaris (Fig. 4.30). Les conques 

estan delimitades per carenes suaus i arrodonides i mostren unes formes en planta 
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allargassades seguint la direcció NNW-SSE (Fig. 4.27B i Fig. 4.29B). L’estructura del 

terreny condiciona aquest paisatge ja que es tracta a grans trets d’una successió plecs 

anticlinals i sinclinals amb els eixos orientats direcció NNW-SSE i un sistema de 

falles de direccions N-S, NW-SE i NE-SW (Bourrouilh, 1983; Rosell i Llompart, 

2014). Els dipòsits de ventall estudiats ocupen una superfície de 7,85 ha formant una 

estreta franja al llarg de la costa a la base dels vessants (Fig. 4.27B, Fig. 4.29C i Fig. 

4.30). També s’observen al llarg de les conques algunes zones cobertes per eolianites 

o blocs d’eolianites disposats de manera erràtica aparentment erosionats de qualque 

altre dipòsit. Es situen preferentment als vessants i a les carenes (Fig. 4.30). Els 

dipòsits estudiats es poden dividir en tres sectors als quals s’observen variacions en la 

disposició i cabussament de les capes dels dipòsits. Al sector est i central les capes 

dels dipòsits presenten un cabussament mitjà de 9º cap al N (Fig. 4.29A zona 

col·luvial) i al sector oest el cabussament mitjà és de 5º cap al NW (Fig. 4.29A zona 

al·luvial). 

Figura 4.29. A: Vista de la costa de estudiada de Tirant-Fornells. L’àrea d’estudi es divideix en dues 

àrees deposicionals principals degut a canvis litològics i topogràfics al basament: zona col·luvial 

(sector est i central) i zona al·luvial (sector oest). Els punts vermells mostren la posició de les 

columnes estratigràfiques alçades al llarg de la costa. També es localitzen les principals seccions 

utilitzades a la descripció sedimentològica. B: Vista panoràmica en detall del sector central i oest de 

l’àrea d’estudi. C: Detall d’una vista del dipòsits estudiats adossats a un vessant. 



INTERFERÈNCIA EÒLIC-AL·LUVIAL A LES ILLES BALEARS 

177 
 

 

Figura 4.30. Mapa geomorfològic de l’àrea estudiada i les conques relacionades. Base cartogràfica del 

Mapa Topogràfic Balear, escala 1: 5.000 de l’any 2008. 
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El clima de Menorca se caracteritza per ser mediterrani típic amb hiverns 

humits i temperats i estius càlids i secs. El règim de temperatures es caracteritza per 

una temperatura mitjana anual de 17ºC, amb temperatures mitjanes al voltant dels 

11ºC a l’hivern i 27ºC a l’estiu. La precipitació mitjana total anual es troba al voltant 

de 600 mm, repartits de manera irregular durant l’any. La tardor arriba a acumular el 

46% de la precipitació anual amb períodes de fortes tempestes, mentre que l’estiu les 

escasses precipitacions només assoleixen un 3% de la precipitació anual. La 

distribució territorial d’aquestes precipitacions no presenta gaires variacions però 

així mateix es pot identificar un gradient amb un màxim de més de 600 mm/any a la 

zona centre-nord de l’illa que es redueix cap a la costa sud amb valors per davall la 

mitjana (Guijarro, 1986; Pons i Gómez-Pujol, 2003). El règim de vents menorquí 

presenta unes clares direccions predominants de la component N, seguit dels vents 

procedents del SE i NE. Per estacions, durant la tardor les components predominats 

són del nord degut a la proximitat de la circulació general de l’oest. Durant l’hivern es 

produeix una situació de reforçament de la tardor consolidant un clar predomini de la 

component N. Pel que fa a la primavera, encara es manté el predomini del vent del N. 

Per altra banda, l’increment de la temperatura afavoreix la formació de baixes 

pressions tèrmiques a la mar de Ligúria que cap a Menorca impulsen vents de 

component N i NE. Durant l’estiu el vent del N s’afebleix com a conseqüència del 

desplaçament de la circulació general de l’oest cap al nord. La component 

predominant és del SE degut a la formació de baixes tèrmiques sobre la península 

Ibèrica i nord d’Àfrica. En general, el règim de vents de Menorca està clarament 

esbiaixat cap una forta component N en part degut a que Menorca se situa al bell mig 

de la Mediterrània occidental i davant de la vall del Roine que ajuda a canalitzar el 

vent del N cap a l’interior de la mar (Servera, 1997; Campins, 1998; Jansà, 1998; Pons 

i Gómez-Pujol, 2003; Jansà, 2004). 

4.3.3. Resultats 

A partir de la realització de 56 columnes estratigràfiques i de l’anàlisi 

sedimentològic de les mostres extretes, s’han identificat fins a tretze fàcies 

sedimentàries característiques del sistema de ventalls de Tirant-Fornells que es 

descriuren a continuació. 

4.3.3.1. Fàcies sedimentàries 

El sistema de ventalls de Tirant-Fornells es caracteritza per una relació i 

distribució espacial de fàcies complexa ja que existeix una variabilitat lateral en les 

seves característiques molt elevada i a més, mostra diversos cossos sedimentaris que 

interactuen entre ells. A la Taula 4.4 es presenta una breu descripció i interpretació 

de les 13 fàcies més importants descrites a l’àrea d’estudi. A la Taula 4.5 es presenten 

els resultats de l’anàlisi petrogràfic de les mostres de cada fàcies. Les fàcies mostren 

variacions verticals des de dipòsits costaners a la base fins a dipòsits al·luvials i eòlics 

als nivells més superiors. Els nivells costaners estan representats per conglomerats 

amb matriu arenosa. 
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Taula 4.4. Descripció de les característiques sedimentològiques més importants de les fàcies 

observades a l’àrea d’estudi. G = graves; S = arenes; m = massiu, sense estructura; s = estratificació 

encreuada de baix angle; t = estratificació o estructures en forma de canal; x = estratificació 

encreuada; h = estratificació o laminació horitzontal; d = passades de clasts; i = imbricació dels clasts; 

b = bioturbació per vegetació; f = matriu llimosa; s = matriu arenosa. 
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Els nivells al·luvials estan composts per dipòsits caracteritzats per processos 

dominats per la gravetat com debris-flows que predominen a la zona del sector est i 

central de l’àrea d’estudi (Fig. 4.29A zona col·luvial); i processos dominats per la 

circulació d’aigua com sheetfloods i amb formació de canals que predominen al sector 

oest de l’àrea d’estudi (Fig. 4.29A zona al·luvial). Els dipòsits eòlics constitueixen 

rebliments de canals dins els nivells al·luvials o bé es disposen sobre alguns vessants 

formant els nivells més superiors de la seqüència. S’observen a la zona central de 

l’àrea d’estudi i cap a l’extrem oest on la seqüència està constituïda totalment per 

dipòsits eòlics. 

4.3.3.1.1 Associacions de fàcies 
 

Les 13 fàcies sedimentàries (Gm, Gmi, Sm, Sst, Gmt, Sx(t), Shb, Smt, 

Shd(t), Sxh, St, Smb, Ghi) han estat agrupades en 4 associacions de fàcies 

principals: ambient costaner, ambient al·luvial, ambient col·luvial i ambient eòlic. 

Ambient costaner 

Fàcies Gm: Conglomerats en capes de 0,1 a 0,2 m de potència constituïts 

majoritàriament per clasts arrodonits heteromètrics disposats suportats per la matriu 

amb tendència a clast-suportats, tendeixen a ser allargats amb un eix màxim de 10-20 

cm. La matriu està constituïda per arenes bioclàstiques ben classificades de color 

10YR 7/6 amb certa presència de llims i una mida de gra mitjana de 0,4 mm. El 

contingut en carbonats supera el 70%, amb una presència majoritària de calcita 

pròxima al 95%. Poden aparèixer alguns clasts angulosos de no més de 5 cm. A 

algunes zones els clasts poden aparèixer imbricats i alineats pel seu eix major de 

manera paral·lela a la costa. Aquesta fàcies es pot interpretar com un nivell de 

sedimentació costanera. Es tracta d’una platja de còdols de la qual es pot observar la 

seva zona subaèria amb certa interferència terrígena. 

Ambient al·luvial 

Fàcies Sst: Gresos en capes de 0,4 a 2 m de potència constituïts per arenes 

bioclàstiques ben classificades amb una mida de gra mitjana de 0,346 mm i color  

10YR 8/4. El contingut en carbonats supera el 60% i el mineral predominant és la 

calcita amb un percentatge de presència superior al 85%, la resta està compost de 

quars, dolomita i feldspats. Aquesta fàcies presenta estructures de laminació 

horitzontal que poden canviar a encreuada de baix angle i encreuada en forma de 

canal localment. La potència de les làmines no sol superar 1-2 cm de mitjana però 

poden canviar a capes de fins a 10 cm. Localment pot observar-se alguna estructura 

intercalada en forma de canal massiu bioturbat per vegetació. Poden aparèixer 

passades de clasts angulosos de 0,5 a 2 cm disposats sobre la laminació horitzontal. 

En general és possible observar petjades de Myotragus. Aquesta fàcies es pot 

interpretar com un procés de circulació de les aigües d’escolament de manera difusa 

en forma de flux laminar (sheetflood). 
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Fàcies Shb: Gresos en capes de 0,3 a 1,5 m de potència constituïts per arenes 

bioclàstiques ben classificades de mida de gra mitjana 0,37 mm i color 10YR 8/4. El 

contingut en carbonats és ≥ 60%, amb una presència majoritària de calcita (>60%) i 

quars (18%). Presenta estructures de laminació horitzontal de 0,5-1 cm que poden 

canviar a estrats de fins 20 cm de potència. Localment es poden observar làmines en 

forma de canal. Algunes làmines mostren certa presència de llims. Tota la fàcies es 

mostra bioturbada per vegetació. S’observa entre les làmines algun clast aïllat 

angulós de no més de 4 cm. Presència d’alguns fragments de bivalves. Aquesta fàcies 

es pot interpretar com la formació d’aigües d’escolament en forma de làmina 

(sheetflood). La bioturbació indicaria la presència de vegetació que facilitaria la 

difusió de l’aigua circulant en làmina. 

Fàcies Smt: Gresos en capes de 0,8 a 1,9 m de potència composta per arenes 

bioclàstiques moderadament ben classificades amb una mida de gra mitjana de 0,407 

mm i color 10YR 8/4. El contingut en carbonats es situa al voltant de 80% amb 

presència de calcita al voltant del 70%, seguida del quars amb un 14% i al dolomita 

amb un 8%. Aquesta fàcies mostra en general un aspecte massiu, apareixent com un 

nivell horitzontal que va guanyant potència lateralment, sobretot a les zones més 

baixes de les conques i mostrant certes estructures de canals. Localment poden 

observar-se alguns clasts angulosos al fons dels canals de no més de 3 cm. Els canals 

assoleixen unes mides mitjanes de 130 cm d’amplada i 40 cm de profunditat. La 

direcció mitjana del paleocorrent és de 357º. Aquesta fàcies es pot interpretar com un 

procés de transport poc energètic i amb poc contingut d’aigua, però que en qualque 

moment pot formar xaragalls. 

Fàcies St: Gresos en capes de 0,3 a 2,2 m de potència constituïda per arenes 

bioclàstiques ben classificades amb una mida de gra mitjana de 0,373 mm, certa 

presència de llims i de color 10YR 8/3. El contingut en carbonats es situa al voltant 

del 80% amb una presència de minerals de calcita del 87% seguida del quars amb un 

8%. L’estructura d’aquesta fàcies és d’estratificació horitzontal canviant a encreuada 

de baix angle i encreuada en forma de canal. Pot aparèixer com a nivells quasi 

massius amb certa estratificació horitzontal o encreuada de baix angle que pot 

canviar a estratificació encreuada de major angle guanyant potència a les zones 

centrals de les conques i en direcció cap a la costa. A tots els nivells poden observar-se 

intercalacions de canals arenosos amb certes estructures de barres de creixement 

lateral  amb unes mides mitjanes de 165 cm d’amplada i 47 cm de profunditat. La 

direcció mitjana del paleocorrent és de 351º. Poden aparèixer acumulacions de clasts 

amb una mida mitjana de 5 a 10 cm angulosos i heteromètrics en forma de llentia 

clast-suportada a l’eix central d’algunes estructures de canals. A més, poden disposar-

se imbricats seguint les estructures de barres que reomplen els canals.  Aquesta fàcies 

pot interpretar-se com un procés de transport al qual les aigües d’escolament 

tendeixen a concentrar-se formant canals. Suggereix un transport més actiu i 

organitzat del sediment formant diferents canals meandriformes sobre els ventalls.  
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Ambient col·luvial 

Fàcies Gmi: Bretxa en capes massives de 0,1 a 0,5 m de potència que 

localment pot arribar a 4 m composta per clasts angulosos i heteromètrics amb una 

mida mitjana de 5 a 10 cm. Localment presenten certa imbricació i en general es 

disposen suportats per la matriu. La matriu està constituïda per arenes bioclàstiques 

ben classificades amb una mida de gra mitjana de 0,298 mm, presència de llims i 

color 10YR 7/6. El contingut en carbonats es situa al voltant de 60%, amb una 

presència de quasi un 40% de quars i un 25% de feldspats. Els nivells superiors 

d’aquesta fàcies presenten progressivament major presència d’arenes bioclàstiques 

dins la matriu. Als terrenys amb major pendent és on aquesta fàcies assoleix major 

potència i la mida mitjana del clasts pot augmentar fins a 30 cm amb la presència 

d’alguns clasts de fins a 50 cm. Poden aparèixer restes de closques de gasteròpodes 

terrestres. Aquesta fàcies es pot interpretar com a dipòsits de processos de vessant. 

Fàcies Sm: Gresos en capes de 0,1 a 1,7 m de potència d’aspecte massiu 

constituïts per arenes bioclàstiques moderadament ben classificades amb una mida 

de gra mitjana de 0,483 mm i de color 10YR 7/4. El contingut en carbonats supera  el 

70%, amb presència majoritària de minerals de calcita (66%), dolomita (12%) i quars 

(10%). Apareixen localment algunes passades de clasts angulosos de manera aïllada 

amb una mida mitjana 3-5 cm, així com també a tots els nivells poden aparèixer 

clasts heteromètrics surant aïllats dins el sediment. Aquesta fàcies es pot interpretar 

com dipòsits arenosos de vessant. 

Fàcies Smb: Gresos en capes de 0,25 a 1 m de potència constituïts per arenes 

bioclàstiques ben classificades de mida de gra mitjana 0,34 mm i color 10YR 8/4. El 

contingut en carbonats supera el 70% amb presència majoritària de calcita (85%) i 

quars (10%). Aquesta fàcies es pot presentar en capes horitzontals massives i amb un 

elevat grau de bioturbació per vegetació de 10 a 40 cm de potència, separades per una 

superfície erosiva. Lateralment la seva potència pot anar variant des d’uns poc 

centímetres a les zones més deprimides de les conques fins quasi 2 m a prop dels 

vessants. Localment pot mostrar estructures de canal reomplerts per clasts angulosos 

i heteromètrics amb una mida de fins a 15 cm. Poden aparèixer clasts angulosos amb 

una mida mitjana de 3-8 cm a qualsevol nivell de la fàcies surant dins el sediment. 

Aquesta fàcies es pot interpretar com a dipòsits de vessant arenosos que devien estar 

colonitzats per abundant vegetació. Algunes estructures de canal reomplerts de 

bretxes suggereix la formació d’alguns moviments en massa com debris-flows. 

Fàcies Ghi: Bretxa en capes horitzontals de 0,2 m a 2,5 m de potència 

constituïda per clasts angulosos i heteromètrics de 5 a 10 cm i fins a 15 cm. Les capes 

poden estar constituïdes per matriu arena bioclàstica amb una mida de gra mitjana 

de 0,414 mm, color 10YR 8/4 i certa presència de llims o per altra banda llims amb 

certa presència d’arena bioclàstica i color 10YR 7/4. Els clasts es disposen en general 

suportats per la matriu però localment poden mostrar-se clast-suportats. El contingut 

en carbonats és de 7% per les capes amb matriu llimosa i més del 80% per les capes 
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amb matriu arenosa. Els minerals predominants són la calcita en el cas de les capes 

amb matriu arenosa i el quars en el cas de les capes amb matriu llimosa. Aquesta 

fàcies es presenta majoritàriament en capes horitzontals amb certa laminació 

encreuada de baix angle amb imbricació dels clasts i localment acumulacions de 

clasts en forma de llentia. Aquesta fàcies es pot interpretar com un dipòsit de vessant 

en general format a partir de processos de transport en massa però que localment pot 

contenir més aigua amb tendència a formar fluxos laminars.  

Fàcies Gmt: Bretxa massiva en capes de 0,5 a 1,6 m de potència constituïda 

per clasts angulosos heteromètrics amb una mida mitjana de 5-8 cm. La matriu està 

formada per arenes bioclàstiques ben classificades de 0,41 mm de mida de gra 

mitjana i color 10YR 8/4. Els clasts es disposen suportats per la matriu. El contingut 

en carbonats supera el 70% amb presència majoritària de calcita (70%) i quars (22%). 

Aquesta fàcies se presenta arranjada en forma de canals de 257 cm d’amplada 

mitjana i 86 cm de profunditat mitjana. Els clasts en general es disposen de manera 

caòtica però els que es situen sobretot a la base de les formes de canal poden 

aparèixer amb el seu eix major orientat paral·lelament a les voreres del canal. La 

direcció de mitjana de drenatge és 004º. La presència de clasts pot variar localment 

així com també poden observar-se llims dins la matriu. Aquesta fàcies pot 

interpretar-se com a dipòsits de debris-flow.  

Fàcies Shd(t): Gresos en capes de 0,5 a 1 m de potència constituïts per 

arenes bioclàstiques de mida de gra mitjana de 0,383 mm ben classificades i de color 

10YR 8/4. El contingut en carbonats supera el 80% amb calcita (78%) i quars (11%) 

com a minerals predominants. Aquesta fàcies s’estructura en nivells horitzontals 

pràcticament massius en contacte erosiu de no més de 25 cm de potència. 

Lateralment apareixen certes laminacions encreuades de baix angle canviant formes 

de canal o lòbul. Poden observar-se passades de clasts angulosos i heteromètrics de 

mida mitjana de 5 a 10 cm amb certa imbricació que lateralment poden canviar a 

acumulacions en forma de llentia, concentrant-s’hi els clasts més grollers. Aquesta 

fàcies pot interpretar-se com a petits debris-flows constituïts essencialment per 

arena. 

Ambient eòlic 

Fàcies Sx(t): Gresos en capes de 0,3 a 1,5 m de potència composta per arenes 

bioclàstiques moderadament ben classificades amb una mida de gra mitjana de 0,425 

mm i color 10YR 8/2. El contingut en carbonats se situa al voltant 90% amb 

presència majoritària de calcita amb un 80% i quars un 15%. Mostra estructures de 

laminació encreuada amb làmines de 2-5 cm de potència que poden anar suavitzant 

l’angle adoptant una disposició còncava fins assolir forma de canal. El cabussament 

mitjà de les làmines és de 190º/34E. Aquesta fàcies es troba reblint en contacte 

estructures erosives en forma de canal. Aquesta fàcies s’interpreta com eolianites que 

rebleixen canals dels ventalls al·luvials. El cabussament de les làmines indica uns 

vents predominats procedents del WNW. 
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Fàcies Sxh: Gresos en capes de 0,1 a 0,8 m de potència composts per arenes 

bioclàstiques  de  0,414 mm de mida de gra mitjana ben classificades  i de color 10YR 

8/4. El contingut en carbonats es situa entre el 70 i el 80% amb una presència 

majoritària de calcita (90%) i quars (4%). Aquesta fàcies presenta estructures de 

laminació encreuada que poden canviar a laminació horitzontal. Lateralment el 

cabussament dels estrats disminueix suaument mostrant una forma còncava i 

disposant-se subhoritzontalment. Les làmines tenen una potència mitjana d’uns 5 

cm. La direcció mitjana de cabussament és 210/28E. Localment pot aparèixer 

bioturbació per la vegetació i petjades de Myotragus. Aquesta fàcies s’interpreta com 

a eolianites i mostren una direcció mitjana del flux eòlic procedent de NW. 

4.3.3.2. Estratigrafia i arquitectura 
 

Les correlacions realitzades entre les columnes estratigràfiques i les seccions 

observades al llarg de l’àrea d’estudi assenyalen la presència de quatre unitats 

separades per importants superfícies erosives i canvis de fàcies: U1, U2, U3 i U4 (Fig. 

4.31). Cada unitat es descriu segons les observacions realitzades allà on presenta una 

seqüència més completa, així com també les característiques sedimentològiques més 

freqüents que s’hi poden observar. 

Unitat 1 (U1) 

La Unitat 1 (U1) aflora a l’extrem més occidental de l’àrea d’estudi. Aquesta 

unitat es disposa sobre el vessant del flanc esquerre de la desembocadura de la conca 

C9. (Fig. 4.29A Fig. 4.31, T). En aquesta zona s’observa un buit en el qual els dipòsits 

quaternaris estan erosionats i aflora el basament. A continuació la U1 es disposa en 

contacte erosiu sobre el basament (Fig. 4.31, T). Consta d’un nivell de bretxes 

massives (U1a) amb matriu llimosa en contacte erosiu sobre el basament i un nivell 

de gresos (U1b) en contacte erosiu sobre la bretxa. Els canvis texturals i d’estructura 

observats en aquesta unitat no permeten establir cap correlació estratigràfica amb la 

resta de dipòsits de l’àrea d’estudi. Aquesta unitat representa la transició entre un 

sistema dominat per processos de vessant i pedogenètics i un important sistema 

dominat per processos eòlics com s’explica més avall. 

El nivell de bretxes es disposa en contacte erosiu sobre el basament (Fig. 

4.32A). Mostra una potència de 0,2 a 0,5 m. Està constituït per clasts angulosos a 

subangulosos amb unes mides de 2 a 10 cm. Mostren certa imbricació i es disposen 

suportats per la matriu. Hi ha cicles de granoclassificació creixent (Fig. 4.32B). 

Localment a les capes superiors la presència de clasts es redueix i apareix un paleosòl. 

La matriu està constituïda per llims vermellosos que poden canviar a bandes de color 

ocre (Fig. 4.32B). El contingut en carbonats es situa al voltant del 5%, amb una 

presència de minerals de quars del 65% i minerals d’argiles (il·lita i caolinita) entre 

30 i 35%. Sobre el nivell de bretxes es disposen en contacte erosiu uns nivells de 

gresos amb una potència que varia de 0,5 a 5 m. Estan constituïts per arenes 

bioclàstiques amb una mida de gra mitjana a grollera ben classificades. El contingut 
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en carbonats es situa en el 80% amb presència de calcita al voltant del 75%, dolomita 

20% i quars 5%. La fàcies que representa aquest nivell és Sxh. Just sobre el nivell de 

bretxa i en contacte erosiu, els nivells inferiors dels gresos presenten una capa de fins 

30 cm d’aspecte massiu, amb presència de bioturbació per vegetació i llims que 

mostren alguns motlles d’arrels. S’hi pot observar algun clast angulós surant dins el 

sediment (Fig. 4.32A). A continuació en contacte gradual mostra làmines amb 

estratificació subhoritzontal que progressivament sobre el vessant augmenten l’angle 

i canvien a estratificació encreuada (fàcies Sxh), localment en forma de canal (Fig. 

4.32A). La potència de les làmines és 1-5 cm. Les làmines cabussen en direcció oest 

cap a la mar. S’observa bioturbació per vegetació a totes les capes. Aquesta unitat es 

pot interpretar com a dipòsits col·luvials representats pel nivell inferior de bretxes 

(U1a). La presència de certa laminació horitzontal dels clasts i els cicles 

granocreixents indiquen processos de transport en forma de làmina d’aigua amb 

moments més energètics. Els canvis en la coloració de la matriu indiquen presència 

d’aigua dins el sediment. Per altra banda, els nivells superiors de gresos indiquen un 

canvi en els processos (U1b). Si bé la base d’aquests nivells encara indica processos 

col·luvials però amb material arenós, la resta de capes superiors es poden interpretar 

com a importants paquets d’eolianites que indiquen l’acumulació de dipòsits eòlics en 

aquest extrem de l’àrea d’estudi. 

Figura 4.32. Dipòsits col·luvials i eòlics de la U1. A: Vista de la U1 on s’observa un nivell de bretxes 

de matriu llimosa en contacte erosiu sobre el basament devonià. A continuació uns nivells de gresos 

amb estratificació encreuada i horitzontal (fàcies Sxh). Entre els dos nivells es disposa una capa de 

gresos massiva bioturbats per vegetació en contacte sobre la bretxa i en contacte gradual per la part 

superior amb els gresos laminats. La fletxa 1 assenyala motlles d’arrels i la fletxa 2 clasts aïllats surant 

dins el sediment. B: Detall del nivell de bretxes. S’observen passades horitzontals de clasts amb cicles 

granocreixents cap a la part superior. La fletxa assenyala part de la matriu amb una banda de coloració 

clara que indica l’estancament d’aigua dins el sediment. 

Unitat 2 (U2) 

La Unitat 2 (U2) s’observa al nivell de la mar i està constituïda per un nivell de 

conglomerats amb matriu arenosa i un altre nivell de bretxes amb matriu areno-

llimosa. Aquesta unitat només es pot observar a dos punts de l’àrea d’estudi i mostra 

una gran variabilitat en la potència i disposició degut a la influència de l’estructura 
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del basament que conforma el relleu. Aquesta unitat s’interpreta com la transició 

entre un sistema dominat per processos costaners i processos col·luvials. 

Un dels punts on la seqüència de la U2 és més completa és al flanc esquerre de 

la petita platja de còdols al centre de l’àrea d’estudi i vora la desembocadura de C5 

(Fig. 4.29A, 4.30 i Fig. 4.31, C4-C5). La seqüència consisteix en un nivell inferior de 

conglomerat (fàcies Gm) en capes de 10 a 25 cm de potència constituït per clasts ben 

arrodonits i allargats procedents de les pelites devonianes que es disposen en general 

suportats per la matriu. La matriu està formada per arenes bioclàstiques amb una 

mida de gra mitjana a grollera i moderadament classificades. Hi ha presència 

clarament visible de fragments de closques de mol·luscs marins. La matriu presenta 

un contingut en carbonats superior al 70% i una presència de minerals com calcita 

del 94% i de quars del 4%. La mida dels clasts se situa entre 10 i 20 cm. Els clasts es 

disposen imbricats amb el pla que forma l’eix intermedi cabussant cap a la mar i l’eix 

major orientat paral·lelament a la costa (Fig. 4.33C). La zona més pròxima a la mar 

tendeix a ser clast-suportat mentre que cap a terra endins apareixen llims dins la 

matriu i alguns clasts angulosos d’uns 5 cm (Fig. 4.33B). Aquest nivell de 

conglomerats aflora per davall de la platja de còdols al mateix nivell de la mar i és 

observable fins a ± 1,5 m sobre el nivell de la mar (Fig. 4.33A i B). El nivell superior 

s’observa en contacte gradual amb el nivell de conglomerat (Fig. 4.33B). Es tracta 

d’una bretxa (fàcies Gmi) en capes de 10 a 50 cm de potència constituïda per clasts 

molt angulosos procedents de les pelites devonianes que es disposen suportats per la 

matriu. La matriu és llimosa amb presència d’arenes bioclàstiques de mida de gra 

mitjana. La presència d’arena va augmentant cap a la part superior i s’hi observen 

fragments de closques de mol·luscs terrestres (Fig. 4.34A). La matriu presenta un 

contingut en carbonats al voltant del 60% i una presència de minerals 

majoritàriament de quars 37%, feldspats 25% i il·lita 20%. La mida dels clasts se situa 

entre 5 i 10 cm. Els clasts mostren certa imbricació i disposició del pla que forma l’eix 

major orientat cap a la costa i cabussant cap a terra. 



INTERFERÈNCIA EÒLIC-AL·LUVIAL A LES ILLES BALEARS 

189 
 

Figura 4.33.Dipòsits costaners i de vessant de la U2. Consultar Fig. 4.29A per a la localització de la 

secció. A: Conglomerat massiu i bretxa massiva aflorant per sobre de la platja actual coberts per la U3a 

en contacte erosiu. S’observa com a la part superior del nivell de bretxa la coloració és més clara degut 

a l’augment de la presència d’arena bioclàstica dins la matriu llimosa. B: Detall del contacte gradual 

entre el conglomerat (fàcies Gm) i la bretxa (fàcies Gmi). C: Dipòsits costaners (fàcies Gm) aflorant al 

nivell de la mar mostrant una disposició clast-suportada i orientació del clasts paral·lels a la costa. 

L’altre punt on aflora la U2 a l’àrea d’estudi és a la zona central (Fig. 4.31,  PS). 

El nivell superior de bretxes pot assolir fins 5 m de potència i es presenta en contacte 

erosiu directe sobre el basament excepte al nivell de la mar que aflora una petita part 

del nivell conglomeratic (Fig. 4.34). El conglomerat mostra clasts ben arrodonits i 

allargats amb unes mides que oscil·len de 30 a 40 cm i es disposen clast-suportats. La 

bretxa la constitueixen clasts angulosos disposats suportats per la matriu que poden 

arribar als 30 cm de mida i no mostren cap organització interna. Les característiques 

del relleu que mostren un vessant amb una elevada inclinació a la costa afavoreixen 

l’erosió marina que ha desmantellat en aquest punt els dipòsits quaternaris i ha 

deixat exposada la U2 formant un penya-segat (Fig. 4.34). Aquests dipòsits 

representen el trànsit d’un ambient costaner cap a un ambient continental. El nivell 

de conglomerats s’interpreta com una platja de còdols amb certa interferència 

terrígena degut a la presència de llims i clasts angulosos, per tant s’interpreta com a 

la zona de backshore de la platja. El nivell de bretxa s’interpreta com un dipòsit de 

vessant format per processos col·luvials. 
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Figura 4.34. Vista de la U2 al penya-segat de la zona central de l’àrea d’estudi (consultar Fig. 4.28A 

per a la localització). S’observa un potent nivell de bretxa (fàcies Gmi en contacte erosiu sobre el 

basament tapat per la U3a. Al peu del penya-segat, al nivell de la mar, apareix el nivell de conglomerat 

fàcies Gm. A: Closques de mol·luscs terrestres que conté la matriu de les fàcies Gmi. 

Unitat 3 (U3) 

La Unitat 3 (U3) ocupa pràcticament la totalitat del dipòsits estudiats a l’àrea 

d’estudi, podent-se seguir d’est a oest. Aquesta unitat aflora al nivell de mar excepte 

allà on aflora la U2 sobre la que s’hi disposa en contacte erosiu (Fig. 4.31 zona 

col·luvial, C4-C5 i PS). Està constituïda majoritàriament per gresos bioclàstics, encara 

que també localment poden observar-se alguns nivells formats per bretxes. Aquest 

unitat s’interpreta com el resultat de diversos processos deposicionals dins un 

sistema d’interferència entre sedimentació col·luvial-al·luvial i eòlica. Cap a l’extrem 

oest de l’àrea d’estudi la U3 es divideix en dues parts (U3a i U3b) separades per 

algunes superfícies erosives i canvis importants de fàcies (Fig. 4.31). 

Al tram de costa estudiat entre la desembocadura de la C1 fins a la C5B, la U3 

és més contínua, fàcil de seguir i presenta unes seccions més completes (Fig. 4.31). En 

tot aquest tram està constituïda per la U3a que es caracteritza per mostrar fàcies i 

estructures sedimentàries típiques d’ambients col·luvials. Es disposa formant 

plataformes rocoses subhoritzontals de fins a 15 m d’amplada amb importants formes 

de carstificació i que localment mostren una abundant colonització per organismes 

(Fig. 4.35B i D). Aflora al mateix nivell de la mar, excepte allà on aflora la U2 que es 

disposa a sobre mitjançant un contacte erosiu (Fig. 4.31, Fig. 4.33A). La U2a està 

constituïda majoritàriament per nivells de gresos bioclàstics massius (fàcies Sm) 

amb una potència de 0,3 a 1,7 m. La mida de gra és d’arena mitjana a gruixada i de 
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moderadament classificades a ben classificades. S’hi poden observar clasts molt 

angulosos surant aïllats dins el dipòsits o poden observar-se agrupats formant 

passades, amb una mida de gra entre 3 i 10 cm (Fig. 4.35D). Lateralment pot 

evolucionar a una certa laminació horitzontal o amb estructures de canal tipus fàcies 

Smt mostrant acumulacions de clasts en forma de llentia o lòbul i on localment s’hi 

pot observar els clasts orientats amb l’eix major en el sentit del paleocorrent als 

laterals i en sentit perpendicular a l’extrem davanter del lòbul (Fig. 4.35C, Fig. 

4.41D). Verticalment pot canviar a nivells massius i amb un elevat grau de 

bioturbació per vegetació (fàcies Smb) amb una potència de fins 30 cm. El contingut 

en carbonats és superior al 70%, amb una presència de minerals de calcita entre 70 i 

80% i quars al voltant d’un 10%. Al tram de costa entre les conques C1 i C2 la U3 és 

d’aspecte massiu amb presència d’alguns clasts surant dins l’arena, mentre que entre 

les conques C3 i C5B poden aparèixer certes estructures de canal o acumulacions de 

clasts en forma de llentia (Fig. 4.41C). 

 

Figura 4.35. Dipòsits col·luvials de la U3a. A i B: Plataformes rocoses constituïdes per gresos 

bioclàstics que mostren formes de carstificació. C: Acumulacions de clasts en forma de llengua amb els 

clasts  orientats als flancs amb l’eix major en el sentit del paleocorrent i a l’extrem davanter orientats 

perpendicularment. D: U3 aflorant al nivell de la mar. Mostra canvi lateral de fàcies Sm cap a certes 

laminacions horitzontals. La fletxa 1 assenyala la laminació horitzontal. Les fletxes negres assenyalen 

clasts aïllats surant dins el sediment. 
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Figura 4.36. Dipòsits col·luvials de la U3a a la desembocadura de la conca C3. Consultar Fig. 4.29A 

per a la localització de les seccions. A: Vista d’una secció a la desembocadura del torrent de la conca 

C3. S’observen els principals canvis de fàcies. La U2a mostra als nivells de la base un aspecte en 

general massiu mentre que als nivells superiors mostra una major presència d’estructures 

sedimentàries com l’estratificació horitzontal o bioturbació per vegetació. B: Detall de la vista A que 
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mostra els canvis de fàcies en vertical de la U3a de fàcies massives Sm als nivells inferiors cap a fàcies 

més laminades Sst o Shd(t). Les fletxes blanques assenyalen els contactes erosius que mostren els 

nivells de fàcies Shd(t) amb presència de passades horitzontals de clasts angulosos. C: Detall de la U2a 

a la desembocadura de la conca C3 que mostra contactes erosius entre els distints nivells de fàcies. La 

fletxa 1 assenyala el contacte erosiu en forma de canal d’un nivells de fàcies Sst sobre nivells massius 

Sm. La fletxa 2 assenyala el canvi lateral de les fàcies Sm cap a fàcies Smt en forma de canal massiu. D: 

Vista panoràmica dels dipòsits a la desembocadura de la conca C3. S’observa els canvis laterals de 

fàcies i el cabussament dels dipòsits cap a la mar. E: Detall dels contactes erosius observats en aquest 

punt en forma de canal massiu. Contenen alguns clasts angulosos (fàcies Smt). 

Entre les conques C3 i C5B, verticalment pot constituir-se d’intercalacions de 

fàcies Smb, Sm, Smt, Sst, Gmt, Shd(t) i Sx(t). Lateralment les fàcies poden 

mostrar variacions de fàcies Smb o Sm cap a Sst, Smt o Gmt, generalment 

relacionat amb el canvi de zona de vessant cap a zona central de la conca. El 

contingut en carbonats supera el 70% i en la composició mineralògica predomina la 

calcita al voltant del 80% seguida del quars amb valors pròxims al 10%. La 

desembocadura de la conca C3 és un dels llocs on la seqüència de la U3a és més 

completa. Verticalment mostra el següents canvis de fàcies: uns nivells inferiors tipus 

fàcies Sm que poden arribar a 60 cm de potència. A continuació pot observar-se 

algun nivell de no més de 15 cm de potència bioturbat per vegetació tipus fàcies Smb. 

Els nivells mitjans de la seqüència estan representats per les fàcies Sst que 

lateralment poden canviar a fàcies Sm i Smt i que poden assolir una potència de fins 

a 2,5 m (Fig. 4.36A, B, C i D). Poden intercalar-se amb contactes erosius en forma de 

canal (Fig. 4.36C). Els nivells superiors els constitueixen capes tipus fàcies Shd(t) i 

Sm, mostrant localment contactes erosius entre les capes (Fig. 4.36B). Apareixen 

nivells de clasts imbricats seguint la laminació horitzontal. També s’observen 

acumulacions de clasts angulosos imbricats surant dins estructures en forma de 

llentia. Aquests dipòsits s’interpreten com dipòsits col·luvials degut a la manca 

d’estructures de transport importants que es caracteritzen per l’aspecte massiu 

generalitzat de les capes dels dipòsits. Així i tot estructures de canals massius 

suggereixen una certa concentració del flux en el transport. Els nivells de fàcies 

Shd(t) mostren estructures de transport en massa procedent de vessants com els 

debris-flows. 

Entre les conques C4-C5 i C5B la U2a mostra canvis en la successió de fàcies. A 

diferència de la zona entre les conques C2 i C3, aquí la U3a no supera els 3,5 m de 

potència i a més s’intercalen estructures en forma de canal reomplerts per bretxes 

(Fig. 4.37A i C). Majoritàriament també la constitueixen nivells de gresos bioclàstics 

amb una mida de gra d’arenes mitjanes a gruixades ben classificades. S’intercalen 

nivells de bretxes amb matriu d’arenes mitjanes a gruixades ben classificades 

bioclàstiques. Està constituïda per clasts molt angulosos amb una mida entre 5 i 8 cm 

que es disposen suportats per la matriu i presenten certa imbricació. Una de les zones 

de l’aflorament on la seqüència de la U3a està més ben conservada és a la part 

interior del cap que tanca la platja de còdols (Fig. 4.29A i Fig. 4.31, C4-C5). La 

seqüència vertical consisteix en uns nivells inferiors en contacte erosiu sobre la U1 en 

forma de canal de fàcies Sm que lateralment poden canviar a Smt o Sst amb una 
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potència de fins 30 cm seguit d’uns nivells mitjans de fins a 1,6 m de potència 

representats per la fàcies Sst. S’hi oberven intercalacions de bretxes (fàcies Gmt) que 

reomplen estructures en forma de canal de fins a 1,5 m d’amplada i 70 cm de 

profunditat. Aquests canals es disposen en contacte erosiu encaixant-se dins nivells 

de fàcies Sst. A més a més, les estructures de canal poden estar reomplertes per la 

fàcies Sx(t) amb una potència de fins a 2 m. La disposició dels dipòsits quaternaris 

en forma de petit sortint en aquesta zona permet observar les estructures 

sedimentàries de la U3a en tres dimensions. Les estructures de canal és possible 

observar-les en planta mostrant unes formes de llengua o lòbul (Fig 4.37D, E i F). El 

rebliment per clasts també mostra certa imbricació però en general es disposen de 

manera caòtica. S’observen alguns clasts de mida més grollera a l’extrem frontal dels 

lòbuls, així com també una disposició clast-suportada. S’observen algunes estructures 

de laminacions imbricades (Fig. 4.37B).  

El xaragall de la desembocadura de la C5B permet l’observació d’una altra 

secció ben conservada de la U3a. Està constituïda per gresos bioclàstics amb una 

mida de gra d’arena mitjana ben classificada. En general mostra un aspecte tipus 

fàcies Sst que pot canviar a capes d’aspecte massiu. S’observa una alternança de 

nivells horitzontals de clasts molt angulosos d’entre 1 i 2 cm amb certa imbricació i 

presència de petjades de Myotragus (Fig. 4.38A i B). A més a més, s’intercalen en 

contacte erosiu en forma de canal o llengua nivells de de fàcies Shd(t). Aquests 

nivells poden contenir alguns clasts angulosos amb una mida de 5 a 10 cm. Localment 

poden aparèixer intercalades estructures en forma de canal massiu (fàcies Smt) amb 

unes mides aproximades de 1 m d’amplada i 40 cm de profunditat amb un elevat grau 

de bioturbació per vegetació (Fig. 4.38C). Aquests dipòsits es poden interpretar com a 

dipòsits col·luvials tot i que amb una participació menor de la gravetat en els 

processos de transport. La presència d’importants nivells de fàcies Sst suggereixen 

un transport dominat per la circulació d’aigua en forma de làmina tipus sheetflood. 

Per altra banda, la presència de processos de transport dominats per la gravetat com 

debris-flows està també ben representat per les importants estructures en forma de 

canal reomplertes per bretxes que mostren formes allargassades tipus llengua o lòbul 

en planta (Fig. 4.39 C i D), i lateralment estructures de laminació imbricada (Fig. 

4.37B, D i E; Fig. 4.38D; Fig. 4.39E). La presència de nivells de fàcies Sx(t) 

s’interpreten com a eolianites que reomplen canals, indicant processos de transport 

eòlic. 
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Figura 4.37. Dipòsits col·luvials de la U3a amb major presència d’estructures en forma de canal i 

nivells laminats. Consultar Fig. 4.29A per a la localització de la secció. A: Vista d’una secció dels 

dipòsits de la desembocadura C4-C5. Al nivell de la mar aflora la platja de còdols (fàcies Gm) de la U2; 

per damunt en contacte erosiu nivells massius de la U3a; a continuació nivells de fàcies Sst en contacte 

Figura a la pàg. següent 
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erosiu en forma de canal. Els nivells centrals de la seqüència mostra estructures en forma de canal 

reomplertes de bretxes (fàcies Gmt) que es disposen en contacte erosiu sobre nivells de fàcies Sst 

(assenyalades amb fletxes blanques). S’observa com s’encaixen dins la fàcies Sst. Destaca també la 

presència de nivells amb laminació encreuada (fàcies Sx(t)) que reomplen aquestes estructures de 

canal. Aquestes estructures proporcionen dues direccions de paleocorrent diferents: una en sentit N 

(PA) representada per les fàcies interpretades com a col·luvials (fàcies Sm, Sst i Gmt) i l’altre en sentit 

SE (PE) representada per les fàcies interpretades com a eolianites (fàcies Sx(t)). B: Detall de les 

laminacions imbricades que es poden observar a nivells de fàcies Gmt. Les fletxes blanques assenyalen 

la laminació imbricada cabussant en sentit contrari al paleocorrent. El sentit del paleocorrent és cap a 

la dreta de la imatge. C: Detall d’un nivell de bretxa (fàcies Gmt) on s’observa la forma de canal 

encaixat dins un nivell de fàcies Sst. Els clasts mostren certa imbricació i orientació paral·lela a les 

voreres del canal (fletxes). D: Secció de la U3a que mostra una estructura en forma de llengua. Les 

fletxes 1 assenyalen estructures en forma de canal; les fletxes 2 assenyalen clasts angulosos surant dins 

el sediment; les fletxes 3 assenyalen làmines imbricades de clasts a l’extrem davanter del lòbul. E: 

Detall en planta de les estructures en forma de canal que s’observen a la imatge A. Mostra el rebliment 

de clasts angulosos en forma de llengua amb certa tendència a situar-se els més gruixats a l’extrem 

davanter. El sentit del paleocorrent és cap a la part inferior de la imatge. F: Vista en planta dels canals 

de la imatge A. Mostra estructures en forma de llengua (fletxes 1) i laminacions imbricades als marges 

dels canals (fletxes 2). El sentit del paleocorrent és cap a la part inferior dreta de la imatge.  
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 Figura. 4.39. Dipòsits col·luvials de la U3a a la zona central de l’àrea d’estudi (conques C6 i C7). A: 

Aspecte dels dipòsits dins el xaragall de la conca C6. Destaca l’elevat grau de bioturbació per vegetació 

que presenten. B: Detall d’un canal reomplert per la fàcies Sx(t). La laminació encreuada de la fàcies 

Sx(t) s’interpreta con una eolianita reomplint un canal. C: Vista en detall d’una estructura en forma de 

lòbul contenint clasts angulosos. D: Estructura en forma de llengua reomplerta de clasts angulosos. Els 

clasts més petits tendeixen a situar-se a la coa i a la base. E: Clasts disposats en forma de laminacions 

imbricades cabussant en sentit contrari al paleocorrent dins nivells de fàcies Shd(t). 

 

Figura 4.38. Variacions en les estructures dels dipòsits col·luvials de la U3a dins la desembocadura 

del xaragall de la conca C5B. Consultar Fig. 4.29A per ala localització de la secció. A: Marge dret del 

Figura pàg. anterior 
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xaragall que mostra nivells pràcticament massius que canvien lateralment a nivells més laminats fàcies 

Sst. S’intercalen estructures en forma de llengua reomplertes d’alguns clasts angulosos (fletxes 1) i 

estructures en forma de canal (fletxes 2). B: Marge esquerre del xaragall on es pot observar la U3a 

constituïda totalment per nivells amb laminació horitzontal (fàcies Sst) i encreuada de baix angle. Se 

pot observar intercalat algun canal. Les fletxes 1 i 2 assenyalen laminacions imbricades cabussant en 

sentit contrari al paleocorrent. C: Detall d’un canal intercalat dins fàcies Sst. Destaca l’aspecte massiu 

del rebliment i el grau de bioturbació per vegetació. D: Detall de les laminacions imbricades 

(assenyalades per fletxes) que es poden observar entre les làmines de fàcies Sst. El sentit del 

paleocorrent és cap a la dreta de la imatge. 

Els nivells superiors de la U3a mostren estructures sedimentàries que estan 

representades per la presència majoritària als peus dels vessants de la fàcies Smb, la 

qual es caracteritza per mostrar un aspecte massiu. Localment s’hi poden observar 

clasts angulosos surant dins el sediment així com també alguns nivells de bretxa 

reomplint estructures en forma de canal o llentia (Fig. 4.40A). Lateralment i cap a les 

zones centrals de les conques pot canviar a fàcies Shb mostrant laminació horitzontal 

amb unes làmines de 1 a 2 cm de potència. Es poden observar alguns clasts angulosos 

surant entre les làmines de fins a 5 cm. La característica més important d’aquests 

nivells és l’elevat grau de bioturbació per vegetació que presenten (Fig. 4.40A, B, E i 

G). Localment poden observar-s’hi, en contacte erosiu, intercalacions de nivells de 

fàcies Shd(t), fàcies Sx(t) i fàcies Sxh. S’observen nivells de facies Sx(t) que 

reomplen petites depressions allargades en forma de canal que a la vegada estan 

coberts en contacte erosiu per nivells massius (fàcies Smb) en forma de lòbul que 

poden contenir algun clast angulós (Fig. 4.40B). En algunes zones és possible 

observar les estructures de les capes en planta. Així s’hi observen estructures en 

forma de llengua o lòbul meandriforme amb la presència d’alguns clasts angulosos a 

l’extrem davanter. Els lòbuls poden mostrar laminacions imbricades (Fig. 4.40E, F i 

G). Per altra banda, s’observen estructures en forma de petits ventalls que contenen 

clasts angulosos surant dins el sediment de manera caòtica (Fig. 4.40C i D). Aquests 

dipòsits es poden interpretar com a dipòsits col·luvials o de vessant degut a la manca 

d’estructures clares de transport important caracteritzats per l’aspecte massiu de les 

capes i la manca d’organització dels clasts. A més, les estructures en forma de llengua 

amb laminacions imbricades indiquen un transport en massa degut a la gravetat tipus 

debris-flow. L’aspecte bioturbat indica que el sediment estava colonitzat per una 

abundant vegetació. La presència d’alguns nivells amb estructures fàcies Sx(t) o Sxh 

indiquen acumulació de dipòsits eòlics.  
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 Figura 4.40. Dipòsits de la U3a i estructures sedimentàries associades corresponents a nivells 

superiors exposats sobre els dipòsits. A: Nivells massius  amb un elevat grau de bioturbació per 

vegetació (fàcies Smb). S’hi observen estructures en forma de llentia o canal reomplertes de clasts 

angulosos. El sentit del paleocorrent és cap a la part inferior esquerra de la imatge. B: Nivells de fàcies 
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Smb sobre un vessant amb intercalacions de nivells laminats reomplint canals fàcies Sx(t) (fletxes). La 

línia de punts assenyala la vorera d’una capa en forma de lòbul de fàcies Smb que cobreix les eolianites 

que reomplen un petit xaragall. C: Vista dels nivells superiors de la U3a a la desembocadura del 

torrent de la conca C2 on s’observen estructures en forma de petit ventall i llengua (fletxa) que 

contenen clasts angulosos surant dins el sediment. D: Detall dels clasts que contenen els sediments de 

la imatge C. E: Estructura en forma de llengua arenosa. A la dreta de la imatge s’observen clasts surant 

de manera caòtica dins el sediment. El sentit del paleocorrent és cap a la part inferior de la imatge. F: 

Vista en detall dels nivells superiors en planta de la U3a a una zona pròxima a un vessant. Destaquen 

les estructures en forma de lòbul o llengua que es disposen una al costat de l’altra. Les fletxes 

assenyalen els extrems davanters dels lòbuls. El sentit del paleocorrent és cap a la part inferior de la 

imatge. G: Vista lateral d’una estructura en forma de lòbul. Les fletxes assenyalen laminacions 

imbricades cabussant en sentit contrari al paleocorrent. 

Figura 4.41. Estructures dels dipòsits de la U3. A: Vista dels dipòsits quaternaris reomplint la base 

d’un vessant a la costa. La plataforma rocosa que s’observa a la base coincideix si fa no fa amb una 

paleoplataforma com indiquen les evidències descrites a la imatge B. B: Evidències de paleokarren 

costaner sobre la plataforma rocosa. Es tracta de cocons i marmites amb les parets suavitzades (fletxes 
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1) i reomplerts per arenes bioclàstiques i alguns clasts angulosos procedents de fragments procedents 

del basament i de gresos bioclàstics (fletxes 2). Aquestes formes es situen a una cota de ± 1 m snm 

(consultar Fig. 4.29A i 4.31 per a la situació). C: Detall d’una estructura sedimentària en forma de 

lòbul dins la U3a. Destaquen els contactes erosius en forma de canal a la base així com també la 

laminació imbricada cabussant en sentit contrari al paleocorrent. D: Detall d’estructures en forma de 

lòbul allargassat reomplertes de clasts angulosos.  

Entre les conques C6 i C7 la U3a mostra unes potències entre 1,7 i 4 m. En 

aquesta zona la U3a localment presenta indicis de bioturbació per vegetació així com 

també estructures de canals tipus fàcies Smt. A més, s’observa alguna acumulació de 

clasts en forma de llentia i laminacions imbricades cabussant en sentit contrari al 

paleocorrent a l’extrem davanter d’estructures en forma de lòbul (Fig. 4.41C i D). En 

general hi ha mala classificació dels clasts a les estructures en forma de llentia però es 

pot observar una certa granoclassificació dels clasts en algunes estructures en forma 

de lòbul on la mida de gra dels clasts disminueix clarament cap a la coa dels lòbuls 

(Fig. 4.41D). La U3a en aquesta zona aflora per sobre del basament i la U2 en 

contacte erosiu i arriba a prop de la desembocadura de la conca C8 per sobre de la 

Unitat 3b (U3b) (Fig. 4.31). Entre les conques C6 i C7 el cabussament de les capes de 

la U3 és més inclinat degut a la proximitat del relleu (Fig. 4.41A). La fàcies 

sedimentària més representativa és Smb degut a l’important grau de bioturbació per 

vegetació que presenta aquesta unitat en aquesta zona que pot canviar lateralment a 

les fàcies Sm, Smt o Shd(t) (Fig. 4.39A i E). Localment apareixen nivells de fàcies 

Sx(t) reomplint estructures en forma de canal (Fig. 4.39B). Per altra banda, sobre la 

plataforma rocosa que es desenvolupa als nivells de la base de la U3a (Fig. 4.31; Fig. 

4.41A), és possible observar formes de paleokarren costaner com cocons o marmites 

reomplerts per sediment arenós amb presència de clasts angulosos procedents de les 

pelites devonianes i de gresos bioclàstics (Fig. 4.41B). Aquestes formes erosives 

costaneres es situen a una alçària de fins a 1 m snsm. Aquests dipòsits es poden 

interpretar com a dipòsits col·luvials degut a la manca d’estructures de transport i 

l’absència generalitzada d’organització dels clasts. Algunes estructures de canal i de 

clasts organitzats en forma de lòbul amb laminacions imbricades estan relacionades 

amb la presència de vessants pròxims amb fort pendent per la qual cosa indiquen el 

predomini de processos dominats per la gravetat com debris-flows. Com a les 

conques C4-C5, la intercalació de fàcies Sx(t) suggereix la acumulació de dipòsits 

eòlics al peu del vessant que rebleixen xaragalls. Les formes de carstificació relictes 

sobre la plataforma rocosa suggereixen l’erosió d’aquests dipòsits per un antic nivell 

marí igual o superior a l’actual. 

La U3a localment presenta superfícies erosives que tallen la seqüència dels 

dipòsits. Aquestes discontinuïtats mostren sovint certa forma de canal amb les 

voreres molt irregulars i marges força verticals (Fig. 4.42A i B). No és possible 

resseguir-les dins els dipòsits ja que desapareixen o es confonen amb la resta de 

superfícies de les capes lateralment (Fig. 4.42A i C). Els nivells que reomplen aquests 

buits deixats per les superfícies erosives poden contenir estructures en forma de canal 

i alguns clasts angulosos (Fig. 4.42D). A més a més, les capes que es disposen sobre 

aquestes superfícies mostren deformacions degut al relleu de la superfície (Fig. 
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4.42A). Aquestes estructures erosives es situen preferentment pròximes a vessants 

entre la C4-C5 i C5B i C7 (Fig. 4.31). Aquestes superfícies s’interpreten com a 

moments d’important erosió dels dipòsits que deixen un buit i que a continuació es 

reomplen novament. 

Figura 4.42. Vistes de les superfícies discordants que apareixen puntualment dins els dipòsits 

quaternaris. A: Superfície erosiva irregular que talla els dipòsits completament. A la part central de la 

imatge perfila el marge d’una canal. La fletxa assenyala la desaparició lateralment de la superfície. B: 

Un altre exemple de superfície erosiva però en aquest cas a la part superior de la imatge s’observa com 
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les capes que la cobreixen estan deformades degut al relleu que formava. C: Vista panoràmica d’una 

secció de la C7 on s’hi ha conservat part d’aquestes superfícies (assenyalada en línia discontínua). D: 

Detall de la imatge C. S’observa el contorn irregular de la superfície (fletxa 1) i les capes que la 

cobreixen presentant estructures en forma de canal amb presència de clasts imbricats. 

A l’extrem oest del tram de costa estudiat situat entre les conques C8 i C9 

s’observa un canvi en la disposició i estructures sedimentàries (Fig. 4.29A zona 

al·luvial). La U2a es disposa en contacte erosiu sobre la U3b a la zona de divisòria 

entre la C7 i C8. La seqüència queda tallada abruptament al flanc esquerre de la 

desembocadura de la C9 on aflora el basament (Fig. 4.31). La U3b en aquesta zona 

varia d’uns 2 m fins 4,5 m de potència a les zones centrals de la conca. Els dipòsits 

quaternaris a la desembocadura de la C8 i C9 es disposen d’una manera amb més 

tendència subhoritzontal que a la resta de l’àrea d’estudi ja que presenta uns relleus 

més suaus pròxims a la mar, així com també les conques tenen menor pendent i 

major superfície. La U3b està constituïda per gresos bioclàstics que mostren una 

mida de gra arenes mitjanes ben classificades. S’observa certa presència de llims. 

Presenten un contingut en carbonats entre el 70 i 80% amb composició mineralògica 

de la calcita pròxima al 90%, quars entre 5-10% i presència de minerals d’argila 

(sobretot il·lita i caolinita) inferior al 2%. Les estructures sedimentàries que 

constitueixen la U3b es caracteritzen per la combinació de dues fàcies principals: 

fàcies Sst i St. Verticalment s’observa una seqüència amb uns nivells inferiors amb 

laminacions horitzontals que poden canviar a laminacions encreuades de baix angle, 

encreuades d’angle més elevat i en forma de canal (fàcies Sst) (Fig. 4.43A; 

4.44C).S’hi poden observar clasts angulosos de no més de 5 cm surant aïllats entre les 

làmines o agrupats formant passades horitzontals. També hi són visibles petjades de 

Myotragus. Als nivells mitjans s’observen mitjançant un contacte erosiu 

intercalacions de canals (fàcies St o Smt) massius o amb estructures típiques de 

rebliment de canal com barres de creixement lateral o llenties de clasts angulosos 

imbricats seguint la laminació de les barres. Els clasts poden tenir unes mides entre 5 

i 10 cm i disposar-se com a clast-suportats (Fig. 4.43A i C).  Els canals tenen unes 

mides mitjanes de 1,65 m d’amplada i 47 cm de profunditat. Poden observar-se 

algunes estructures de canal reomplertes de bretxes (fàcies Gmt) foramdes per clasts 

molt angulosos suportats per la matriu amb una mida de gra entre 5 i 8 cm amb certa 

imbricació. La matriu està formada per arenes bioclàstiques amb una mida de gra 

mitjana a grollera i que localment pot contenir llims (Fig. 4.43B). Els nivells superiors 

estan constituïts per la fàcies Sst amb intercalacions de la fàcies Shd(t) i algun petit 

canal reomplert de clasts angulosos. Lateralment la U3b canvia de fàcies Sst o Sm 

pròxim a les divisòries de les conques a fàcies St a les zones més deprimides de la 

desembocadura (Fig. 4.44A, B i D). Aquesta seqüència dels dipòsits quaternaris es 

pot interpretar com a dipòsits al·luvials ja que estan constituïts majoritàriament per 

fàcies que presenten abundant laminació i formes de canal. Aquestes estructures 

sedimentàries indiquen un transport dominat per la circulació d’aigua, d’una banda 

en forma de làmina (sheetflood) i per l’altra de forma més concentrada formant 

canals (stream-flow). 
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Figura 4.43. Dipòsits al·luvials de la U3b. Consultar Fig. 4.29A per a la localització de la secció. A: 

Secció a la desembocadura del torrent de la conca C8. Mostra gran nombre d’estructures de laminació 

horitzontal canviant lateralment a laminació encreuada de baix angle i canals (fàcies Sst i St). 

S’intercalen alguns nivells en forma de canal reomplerts de clasts angulosos tipus fàcies Gmt. Nivells 

de fàcies Shd(t) estan intercalats amb laminació horitzontal i algunes passades horitzontals de clasts. 

Hi ha canals amb estructures típiques de rebliment de canal com les barres de creixement lateral. B: 

Detall d’una estructura en forma de canal reomplerta de bretxa massiva fàcies Gmt que s’intercala dins 

nivells massius i laminats de la U3b. C: Detall del rebliment d’un canal. Destaca la formació de barres 

de creixement lateral amb clasts angulosos imbricats seguint la laminació de les barres (assenyalat 

amb fletxes). El sentit del paleocorrent és cap al fons de la imatge.   
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Figura 4.44. Dipòsits al·luvials de la U3b exposats a la desembocadura del torrent de la conca C9. 

Consultar la Fig. 4.29A per a la localització de la secció. A: Marge dret de la desembocadura del 

torrent. S’observa els canvis verticals de fàcies Sst cap a fàcies Shd(t) amb abundants canals intercalats 

fàcies St i algun canal amb fàcies Gmt. Per sobre de la U3b s’hi observa la U4 en contacte erosiu en 

forma de canals. B: Marge esquerre de la desembocadura del torrent. La U3b lateralment canvia de 

fàcies St cap a fàcies Sst disminuint de potència ja que  els dipòsits aquí es van situant cap una zona 

més distal. Per sobre la U3b torna a veure’s la U3a i a continuació la U4. C: Detall dins un xaragall de 

la desembocadura del torrent de la conca C9 mostrant estructures de laminació horitzontal que 

tendeixen a formar petits canals canviant als nivells superiors cap a capes massives tipus fàcies Shd(t). 

Poden observar-se alguns clasts aïllats surant dins el sediment (assenyalats amb fletxes). D: Vista 

detall de la U3b on s’observa els canvis verticals de la unitat amb uns nivells inferiors de capes amb 

tendència a un aspecte massiu, canviant a capes laminades fàcies Sst, pot observar-s’hi algun nivell 

bioturbat per la vegetació amb certes estructures de canals (fàcies Smb) i uns nivells superiors 

novament de fàcies Sst amb algun canal fàcies St intercalat. Els nivells fàcies Ghi que s’observen a part 

superior de la imatge corresponen a la U4. 

Unitat 4 (U4) 

La Unitat 4 (U4) representa els nivells superiors dels dipòsits quaternaris 

estudiats. Aquests nivells també estan molt alterats per l’erosió i únicament 

s’observen a les zones més baixes de les conques C1 i C2 i a la desembocadura de la 

conca C9 (Fig. 4.31). En general es disposa en contacte erosiu sobre la U3a però a la 
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C9 pot aparèixer en contacte erosiu en forma de canal sobre la U3b. La U3 està 

constituïda per capes de bretxes massives que poden mostrar localment una certa 

laminació horitzontal. Les capes poden estar constituïdes per matriu arenosa o 

matriu llimosa. Es tracta d’un sistema dominat per processos de vessant. 

A la zona entre les conques C1 i C2 la U4 es disposa en contacte erosiu sobre la 

U2a. La potència varia entre 0,2 m a 0,7 m. Està constituïda per dos nivells de bretxes 

(Fig. 4.45A). Un  nivell inferior en contacte erosiu sobre la U2a constituït per una 

bretxa massiva amb clasts molt angulosos i matriu llimosa (fàcies Ghif). Pot assolir 

fins 0,3 m de potència. Els clasts es disposen suportats per la matriu i mostren certa 

imbricació. Les mides mitjanes dels clasts es situen entre 5 i 10 cm. El contingut en 

carbonats és d’un 7% amb una presència de quars del 50%, il·lita entre 25-30% i 

calcita un 10%. El nivell superior (fàcies Ghis)amb una potència de fins a 0,5 m, està 

constituït per bretxa massiva amb clasts molt angulosos amb unes mides de 5-10 cm 

que es disposen suportats per la matriu. La matriu està constituïda per arenes 

bioclàstiques amb una mida de gra mitjanes a gruixades ben classificades i presència 

de llims. El contingut en carbonats supera el 80% amb la presència majoritària de 

calcita amb més d’un 70%, quars un 15% i il·lita entre 5-10%. Les fàcies que 

representen aquests nivells són Ghif i Ghis en general d’aspecte massiu tant al nivell 

de matriu llimosa com arenosa. El nivell superior de matriu arenosa lateralment pot 

canviar a laminacions horitzontals, imbricació dels clasts i laminacions imbricades 

(Fig. 4.45A). Es disposa sobre el nivell inferior de matriu llimosa en contacte erosiu 

localment en forma de canal. També pot observar-se en contacte amb la U2a allà on 

el nivell inferior desapareix en forma de falca. A la desembocadura de la conca C9 la 

seqüència de la U3 mostra algunes variacions. Mostra una potència de 0,3 m als 

flancs pròxims als vessants i es disposa en contacte erosiu sobre la U3a (Fig. 4.44A i 

B). A la zona central assoleix fins a 4 m i es disposa en contacte erosiu en forma de 

canal sobre la U3b (Fig. 4.45B). Verticalment la seqüència està formada per tres 

nivells (Fig. 4.45E):  a) un nivell inferior amb bretxes massives i matriu llimosa de 

fins 2,5 m de potència amb clasts molt angulosos suportats per la matriu, i que 

mostren imbricació i una certa laminació imbricada (Fig. 4.45C). Hi ha presència 

d’arena bioclàstica dins la matriu que progressivament augmenta a les capes 

superiors.  b) A continuació un nivell mitjà formats per bretxes massives amb matriu 

d’arena bioclàstica de 0,2 a 0,8 m de potència que es disposa en contacte erosiu 

localment en forma de canal sobre el nivell inferior. Conté clasts molt angulosos 

suportats per la matriu que localment tendeixen a clast-suportats. L’aspecte massiu 

pot canviar lateralment cap a laminacions horitzontals i imbricades (Fig. 4.45D). 

Finalment, c)  un nivell superior de bretxes massives amb matriu llimosa de 0,3 a 0,5 

m de potència constituït per clasts molt angulosos suportats per la matriu i amb certa 

imbricació. Les mides dels clasts als tres nivells es situen també entre 5-10 cm. 

Localment és possible observar el nivell de bretxes amb matriu arenosa exposat en 

planta que mostren unes formes de petit lòbul amb voreres digitades (Fig. 4.45E i F). 

Els clasts poden orientar-se amb l’eix major paral·lel  a la vorera del lòbul. Aquests 

dipòsits es poden interpretar com a dipòsits de vessant formats per processos 

col·luvials. La manca d’estructures i organització indiquen un transport en massa 
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dominat per la gravetat. Les formes digitades suggereixen la formació de petits 

debris-flows. 

Figura 4.45. Dipòsits de vessant de la U4. A: Dipòsits de la U4 situats sobre vessants de la C2. 

S’observa un nivell inferior de bretxes massives amb matriu llimosa amb clasts i una certa imbricació i 

un nivell superior de bretxes amb matriu arenosa amb clasts disposats seguint la laminació imbricada 
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(fletxes). El sentit del paleocorrent és cap a l’esquerra de la imatge. B: Arquitectura de la U4 a la 

desembocadura del torrent de la conca C9. Mostra una forma de gran llentia en contacte erosiu en 

forma de canal directament sobre la U2b. En aquesta zona els nivells de bretxes de matriu llimosa són 

més potents. Les fletxes assenyalen el nivell de bretxes amb matriu arenosa. C: Detall de la laminació 

imbricada (fletxes) que es pot observar als nivells de bretxes amb matriu llimosa a la conca C9. El 

sentit del paleocorrent és cap a la dreta de la imatge. D: Laminació horitzontal i clasts imbricats al 

nivell de matriu arenosa de la U4. E: Vista en detall de la disposició dels nivells de bretxes de la U4 a la 

conca C9. De dalt a baix: nivell de bretxa amb matriu llimosa (Ghif) en contacte erosiu sobre la U2a; 

nivell de bretxa amb matriu arenosa (Ghis) en contacte erosiu amb certes formes de canal i estructures 

de laminació horitzontal; nivell de bretxes de matriu llimosa (Ghif) pràcticament desmantellat per 

l’erosió (fletxa). F i G: Detall de l’estructura en planta del nivell de bretxes amb matriu arenosa de la 

U3. Destaca la forma de lòbul amb extrems digitats. Els clasts es disposen surant dins el sediment i 

orientats amb l’eix major en el sentit del paleocorrent als flancs i perpendiculars a la zona central i 

extrem davanter de les formes lobulades. El sentit del paleocorrent és cap a la dreta de les imatges. 

4.3.3.3. Icnites 
 

Les deformacions de l’estructura laminar del sediment en forma de petjada 

s’observen localment a diferents nivells dels dipòsits quaternaris estudiats. Solen 

presentar-se alineades formant nivells intercalats dins alguns dipòsits al·luvials (Fig. 

4.46A i B) i també poden observar-se dins la laminació d’alguns dipòsits d’eolianites 

(Fig. 4.46C i D). 

Aquestes estructures presenten una forma còncava amb una amplada mitjana 

de 5 cm i una profunditat mitjana de 2 cm. Poden mostrar laminació interna en 

forma còncava al centre, laminació plegada a les voreres o un aspecte massiu (Fig. 

4.46A i B). S’observen alineades penjant d’una làmina de no més de 2 cm massiva 

amb presència de clasts angulosos de 1 cm formant passades intercalades entre capes 

subhortizontals de gresos (Fig. 4.46A). L’eix central d’aquestes estructures és vertical 

o inclinat. El rebliment d’aquestes estructures pot ser massiu procedent del mateix 

sediment que les forma amb la presència d’algun clast o arenes laminades amb una 

potència inferior 0,5 cm que conserven la forma còncava (Fig. 4.46B). Allà on els 

dipòsits mostren un elevat grau de bioturbació per vegetació el rebliment de les 

formes és caòtic i només es conserva clarament la forma còncava de les voreres (Fig. 

4.46D). Aquestes estructures es poden interpretar  com a petjades de Myotragus 

balearicus (Fornós et al., 2002a). Es tracta d’un rupicaprí endèmic de les Illes 

Balears d’uns 45 cm d’alt i amb un pes que oscil·lava entre 20 i 50 kg (Alcover et al., 

1999). Va viure a les illes Gimnèsies (Mallorca, Menorca i Cabrera) probablement des 

del Miocè superior fins l’Holocè, moment en que aproximadament entre el 5.000 i 

4.000 BP se produeix la seva extinció amb l’arribada de l’home. Les pistes de 

Myotragus s’han descrit des de fa uns anys a diferents dipòsits d’eolianites (Fornós i 

Pons-Moyà, 1982; Fornós et al., 2002a) tant pleistocenes com holocenes però 

principalment a les datades dins el darrer període glacial (MIS 4-3). Fins ara no 

s’havien descrit pistes de Myotragus a dipòsits pleistocens de tipus al·luvial. 
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4.3.3.4. Paleocorrents 
 

Un total de 127 direccions de capa de nivells amb laminació encreuada i 156 

direccions de l’eix de canal foren mesurades dins els dipòsits quaternaris per a poder 

realitzar una interpretació dels paleocorrents principals i determinar l’àrea font del 

sediment. 

Les direccions de capa predominants mostren una direcció principalment 

NNE-SSW amb una certa tendència cap NE-SW. En segon lloc, s’observen capes amb 

direcció NNW-SSE i finalment hi ha menor presència de capes amb direcció E-W (Fig 

4.47A). Aquestes direccions s’han obtingut dins nivells de laminació encreuada 

(fàcies Sx(t) i Sxh) que s’interpreten com a eolianites provinents del NW. Per tant, 

aquestes mesures del paleocorrent indiquen el predomini d’un flux de vents 

procedents de direccions entre el nord i l’oest que generaren migració de dunes i la 

formació d’un camp dunar a l’àrea d’estudi. 

Figura 4.46. Imatges de les pistes de Myotragus balearicus observades dins els dipòsits estudiats. A: 

Intercalació de nivells de petjades dins dipòsits al·luvials (fletxes). B: Detall d’una petjada. Mostra 

forma còncava amb rebliment amb estructura de laminació còncava que tendeix a la horitzontalitat a 

la part superior i presència d’algun clast. C: Petjada en planta on s’insinuen els dits de la pota. D: 

Petjades dins dipòsits eòlics amb un elevat grau de bioturbació per vegetació. 
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Figura. 4.47. Roses de direcció dels paleocorrents observats a l’àrea d’estudi. A: Direccions de capa 

dels nivells eòlics. El vector assenyala el sentit del paleocorrent (perpendicular a la direcció de capa). 

B: Direccions dels eixos dels canals de la zona col·luvial entre les conques C1 i C7. C: Direccions dels 

eixos dels canals de la zona al·luvial entre les conques C8 i C9. D: Direccions dels eixos dels canals 

acumulats de tota l’àrea d’estudi de Fornells. 

Els eixos dels canals mostren unes orientacions preferents N-S en general a 

tota l’àrea d’estudi amb un cert biaix cap al NW (Fig. 4.47D). Així mateix existeixen 

diferències entre el tram de costa entre les conques C1 i C7 (Fig. 4.29A zona col·luvial) 

i les conques C8 i C9 (Fig. 4.29A zona al·luvial). Entre les conques C1 i C7 la direcció 

predominant dels canals se situa N-S seguit de la direcció NNW-SSE (Fig. 4.47B). 

Entre les conques C8 i C9 hi ha un gir important en la direcció dels eixos dels canals 

que mostren direcció NW-SE amb un segon grup de direccions NNE-SSW (Fig. 

4.47C). Cal dir que l’estructura geològica de la zona juga un paper important ja que el 

tram entre les conques C1 i C7 presenta a grans trets una sèrie de plecs amb l’eix en 

direcció N-S i el tram entre les conques C8 i C9 presenta dues grans falles en direcció 

NW-SE. Aquestes direccions suggereixen uns paleofluxs procedents de les conques de 

l’àrea d’estudi (SE) que es contraposen a la migració de dunes procedents del NW. 

4.3.3.5. Procedència del sediment 
 

L’anàlisi textural, sedimentològic dels distints nivells de gresos i l’anàlisi 

morfoscòpic i de composició dels clasts que constitueixen els dipòsits quaternaris 

estudiats ha posat de manifest una composició bimodal d’aquests sediments la qual 

cosa pot indicar dues àrees font principals. D’una banda, la composició dels nivells de 

gresos per arenes bioclàstiques mitjanes a gruixades ben classificades indica que 

l’àrea font d’aquest sediment era la zona costanera. Per l’altra, la composició 

majoritària dels clasts per pelites silíciques amb unes formes molt anguloses indiquen 

que l’àrea font d’aquests sediments era el basament que constitueix les conques de 

l’àrea d’estudi. 

D’un total de 40 mostres dels distints nivells de gresos que constitueixen els 

dipòsits de l’àrea estudiada se n’ha fet una descripció sedimentològica. El sediment 

que constitueix aquests dipòsits es caracteritza pel predomini de la fracció arenes 

mitjanes a grolleres. Destaca també l’elevat grau de classificació d’aquestes arenes 

que es situa entre moderadament classificades a ben classificades (Fig. 4.48B). 

Mineralògicament estan constituïdes per calcita amb percentatges que superen en 

general el 70%, seguit del quars entre 10-20% i percentatges al voltant o inferiors del 
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10% de dolomita, feldspats, caolinita o il·lita. El contingut mitjà en carbonats és del 

75%. Pel que fa a la composició, hi ha una important presència de fragments 

esquelètics carbonatats. Destaquen els fragments bioclàstics indiferenciats però 

també és possible l’observació de fragments de mol·luscs, equinoderms, foraminífers 

i briozous, així com també algun litoclast silícic (Fig. 4.48A). Aquestes 

característiques situen l’origen del sediment a la zona costanera de la plataforma 

marina. Aquests sediments són bastant similars a la resta de dipòsits quaternaris 

presents a les Illes Balears representats majoritàriament per acumulacions 

d’eolianites (Cuerda, 1989; Henningsen, 1990; Clemmensen et al., 2001; Fornós et 

al., 2002a; Fornós et al., 2009), així com també al sediment arenós que ocupa la costa 

actual (Fornós et al., 1992; Jaume i Fornós, 1992; Fornós i Ahr, 1997;  Gómez-Pujol et 

al., 2004; Gómez-Pujol et al., 2013). 

Figura 4.48. Imatges del sediment que constitueix els dipòsits estudiats. A i B: Imatges de seccions 

polides de mostres dels dipòsits quaternaris. S’observa la predominança de la fracció arenes mitjanes i 

la presència de grans bioclàstics. També es poden observar alguns litoclasts (fletxes imatge A). Destaca 

l’elevat grau de classificació dels grans (imatge B).  C i D: Imatges de la producció de clasts del 

basament. Es pot observar l’elevada densitat de diàclasis de les capes de basament que condiciona la 

producció i la mida i característiques texturals dels clasts. 
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Els resultats que s’obtenen de l’anàlisi morfoscòpic de clasts mostren que les 

dimensions mitjanes dels eixos majors dels clasts oscil·len entre 6 i 8 cm, els eixos 

mitjans entre 3,5 i 5 cm i els eixos menors entre 1 i 2,5 cm. Tots ells amb desviacions 

estàndard que no superen 0,5 cm. D’altra banda, l’índex C40 mostra valors propers al 

90% en la majoria de conques excepte a les conques C4, C5 i C5B, a les quals els 

valors de C40 es situen entre el 60% i 80%. Les conques C6 i C7 mostren els valors 

més baixos, un 58 % (Taula 4.6 i Fig. 4.49). Les observacions de grau d’arrodoniment 

mostren uns clasts angulosos a molt angulosos a totes les conques. Així mateix, la 

forma generalitzada a totes les conques és la de clasts aplanats (Fig. 4.49). A les 

conques C8 i C9 tendeixen a ser aplanats amb tendència a allargats mentre que a les 

conques C5B, C6 i C7 dominen els clasts més isomètrics o compactes. El càlcul de la 

presència relativa de clasts en els dipòsits mitjançant estimació visual també mostra 

variacions de conca a conca. A les conques C1, C2, C3, C4, C5 i C5B la presència 

mitjana de clasts en els dipòsits se situa entre el 25 i 30%, mentre que a C6, C7, C8 i 

C9 la presència només aconsegueix entre un 5% i un 10%. Cal destacar que la 

presència de clasts sembla que també mostra canvis verticals dins la columna de 

sediment dels dipòsits. La U1 mostra una presència de clasts entre 25 i 35%, la U2 

entre 5 i 10%, la U3 entre 1 i 5%, la U4 entre 10 i 20% i la U5 entre 30 i 40%. 

El basament que constitueix les conques de l’àrea d’estudi està constituït per 

capes plegades de pelites i lutites silíciques que varien de potència d’una conca a una 

altra. Aquests canvis a les característiques litològiques del basament fan possible 

determinar la predominança de capes de gresos o lutites dins de cada conca. Així 

doncs, s’ha calculat un índex litològic amb base 100 prenent com a referència la 

potència mitjana de les capes de gresos i lutites que afloren a cada conca. A les 

conques C1, C2, C3, C4, C5 i C5B l’índex litològic situa per sobre del 70% la presència 

de gresos en el substrat, mentre que a les conques C6, C7 i C8 la presència de gresos 

se situa per sota del 60%, arribant-se a assolir tant sols un 33% a la conca C9 (Taula 

4.6). L’espaiat mitjà entre fractures oscil·la entre 12 i 40 cm per a les conques més 

orientals i centrals de l’àrea d’estudi. A les més occidentals els valors no superen els 

7,5 cm. 
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Figura 4.49. Diagrames ternaris i histogrames representant l’arrodoniment i la forma dels clasts de 

cada conca. Les conques C4-C5 i C6-C7 es representen conjuntament degut a que comparteixen 

desembocadura i característiques litològiques similars. VA = molt angulós; A = angulós; SA = 

subangulós; SR = subarrodonit; R = arrodonit. 

 

Taula 4.6. Valors dels diferents índexs i dades recollides a cada conca per a realitzar l’anàlisi de 

procedència i forma dels clasts. L’índex litològic representa el percentatge mitjà de presència de nivells 

de gresos respecte dels nivells de llims a cada conca. Les conques C4-C5 i C6-C7 es representen 

agrupades degut a que comparteixen desembocadura i característiques litològiques molt semblants. 

Figura pàg. anterior 
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La comparació dels diferents indicadors utilitzats permet fer una sèrie de 

consideracions. La correlació entre l’índex litològic i la presència de clasts als dipòsits 

mostra una relació directa (r2 = 0,81, p <0.005) en la qual major presència de capes 

de gresos que afloren proporciona major quantitat de clasts. A més, la relació entre 

l’índex C40 i la potència de capes de gresos (r2 = 0,45, p <0.001) i l’espaiat entre 

fractures d’aquestes capes (r2 = 0,59, p <0.001) mostra una relació directa tot i que 

amb menor significació (Fig. 4.50). Les formes més isomètriques depenen d’una 

major potència de les capes i una fracturació més espaiada (Lukas et al., 2013). 

Aquests resultats reflecteixen com les característiques litològiques del basament de 

cada conca condicionen el proveïment de clasts dins els dipòsits. El fet de no observar 

cap fragments de material de les capes de lutites indica que el proveïment de clasts se 

produeix per part de les capes de pelites (Fig. 4.48C i D). A més, les variacions 

verticals en la presència de clasts dins les unitats estratigràfiques suggereix canvis en 

el proveïment de clasts condicionat pels canvis ambientals en el temps. Les formes 

molt anguloses evidencien unes distàncies de transport molt curtes (Fig. 4.48C i 

4.49).  

Figura 4.50. Relació entre l’índex litològic i la presència de clasts (superior) i índex C40, potència 

mitjana de les capes de gresos i espaiat entre les fractures (inferior). 
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4.3.4. Cronologia 
 

Un total de vuit mostres dels nivells de gresos de la successió del sistema de 

ventalls de Tirant-Fornells varen ser recollides per ser datades mitjançant OSL (Fig. 

4.31 i Taula 4.7). Tots els nivells mostrejats representen fàcies eòliques (Sxh i Sx(t)). 

Tres mostres varen ser recollides dins dipòsits d’eolianites que reomplien canals 

(fàcies Sx(t)), proporcionant una edat de 136±12 ka per F7U3, 91±8 per F7U4 i 76±6 

per F5U3. Cinc mostres foren recollides dins dipòsits de mantells eòlics (fàcies Sxh) 

proporcionant una edat de 483±12 ka per Duna-T, 95±8 per FDiv, 67±5 per TP6, 

60±3 per TP9 i 56±8 per TP7. Aquestes edats situen la sedimentació dels dipòsits 

cronològicament entre el Pleistocè mitjà i el Pleistocè superior. A més a més, totes les 

mostres vinculen els moments de sedimentació eòlica amb períodes de clima fred o si 

més no amb moments de transició entre un període càlid cap a un fred (Taula 4.7). 

Mostra Dose, Gy (n) Dose rate, Gy/ka w.c. % Edat, ka MIS 

TP7 45±3 16 0.80±0.10          13 56±8 3 

TP9 62±3 23 1.03±0.03          18 60±3 4-3 

TP6 48±1 26 0.77±0.05          10 67±5 4 

F5U3  42±0.4  7 0.55±0.02         0.5 76±6 5a-4 

F7U4 77±3   8 0.84±0.03         1.9 91±8 5b 

FDiv  95±2 10  1.0±0.04           0.4 95±8 5c-5b 

F7U3  78±3    9 0.58±0.02         2.3 136±12 6 

Duna-T 249±8   9 0.52±0.01         0.2 483±45 12 

Taula 4.7. Datacions mitjançant OSL dels dipòsits d’eolianites presents al sistema de ventalls de 

Tirant-Fornells i estadi isotòpic inferit. Les mostres amb codi “TP” s’han tractat al Nordic Laboratory 

for Luminescence Dating i les mostres amb codi “F” i “Duna-T” s’han tractat al Luminescence Dating 

Laboratory de Babes-Bolyai. 

4.3.5. Discussió 
 

4.3.5.1. Evolució de l’ambient deposicional i paleogeografia 
 

La successió de dipòsits del sistema de ventalls de Tirant-Fornells composta de 

dipòsits col·luvials, al·luvials i eòlics mostra l’evolució dels ambients que constituïen 

l’extrem septentrional de l’illa de Menorca. L’alternança de dipòsits amb 

característiques semblants dins la successió indica una repetició temporal en els 

processos sedimentaris. A més a més, la bona exposició en penya-segats amb 

diferents orientacions  fa que es pugui obtenir informació de la geometria i disposició 

dels diferents cossos sedimentaris que formaven els ventalls. 
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Els dipòsits més antics que constitueixen part de l’àrea estudiada corresponen 

a la U1. Hi predominen els gresos bioclàstics amb estructures d’estratificació 

encreuada i capes en forma de falca que assoleixen la seva màxima potència terra 

endins. Aquests nivells s’interpreten com a eolianites. Les mesures de paleocorrent 

assenyalen un flux de vent predominant procedent de l’oest. A la base es disposa un 

nivell de bretxes que indica l’acumulació de dipòsits de vessant en aquest punt. Es 

tracta del primer moment de sedimentació col·luvial i eòlica registrat pels dipòsits a 

Tirant-Fornells. Aquesta unitat correspon a la transició MIS 13-12 (ca. 460 ka) que va 

ser un període de refredament (Martrat et al. 2004 i 2007). El nivell de bretxes de la 

base s’associa amb els processos d’erosió dels sediments dels vessants formats durant 

el període càlid precedent amb intenses precipitacions. La capa de gresos bioclàstics 

massiva amb algun clast aïllat indica la intensificació del refredament i l’inici de 

l’entrada de dunes terra endins. Tot i així, aquest sediment eòlic es veu encara 

retreballat per processos col·luvials. Finalment el paquet superior de nivells eòlics 

marca un predomini de processos eòlics que degueren formar un important camp 

dunar en aquest extrem de l’àrea estudiada. Cal afegir que a l’extrem est de l’àrea 

d’estudi, també s’hi situen uns dipòsits eòlics d’edat i característiques 

sedimentològiques molt similars (Fornós, com. pers.). Tot plegat indica que la costa 

de Tirant-Fornells durant el MIS 12 estava coberta per un important camp dunar que 

avançava cap a l’interior. 

El lapse de temps comprès entre el MIS 12 i el MIS 6 no presenta cap registre 

sedimentari al sistema de ventalls de Tirant-Fornells (Fig. 4.52). És a partir del MIS 6 

que han quedat registrades pràcticament totes les fluctuacions climàtiques que es 

coneixen. Així i tot, encara existeixen alguns gaps a la seqüència sedimentària 

delimitats per importants superfícies discordants i per la disposició dels relleus que 

genera el basament devonià que compliquen la descripció estratigràfica de 

l’aflorament. Aquestes característiques afecten a les unitats U2 i U3 que són les que 

presenten l’alternança de fàcies marines, col·luvials i eòliques que representen la 

interferència entre processos col·luvials-al·luvials i eòlics. La U2 està constituïda per 

dos nivells diferents. Un primer nivell a la base format per un conglomerat amb 

matriu d’arena bioclàstica canviant progressivament cap al nivell superior a una 

bretxa amb matriu llimosa però amb presència d’arena bioclàstica. La presència 

d’arena bioclàstica dins la matriu augmenta cap al sostre del nivell de bretxa. Aquesta 

unitat representa la transició d’un estadi càlid (MIS 5e, ca. 127 ka) cap a un estadi 

relativament més fred (MIS 5d, ca. 115 ka). Durant el MIS 5e el nivell de la mar es 

situava a les Balears al voltant de ± 3 m snm (Ginés et al., 2012b; Polyak et a. 2014) i 

va produir-se la sedimentació dels nivells amb conglomerats amb clasts procedents 

del fragments del basament devonià. Aquest nivell es disposa adossat a un petit 

esglaó erosionat sobre el basament just per davall de la platja actual de 

característiques anàlogues. D’aquesta manera es pot deduir que l’ambient costaner 

que representa el conglomerat devia ser molt semblant al que s’observa actualment al 

mateix lloc (Fig. 4.51). A continuació la presència d’una bretxa indica l’inici del MIS 

5d en el qual es produeix un progressiu refredament del clima i descens del nivell 

marí. En aquest moment el nivell marí assoleix una cota de fins -20 m (Polyak et al., 
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2014). Aquestes condicions ambientals situen la costa a aproximadament 2 km més al 

nord de la posició actual. El refredament del clima afavoreix la formació d’intenses 

precipitacions que juntament amb el descens del nivell de base inicia processos 

d’erosió als vessants que transporten el sediment dels sòls formats durant el MIS 5e i 

que queden representats pel nivell de bretxes. La presència d’arena bioclàstica dins la 

matriu llimosa de les bretxes indica l’inici del transport eòlic des la plataforma cap a 

l’interior. Això es veu afavorit per l’exposició d’una plana que deixa exposada a l’acció 

del vent el sediment marí que s’havia generat durant l’estadi càlid precedent. Així i 

tot, l’estreta franja de plataforma exposada que genera un descens del nivell marí fins 

a la cota -20 m no sembla ser suficient per desenvolupar un camp dunar i només es 

tradueix en el registre sedimentari en la presència d’arena dins el dipòsit col·luvial. 

Figura 4.51. Fotografia de la platja de còdols actual que rebleix el fons del caló dels Bancalets (per a 

la localització, consultar Fig. 4.29A, C4-C5 i Fig. 4.30). Al fons s’observa el basament devonià formant 

un penya-segat baix modelat per l’onatge. La platja assoleix uns 10 m d’amplada, la mar queda a la 

dreta de la imatge. 

A part dels nivells de conglomerats descrits anteriorment, la presència de 

formes de paleokarren sobre la plataforma rocosa a la desembocadura de la conca C7 

també indica un nivell marí antic. En aquest cas, si prenem de referència la secció C7 

de l’esquema estratigràfic de l’àrea d’estudi (Fig. 4.31) en aquest punt existeixen dos 

nivells eòlics intercalats dins els dipòsits datats entre 136 (final del MIS 6) i 91 ka 

(MIS 5b). La deposició dels sediments que conformen la plataforma rocosa es situa 

lleugerament anterior a 136 ka ò entre 136 i 91 ka. D’aquesta manera la formació de la 
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plataforma rocosa i les formes de carstificació correspon a moments que el nivell 

marí era igual o més elevat que l’actual, és a dir, el MIS 5e (127 ka) ò el MIS 5a (82 

ka). En aquests dos moments és possible l’erosió dels dipòsits quaternaris generant 

penya-segats i plataformes rocoses de la mateixa manera que les trobem actualment. 

El rebliment dels cocons procedeix d’una banda de fragments de les pelites 

devonianes i dels gresos bioclàstics produïts per l’erosió del basament i dels dipòsits 

quaternaris preexistents durant els períodes de nivell marí alt, i per l’altra, de 

sediment arenós que va cobrir la plataforma rocosa durant els períodes freds entre el 

MIS 5e i 5a o al MIS 4 i 3 degut a la migració de dunes costaneres terra endins. 

La descripció sedimentològica a l’apartat anterior de la U3 ha posat de 

manifest l’elevada variabilitat de fàcies i la complexa disposició estratigràfica present. 

A partir dels diferents nivells eòlics datats que conté, la U3 es correspon a grans trets 

amb l’evolució paleoambiental d’aquest tram de costa des de finals del MIS 6 (ca. 140 

ka). La U3 està constituïda per diversos nivells de gresos bioclàstics amb la 

intercalació de nivells de bretxes. Aquests dipòsits presenten uns canvis laterals de 

fàcies molt marcats sobretot a l’extrem oest de Tirant-Fornells pel que fa a fàcies 

col·luvials i fàcies al·luvials. Existeix un predomini de les fàcies col·luvials a tots els 

nivells dels dipòsits però la intercalació de fàcies al·luvials es concentra a les conques 

més occidentals (conques C8 i C9, consultar Fig. 4.29A). Malgrat són unes conques 

amb unes característiques ambientals molt semblants en relació a orientació, pendent 

i règim pluviomètric, existeix a la zona de Tirant-Fornells una sèrie de controls locals 

relacionats amb la configuració litològica i morfomètrica de les conques. Les conques 

on s’hi disposen dipòsits que mostren processos col·luvials (Fig. 4.29A, zona 

col·luvial) mostren un composició litològica del basament marcada per l’elevada 

presència de capes de gresos i per pendents que poden arribar fins 35%. Cal tenir en 

compte que existeix un llindar entre la superfície de la conca i el pendent que situat 

en 10% i que indica que els processos predominants són els col·luvials (Seidl i 

Dietrich, 1992; Montgomery i Foufaoula-Geordiou, 1993; Montgomery i Buffington, 

1997; Sklar i Dietrich, 1998; Stock i Dietrich, 2003; May i Lisle, 2012; Rickenmann i 

Scheidl, 2013). Per altra banda, les conques situades a l’extrem occidental de l’àrea 

d’estudi (Fig. 4.29A, zona al·luvial) mostren una composició i morfometria de conca 

diferent a la resta. Les conques C8 i C9 són les conques que tenen una major 

superfície i manco pendent. Així mateix, el perfil longitudinal que presenten és 

segmentat a diferència de la resta que és rectilini. Pel que fa a les característiques 

litològiques del basament, en aquestes dues conques hi predominen les capes de 

lutites. En aquest sentit, a les èpoques de predomini de processos col·luvials-al·luvials 

a la costa de Tirant-Fornells es pot parlar de la formació simultània de ventalls 

col·luvials a tota l’àrea excepte a l’extrem oest que es formarien ventalls al·luvials 

possiblement de major superfície que la resta. 

La complexa disposició estratigràfica de la U3 ve determinada en gran part per 

la disposició estructural del basament. Els dipòsits quaternaris al llarg de la costa 

estudiada rebleixen a grans trets tres conjunts de conques (Fig. 4.31) separats per 

l’aflorament del basament a la costa. Seguint l’ordre marcat per la cronologia dels 
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dipòsits (Fig. 4.52) el primer conjunt es situa entre la conca C6 i C9 (Fig. 4.31, PS i T). 

Està constituït per nivells de gresos bioclàstics amb algun nivell de bretxa. En aquest 

punt a les conques C7 i C8 progressivament les fàcies canvien d’un predomini 

col·luvial cap un al·luvial. Els nivells eòlics datats en aquesta zona mostren unes edats 

entre 136 i 91 ka (Fig. 4.31, C7 i Fig. 4.52). Es tracta d’un sistema de ventalls dominats 
Figura 4.52. Columna estratigràfica sintètica del sistema de ventalls de Tirant-Fornells. Mostra la 

disposició de les unitats que composen els ventalls i la seva relació amb els diferents períodes climàtics 

des del Pleistocè mitjà. Les línies gruixudes representen gaps estratigràfics o discordances que separen 

unitats. L’evolució del nivell de la mar es basa en treballs de Siddall et al. (2003), Polyak et a. 2014 i 

Ginés et al. (2012b) i la temperatura en els treballs de Rose et al. (1999) i Martrat et al. (2004 i 2007). 

per la combinació de processos col·luvials i al·luvials que s’alimentaven del sediment 

eòlic procedent de la costa. La presència de nivells eòlics d’edat 136 ka reomplint 

canals al·luvials indica la interferència entre les dunes que avançaven terra endins 

cobrint els ventalls. En aquest sentit, cap a finals del MIS 6, aquesta costa es veuria 

envaïda per un camp dunar procedent de la plataforma. El fet que el sediment de les 
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fàcies eòliques i al·luvials sigui el mateix indica que es produïa un retreballament dels 

sediments eòlics per part de les aigües d’escorrentia que circulaven sobre els ventalls. 

A continuació, per sobre del nivell eòlic del MIS 6 s’hi observa una superfície erosiva 

en forma de canal que separa els nivells superiors d’aquesta unitat. Aquests nivells 

presenten nivells eòlics intercalats d’una edat de 95-91 ka. Això situa la deposició 

d’aquests sediments al moment de refredament entre el MIS 5c-5b. Durant el MIS 5 

es produeixen diverses oscil·lacions del nivell marí passant de fins a 2-3 m snm 

durant el MIS 5e o MIS 5a, a descensos d’entre -20 i -60 m al MIS 5d o MIS 5b 

(Cutler et al., 2003; Siddall et al., 2003; Ginés et al., 2012b; Polyak et al., 2014). 

Aquestes fluctuacions del nivell marí provocaven un canvi en el nivell de base que 

quan el nivell marí era elevat els dipòsits s’erosionaven i es desenvolupava una 

plataforma rocosa amb un petit penya-segat de pocs metres, o bé el descens del nivell 

marí generava la incisió dels cursos al·luvials que eren capaços de desmantellar part 

dels dipòsits. En aquest darrer cas, la superfície erosiva (Fig. 4.31, C7) situada entre 

les eolianites del MIS 6 i del MIS 5b correspondria al moment de refredament i de 

descens del nivell marí entre el MIS 5c i 5b.  En aquest moment es produeix el major 

descens del nivell marí registrat durant els subestadis freds del MIS 5; fins a -60 m 

(Cutler et al., 2003). Això generà un desplaçament de la línia de costa de 6 km cap al 

nord. 

El segon conjunt de conques es situa a la zona central de l’àrea d’estudi (Fig. 

4.31, C4-C5, C5B i PS). Compren els dipòsits que rebleixen el tram entre les conques 

C4-C5 i el penya-segat PS. En aquesta zona la U3 està constituïda majoritàriament 

per gresos bioclàstics amb la presència d’alguns paleocanals reomplerts de bretxes. A 

més a més, també s’hi observen alguns paleocanals reomplerts per nivells d’eolianites 

a les zones centrals de les desembocadures de les conques, així com també alguns 

nivells d’eolianites adossades al penya-segat (Fig. 4.31, C4-C5 i PS). La cronologia 

dels nivells d’eolianites intercalats en aquest punt situa la deposició d’aquests 

sediments entre 95 i 76 ka (MIS 5b i 4). En aquesta zona l’evolució paleogeogràfica 

s’inicia a la U2 que correspon a un descens del nivell marí des del MIS 5e cap al MIS 

5d. A sobre s’hi disposen els dipòsits col·luvials de la U3 que corresponen al període 

MIS 5c-5b. Durant aquest període es desenvolupa la interferència entre la deposició 

de dunes costaneres i el retreballat d’aquests sediments pels processos col·luvials. 

Així queda registrat als sediments en forma de paleocanals reomplerts d’eolianites i 

nivells de gresos bioclàstics amb estructures de processos col·luvials. Amb tot, des del 

MIS 5e-5d i fins el MIS 5b en aquest tram de costa de l’àrea d’estudi hi predominaven 

els processos col·luvials que s’alimentaven del sediment que proporcionaven les 

dunes que migraven cap a l’interior. Després del MIS 5a (ca. 82 ka) es produeix un 

refredament abrupte cap al MIS 4 i per tant un ràpid descens del nivell marí. Aquest 

canvi de nivell de base afavoreix la incisió dels cursos al·luvials i l’erosió de gran part 

dels dipòsits que queda marcat per una superfície d’erosió situada més o manco entre 

C4-C5 i C5B (Fig. 4.31) i que separa la U3 de la U2 (Fig. 4.51). Aquest descens del 

nivell marí afavoreix el novament el desenvolupament d’un camp dunar costaner que 

envaeix aquest litoral ja que la línia de costa al MIS 4 es situa a uns 8 km més cap al 

nord i el nivell marí arriba a descendir fins a -90 m (Siddall et al., 2003). El camp 
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dunar torna a ocupar les zones més deprimides de les conques als inicis del MIS 4 

(ca. 76 ka) però a la vegada es produeix en retreballament de les arenes eòliques per 

part dels processos col·luvials. 

El tercer conjunt de conques està compost per les conques més orientals (C1, 

C2 i C3). Està constituït per nivells de gresos bioclàstics amb algun nivell local de 

bretxes. Les úniques fàcies que s’hi observen són les que representen processos 

col·luvials. Així i tot, apareixen alguns nivells eòlics intercalats al sostre de la unitat 

(Fig. 4.52). Aquests nivells eòlics han estat datats donant com a resultat unes edats 

d’entre 67 i 56 ka (MIS 4-3). En aquesta zona de l’àrea d’estudi el registre sedimentari 

indica l’evolució dels ambients durant el MIS 4 i 3 (darrer període glacial). Aquest 

període es caracteritza per ràpides fluctuacions fredes i càlides que afavoreixen el 

desenvolupament dels processos d’interferència entre la sedimentació eòlica i la 

col·luvial. D’una banda, el nivell marí durant el darrer període glacial es mantenia 

més o manco per davall de -50 m (Siddall et al., 2003) afavorint l’exposició d’una 

plataforma de més de 5 km que facilitava la mobilització del sediment bioclàstic i per 

tant el desenvolupament de dunes cap a la costa. Per l’altra, cada vegada que es 

produïa un ràpid refredament la intensificació de l’entrada de vents de component 

nord i la mar relativament més càlida generava un contrast tèrmic favorable per a la 

formació de tempestes amb intenses precipitacions. La combinació d’aquestes dues 

dinàmiques generava el desenvolupament d’un extens camp dunar davant la costa de 

Tirant-Fornells entre 70-50 ka que els processos col·luvials desmantellaven formant 

ventalls amb els sediments eòlics. 

Els dipòsits de bretxes de la U4 assenyalen el darrer estadi d’evolució 

paleoambiental del sistema de ventalls de Tirant-Fornells. Les datacions dels nivells 

eòlics al llarg de l’àrea d’estudi suggereixen que aquests dipòsits es situen a la 

transició entre el MIS 2 i el MIS 1 (ca. 14 ka). En aquest període s’inicia una tendència 

d’ascens de les temperatures i del nivell marí que es caracteritza per mostrar diverses 

fluctuacions fredes sobtades anomenades en anglès “Last Termination” i que 

contenen entre d’altres el Younger Dryas, ca. 12,5-11,5 ka (Lowe i Walker, 2015). La 

U4 està constituïda a la secció on és més completa (Fig. 4.31, C9), per un nivell 

inferior de bretxes amb matriu llimosa, un nivell de bretxes amb matriu arena 

bioclàstica i un nivell superior de bretxes amb matriu llimosa. Els nivells amb matriu 

llimosa correspondrien a sediments erosionats dels vessants durant un període de 

refredament i formats en períodes relativament més càlids. El nivell de bretxes amb 

matriu arenosa pot correspondre’s amb una fluctuació freda la qual afavoreix 

l’entrada de sediment eòlic cap a la costa. Es tracta de dipòsits de vessant que anaven 

cobrint els dipòsits d’interferència. Al final del MIS 1 el nivell marí es situa més o 

manco a la mateixa cota que l’actualitat i es produeix l’erosió dels dipòsits i la 

formació de plataformes rocoses i de sòls als vessants. Actualment el sistema de 

ventalls de Tirant-Fornells està desapareixent progressivament degut a l’erosió 

marina. Les conques que alimentaven els ventalls estan cobertes de vegetació, s’hi 

desenvolupen sòls i no existeix transport eòlic de sediments terra endins. 
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4.4. Altres localitats 
 

Els processos d’interferència eòlic-al·luvial han estat més habituals del que 

sembla al llarg del litoral de les illes Balears. A part dels models estudiats en aquesta 

tesi, s’han identificat fins a set noves localitats que presenten acumulacions 

sedimentàries típiques de processos d’interferència. Els sediments que constitueixen 

aquest dipòsits són majoritàriament arenes bioclàstiques i es disposen sobre la costa 

reblint la zona més deprimida de petites depressions costaneres o com a dipòsits de 

vessant. Com es descriurà a continuació, les estructures sedimentàries més 

representatives indiquen des de la formació de dipòsits col·luvials o eolianites fins a 

dipòsits de platja. Malgrat no es disposi de datacions absolutes d’aquest nivells, 

sembla que cronològicament les seqüències estratigràfiques podrien encaixar amb les 

cronologies presentades pel ventall des Caló i del sistema de ventalls de Tirant-

Fornells. A més a més, algunes datacions relatives mitjançant el contingut 

paleontològic situarien la sedimentació durant el Pleistocè superior. 

4.4.1. Descripció dels dipòsits 
 

A banda del ventall des Caló a Mallorca i dels sistema de ventalls de Tirant-

Fornells a Menorca, s’han pogut identificar set zones més; dues a Mallorca i cinc a 

Menorca (Fig. 4.53). Es tracta en alguns casos, de potents cossos sedimentaris 

emplaçats a trams costaners d’unes poques desenes de metres. El més habitual però, 

és trobar-los en forma de petits dipòsits pràcticament desmantellats per l’erosió 

marina observant-se de manera irregular sobre la costa i pràcticament sense 

continuïtat lateral. Es poden situar al peu d’un front muntanyós o penya-segat 

generant formes semblants a rampes arenoses (sand ramps) (Lancaster i 

Tchackerian, 1996; Clemmensen et al., 2001, Bateman et al., 2012) ventalls col·luvials 

de modestes dimensions, dipòsits de vessant als flancs de turons costaners o 

rebliments de vall. Majoritàriament estan constituïts per capes de gresos però també 

poden contenir bretxes i conglomerats, així con també capes de llims. Tots els 

dipòsits estudiats es troben a la costa septentrional de les illes excepte els dipòsits de 

ses Olles – Cap Enderrocat que es situa a la costa meridional de Mallorca. Els dipòsits 

quaternaris estudiats es descriuen a continuació en termes d’emplaçament i 

sedimentologia dels dipòsits observats. 

Ses Olles – Cap Enderrocat (Mallorca) 
 

Aquest dipòsit es situa al flanc sud del cap Enderrocat (Fig. 4.54A), entre el cap 

homònim i la raconada coneguda amb el nom de ses Olles. Es tracta d’un dipòsit 

continu d’uns 1,4 km de longitud que reomple una plataforma rocosa tallada a la base 

del penya-segat sobre calcarenites esculloses del Miocè superior (Pomar et al., 1983; 

IGME, 1991). Els materials quaternaris es disposen en forma de talús conferint un 

perfil lleugerament còncau fins a assolir la cresta del penya-segat a uns 95 m snm. Els 

dipòsits estudiats estan constituïts totalment per capes de gresos. Al llarg de tota la  

costa presenten diverses explotacions de pedreres (Fig. 4.54B). A continuació es 
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presenta la descripció sedimentològica de dos talls estratigràfics representatius del 

dipòsit (Fig. 4.54A). 

Figura 4.53. Localització de les zones estudiades. 1- Ses Olles – Cap Enderrocat, UTM 477618 

4367295; 2- Albarca UTM 533587 4401641; 3- Algaiarens, UTM 578504 4433300; 4- Ets Alocs, UTM 

584372 4434453; 5- Binimel·là, UTM 589912 4434365; 6- Cavalleria – Cala Mica, UTM 591099 

4434769; 7- Pedrera de sa Nitja, UTM 592451 4436034. 

Tall A 

a) Basament corresponent a calcarenites miocenes formant una plataforma 

rocosa a aproximadament 1,5 m snm. 

b) Conglomerat en capes de 0,1 a 0,3 m de potència, constituït per clasts 

arrodonits i allargats amb una mida mitjana de 2-3 cm amb màxims de fins a 

40 cm. Els clasts es disposen imbricats cabussant cap a la mar, en general 

clast-suportats però tendeixen a disposar-se localment suportats per la matriu. 

Els clasts són fragments del basament miocè. La matriu està constituïda 

d’arena bioclàstica ben classificada amb una mida de gra mitjana i color 10YR 

8/3. El contingut en carbonats es situa al voltant de 80% amb una presència 

majoritària de calcita. Presència de fragments de mol·luscs marins 

corresponents a la “fauna senegalesa” entre d’altres (Vicens, 2015). 

S’interpreta com una plataforma d’abrasió marina desenvolupada a la base del 

penya-segat i posteriorment reomplerta per una platja de graves de fragments 

procedents del mateix penya-segat. 

c) Gresos en capes de 0,8 a 4 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra mitjana i color 10YR 8/3. El contingut en 
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carbonats és igual o superior a 75% amb la calcita com a mineral majoritari. 

Localment pot mostrar certa presència de llims. En general presenten un 

aspecte massiu que pot canviar a laminació horitzontal i encreuada de baix 

angle. Mostren algunes estructures aïllades en forma de canal. Presència de 

clasts angulosos aïllats surant dins el sediment que poden organitzar-se en 

passades horitzontals localment. Presència de petjades de Myotragus. c1) 

Capes intercalades de fins a 0,2 m de potència constituïdes per gresos 

bioclàstics amb elevada presència de llims vermellosos color 10YR 7/4. 

Contenen clasts angulosos i bioturbació per vegetació. El contingut en 

carbonats arriba al 70% amb presència majoritària de calcita i quars. Es tracta 

d’uns nivells depositats a partir de la circulació d’una escorrentia molt difusa 

en forma de làmina. Les capes c1 intercalades indiquen moments dominats per 

processos de vessant amb el substrat colonitzat per vegetació. 

d) Gresos en capes de 0,5 a 2,5 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

moderadament ben classificades de mida de gra mig i color 10YR 8/2. El 

contingut en carbonats arriba al 90% i mineralògicament hi predomina la 

calcita. Aquests nivells presenten estructures d’estratificació horitzontal 

canviant a estratificació encreuada i encreuada en forma de canal. La 

laminació interna de les capes mostra una potència d’entre 1-2 cm. Localment 

mostra bioturbació per vegetació i petjades de Myotragus. La direcció mitjana 

de cabussament de les capes és 153/26NE. Aquest nivell s’interpreta com 

eolianites procedents de la costa. 

Figura 4.54. A: Localització dels talls estratigràfics representatius de la zona de ses Olles – Cap 
Enderrocat. B: Exposició dels dipòsits al tall d’una pedrera. 
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Tall B 

a) Basament corresponent a calcarenites miocenes formant una plataforma 

rocosa a uns 0,4 m snm. 

b) Conglomerat en capes de fins 0,1 m de potència constituïts per clasts 

subangulosos a subarrodonits amb una mida mitjana de 2 a 5 cm i màxims de 

fins 12 cm. Són fragments procedents del basament miocè. Es disposen 

suportats per la matriu. La matriu està composta per arenes bioclàstiques de 

mida de gra mitjana i llims vermellosos de color 10YR 8/4. El contingut en 

carbonats es situa al voltant del 75% i el mineral majoritari és la calcita, però 

també hi ha certa presència de dolomita i quars. Presenta un aspecte massiu i 

pot contenir algun gasteròpode marí. Es disposa cobrint la plataforma 

d’abrasió marina modelada sobre les calcarenites miocenes (nivell a) mostrant 

un aspecte molt alterat per l’erosió. Aquest nivell s’interpreta com un dipòsit 

de transició entre un ambient terrestre i un ambient marí. 

c) Gresos en capes de 0,25 a 0,9 m de potència constituïts per arenes 

bioclàstiques ben classificades de mida de gra mitjana a grollera i color 10YR 

8/4. El contingut en carbonats es situa al voltant de 85% i la calcita és el 

mineral majoritari. Presenten estratificació horitzontal canviant a encreuada 

de baix angle. S’observa alternança de cicles granodecreixents. Apareixen 

passades intercalades amb acumulacions de copinyes dins els gresos que 

Cuerda i Sacarès (1992), Vicens i Gràcia (1998) i Vicens (2015) identifiquen 

com a Glycimeris violacescens, Acanthocardia tuberculata, Barbatia plicata, 

Strombus bubonius i Conus testidunarius entre d’altres, corresponents a 

fauna característica del MIS 5e. Aquest nivell s’interpreta com una platja, 

concretament la zona submergida més somera anomenada foreshore i 

pròxima a la beachface. 

d) Gresos en capes de fins a 1 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra mitjana i color 10YR 8/3. El contingut en 

carbonats es situa pròxim al 75% i el mineral predominant és la calcita. Les 

estructures sedimentàries predominats són l’estratificació horitzontal canviant 

a encreuada de baix angle i estructures en forma de canal. Localment les 

estructures poden difuminar-se mostrant un aspecte més massiu. Pot 

aparèixer algun clast angulós aïllat surant dins el sediment. S’observen 

petjades de Myotragus. S’interpreta com un dipòsit al·luvial transportat per 

un corrent d’aigua molt difús que localment podia formar xaragalls. 

e) Gresos en capes de 0,4 a 1,5 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

ben classificades de  mida de gra fina a mitjana  i color 10YR 8/3. Presenten un 

contingut en carbonats al voltant de 85% amb presència majoritària de calcita. 

Aquests gresos mostren estratificacions encreuades i bioturbació per 

vegetació. La laminació interna de les capes assoleix una potència de 2 cm. La 

direcció mitjana del cabussament de les capes és 161º/28º NE. Es tracta 

d’eolianites procedents de la costa. 

f) Gresos en capes de fins a 0,25 m de potència constituïts per arenes 

bioclàstiques ben classificades de  mida de gra mitjana i color 10YR 8/4. El 
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contingut en carbonats es situa al voltant de 70% i el mineral majoritari és la 

calcita amb certa presència de quars. Aquests gresos mostren un aspecte 

massiu, bioturbat per vegetació i amb presència de llims. Aquest nivell 

s’interpreta com un dipòsit col·luvial. 

g) Gresos en capes de 0,8 a 2 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

moderadament ben classificades de mida de gra mitjana i color 10YR 8/2. 

Presenten un contingut en carbonats al voltant de 90% amb presència 

majoritària de calcita. Mostren estructures d’estratificació encreuada i 

bioturbació per vegetació. La laminació interna de les capes assoleix de 2 a 3 

cm de potència. La direcció mitjana del cabussament de les capes és 

169/26NE. S’interpreta com eolianites procedents de la costa. 

Albarca (Mallorca) 
 

Els dipòsits d’Albarca es situen a la zona central de la costa nord de les serres 

de Llevant (Fig. 4.53). Es tracta de potents dipòsits que ocupen de manera quasi 

contínua un tram de costa d’un quilòmetre de longitud, limitat a l’est per la platja de 

sa Fontsalada i a l’oest pel morro d’Albarca (Fig. 4.55A). Es disposen en forma de 

rebliments de vall formant penya-segats verticals de 4 a 10 m amb algunes 

plataformes rocoses estretes i inclinades a la base ocupades per blocs caiguts del 

penya-segat. El basament que constitueix aquesta zona són calcàries arenoses del 

Cretaci inferior amb una mida de gra fina de color gris i elevada presència de 

fractures i diàclasis reomplertes de calcita (Bourrouilh, 1983; IGME, 1991). 

L’estructura plegada del basament conforma uns turons arrodonits de fins a 90 m 

snm que als seus vessants costaners es caracteritzen per penya-segats quasi verticals 

amb un perfil convex que poden assolir fins 50 m snm, interromputs per alguns 

entrants ocupats per petites platges. A la zona estudiada, hi desemboquen 5 conques 

amb una superfície de 2 a 4 ha que compten amb un únic canal de 200 a 400 m de 

longitud encaixat a les capes superiors dels dipòsits quaternaris formant una 

desembocadura penjada sobre la costa (Fig. 4.55B). Aquests dipòsits estan constituïts 

totalment per capes de gresos. A continuació es descriuen dos talls (A i B) 

corresponents a dos dels principals trams de costa ocupats pels dipòsits (Fig. 4.55A). 

Tall A 

a) Gresos en capes de 0,5 a 1,8 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

ben classificades mida de gra mitjana a gruixada i color 10YR 8/2. El contingut 

en carbonats es situa pròxim a 85% i el mineral majoritari és la calcita. Aquest 

nivell presenta en general capes massives que poden canviar a certa 

estratificació horitzontal. Aquest nivell s’interpreta com un dipòsit col·luvial. 

b) Gresos en capes de 0,8 a 3 m de potència composts per arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra de mitjana i color 10YR 8/2. El contingut en 

carbonats es situa  al voltant del 90% i el mineral predominant els la calcita. 

Presenta capes amb estratificació horitzontal que pot canviar a estratificació 

encreuada de baix angle. Es pot observar alguna estructura de canal. 
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Apareixen alguns clasts angulosos procedents del rebliment de calcita de les 

diàclasis del basament calcari. Aquest nivell s’interpreta com un dipòsit 

al·luvial caracteritzat per un transport de forma laminar (sheetflood). 

c) Gresos en capes de 1 a 1,5 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

moderadament classificades de mida de gra mitjana i color 10YR 8/3. El 

contingut en carbonats es situa la voltant del 80% i el mineral majoritari és la 

calcita. Aquest nivell presenta en general un aspecte massiu que lateralment 

pot canviar a certa estratificació encreuada i estructures en forma de canal 

massiu. S’observen clasts angulosos surant dins el sediment amb unes mides 

mitjanes de 2 a 4 cm. Els clasts procedeixen dels rebliments de calcita de les 

diàclasis del basament. S’interpreta com un dipòsit col·luvial en el que 

localment el transport tendia a concentrar-se i formar xaragalls. 

d) Gresos en capes de 0,6 a 1 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra mitjana a gruixada i color 10YR 8/4. El 

contingut en carbonats es situa al voltant del 80% i el mineral majoritari és la 

calcita. Aquest nivell mostra un aspecte massiu que pot canviar a certa 

estratificació encreuada de baix angle i bioturbació per vegetació. Aquest nivell 

s’interpreta com un dipòsit col·luvial. 

e) Gresos en capes de 0,8 a 1,5 m de potència composts per arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra mitjana a grollera i color 10YR 8/3. El 

contingut en carbonats és pròxim 90% i el mineral predominant és la calcita. 

Presenta estratificació horitzontal que lateralment canvia a estratificació 

ondulada, estratificació encreuada en forma de canal i capes massives. També 

s’observen estructures en forma de canal reomplertes de làmines horitzontals. 

Localment s’observa bioturbació per vegetació. La direcció mitjana del 

paleocorrent assenyalada pels eixos dels canals és NNW-SSE. Aquest nivell 

s’interpreta com un dipòsit col·luvial caracteritzat per un transport de forma 

laminar (sheetflood) que pendent avall es podia concentrar formant xaragalls 

que posteriorment es reomplien per fluxos laminars. 

f) Gresos amb alt contingut en llims en capes de 0,2 a 0,5 m de potència 

constituïts per arenes bioclàstiques bastant ben classificades de mida de gra 

mitjana a gruixada i color 10YR 8/3. El contingut en carbonats es situa pròxim 

al 80% i el mineral predominant és la calcita amb certa presència de dolomita i 

quars. Aquest nivell presenta un aspecte massiu i bioturbació per vegetació. 

S’observen alguns clasts angulosos surant dins el sediment de no més de 3 cm. 

S’interpreta com un dipòsit col·luvial. 

g) Gresos en capes de 0,7 a 1 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

moderadament ben classificades de mida de gra mitjana i color 10YR 8/2. El 

contingut en carbonats es situa la voltant del 85% i el mineral predominant és 

la calcita. Mostra capes massives que lateralment canvien a estratificació 

horitzontal i estructures en forma de llentia reomplertes per capes horitzontals 

que tallen les capes anteriors, així com també alguns canals massius. 

Apareixen surant dins el sediment clasts angulosos amb una mida mitjana de 2 

a 4 cm procedents del rebliment de calcita de les diàclasis del basament i 
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d’altres de poc més de 1 cm procedents dels gresos calcaris del basament. La 

direcció mitjana del paleocorrent assenyalada pels eixos dels canals és N-S. 

Aquest nivell s’interpreta com un dipòsit al·luvial caracteritzat per un 

transport amb tendència a concentrar-se pendent avall formant canals que 

posteriorment s’anaven reomplint així com s’abandonaven i se’n formaven de 

nous que tallaven els sediments dipositats. 

Tall B 

a) Gresos en capes de 0,2 a 0,5 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

ben classificades  de mida de gra mitjana a gruixada i color 10YR 8/3. El 

contingut en carbonats es situa al voltant del 85% i el mineral predominant és 

la calcita. Presenta un aspecte en general massiu amb alguna estructura de 

canal massiu. S’observa certa bioturbació per vegetació. Poden observar-se 

clasts angulosos surant dins el sediment de no més de 2 cm. Aquest nivell 

s’interpreta com un dipòsit col·luvial. 

b) Gresos en capes de 0,4 a 0,8 m de potència composts per arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra mitjana a gruixada i color 10YR 8/3. El 

contingut en carbonats és pròxim a 80% i el mineral majoritari és la calcita. 

Presenta capes horitzontals massives amb una potència de 0,2 m  amb certa 

bioturbació per vegetació. S’hi observa alguna estructura de canal. Aquest 

nivell s’interpreta com un dipòsit col·luvial.  

c) Gresos en capes de 0,7 a 1 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra mitjana a gruixada i color 10YR 8/2. El 

contingut en carbonats es situa la voltant de 90% i el mineral predominant és 

la calcita. Mostra estratificació horitzontal molt emmascarada per l’elevat grau 

de bioturbació per vegetació tallada per estructures en forma de canal. 

S’observen clasts angulosos amb una mida mitjana de 2 a 4 cm surant dins el 

sediment procedents del rebliment de calcita de les diàclasis del basament. És 

possible observar petjades de Myotragus. Aquest nivell s’interpreta com un 

dipòsit al·luvial caracteritzat per un transport de forma laminar (sheetflood) 

que es podia concentrar i formar canals a una zona probablement molt 

colonitzada per vegetació. 

d) Gresos en capes de 0,4 a 1 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

moderadament ben classificades de mida de gra mitjana a gruixada i color 

10YR 8/3. El contingut en carbonats es situa pròxim a 80% i el mineral 

predominant és la calcita. Presenta estratificació encreuada canviant a certa 

estratificació encreuada en forma de canal. S’observen estructures en forma de 

canal reomplertes per llenties de clasts angulosos de 1 a 3 cm procedents 

majoritàriament del rebliment de calcita de les diàclasis del basament. Els 

clasts es disposen imbricats en passades formant petites barres. Localment 

s’observa certa bioturbació per vegetació. La direcció del paleocorrent mitjana 

assenyalada pels eixos dels canals és NNE-SSW. Aquest nivell s’interpreta com 

un dipòsit al·luvial caracteritzat per un transport concentrat formant canals. 
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e) Gresos en capes de 0,3 a 0,5 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra mitjana i color 10YR 8/2. El contingut en 

carbonats es situa al voltant de 85% i el mineral majoritari és la calcita. Mostra 

estratificació horitzontal canviant a estratificació encreuada de baix angle. 

Localment mostra bioturbació per vegetació. S’hi observa alguna passada 

horitzontal de clasts angulosos d’uns 3 cm. Es tracta d’un dipòsit al·luvial 

caracteritzat per un transport de forma laminar sobre el vessant. 

Figura 4.55. A: Localització dels talls estratigràfics representatius de la zona d’Albarca. B: Vista dels 

dipòsits reblint una petita depressió costanera. A la dreta de la imatge s’intueix la desembocadura del 

torrent que drena la conca. 
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Algaiarens (Menorca) 
 

Els dipòsits d’Algaiarens es situen a l’extrem occidental de la costa nord 

menorquina (Fig. 4.53). Es tracta de petits afloraments d’uns metres de potència que 

apareixen irregularment als dos flancs de la cala d’Algaiarens sobre dos turons que 

tanquen la cala: coster de ses Fontanelles (65 m) i puig Tremolor (38 m). El basament 

que conforma aquests relleus són dolomies fàcies Muschelkalk del Triàssic mitjà 

(Bourrouilh, 1983). Aquests dipòsits estan constituïts majoritàriament per gresos i 

conglomerats que es disposen en forma de dipòsits de vessant molt inclinats (Fig. 

4.56B i C). S’han realitzat dos talls (A i B), un a cada flanc de la cala i es descriuen a 

continuació (Fig. 4.56A). 

Tall A 

a) Gresos en capes 0,2 a 0,5 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

moderadament classificades de mida de gra mitjana a gruixada i color 10YR 

8/4. El contingut en carbonats es situa al voltant del 80% i el mineral 

majoritari és la calcita. Aquest nivell mostra un aspecte massiu canviant 

localment a una certa estratificació horitzontal. S’hi poden trobar clasts 

angulosos aïllats surant dins el sediment. S’interpreta com un dipòsit 

col·luvial. 

b) Gresos en capes de 0,5 a 2,5 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra mitjana i color 10YR 8/4. El contingut en 

carbonats és pròxim al 85% i el mineral majoritari és la calcita. Aquest nivell 

mostra estratificacions horitzontals de fins a 0,25 m de potència que canvien 

lateralment a estratificació encreuada de baix angle. Localment es pot observar 

certa laminació interna imbricada de 1 a 2 cm de potència cabussant pendent 

amunt. Poden observar-se certes estructures de canal massiu. Apareixen 

surant dins el sediment clasts angulosos a molt angulosos, heteromètrics de 

mida mitjana de 2 a 5 cm amb màxims de fins a 20 cm. Localment poden 

disposar-se en passades horitzontals mostrant certa imbricació. Aquest nivell 

s’interpreta com un dipòsit col·luvial caracteritzat per un transport gravitatori 

del sediment en forma de petits debris-flows però en general es tracta d’un 

escolament difús en forma de làmina (sheetflood). 

c) Gresos en capes de 0,1 a 0,4 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra mitjana a gruixada i color 10YR 8/4. El 

contingut en carbonats és situa al voltant de 70% i el mineral majoritari és la 

calcita, encara que també hi ha certa presència de quars. L’estructura 

sedimentària característica d’aquest nivell és l’estratificació horitzontal 

canviant a capes massives. Les capes mostren bioturbació per la vegetació i 

clasts molt angulosos surant dins el sediment sense cap tipus d’organització. 

Certa presència de llims. S’interpreta com un dipòsit col·luvial amb un 

transport poc actiu ja que era possible la colonització per vegetació. 
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d) Gresos en capes de 0,4 a 1 m de potència composts per arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra gruixada i color 10YR 8/4. El contingut en 

carbonats es situa pròxim al 70% i el mineral predominant és la calcita, amb 

certa presència de dolomita i quars. Aquest nivell presenta estratificació 

horitzontal evolucionant a estratificació encreuada de baix angle. Pot observar-

se alguna estructura en forma de canal amb alguns clasts angulosos a 

l’interior. Localment s’observa laminació imbricada cabussant pendent amunt. 

Presència de clasts angulosos a molt angulosos surant dins tot el nivell. 

Bioturbació per vegetació. Aquest nivell s’interpreta com un nou dipòsit 

col·luvial caracteritzat per un transport en forma de debris-flows. 

Figura 4.56. A: Localització dels talls estratigràfics representatius de la zona d’Algaiarens. B i C: 

Vista dels dipòsits als flancs de la cala d’Algaiarens que corresponen als talls estratigràfics. 
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Tall B 

a) Conglomerat en capes de 0,3 a 1,8 m format per clasts arrodonits amb certa 

tendència a allargats, heteromètrics amb unes mides mitjanes de 5 a 10 cm 

(màxims de 30 cm). Els clasts són majoritàriament fragments procedents de 

les dolomies triàsiques. En general els clasts es disposen suportats per la 

matriu però cap a la mar tendeixen a clast-suportats. Es mostren imbricats 

cabussant cap a la costa. La matriu està constituïda per arenes bioclàstiques 

amb presència de llims de color 10YR 7/6. El contingut en carbonats es situa al 

voltant de 75% i l’anàlisi mineralògic indica una predominança de la calcita 

amb presència de quars. Mostra estratificació encreuada cabussant cap a la 

mar amb cicles granodecreixents. Les capes superiors mostren certa 

estratificació horitzontal. Terra endins i cap a la part superior el contingut en 

llims de la matriu augmenta. La potència d’aquest conglomerat disminueix cap 

a la mar. A la zona central de cala d’Algaiarens (Fig. 4.55A) sembla que aquest 

dipòsit aflora per sota de la platja actual formant una plataforma rocosa. S’hi 

pot observar una elevada presència de restes de gasteròpodes marins, entre els 

quals fauna càlida del MIS 5e com Strombus bubonius (Fornós, com pers.). 

Aquest nivell s’interpreta com una platja de còdols de la qual se pot observar la 

progradació de diferents bermes. Aquesta característica indica una progressiva 

regressió del nivell marí acompanyat d’un augment d’aportació sedimentaria 

terrígena a la zona de backshore representat per l’augment de llims terra 

endins. 

b) Paleosòl de fins 0,3 m de potència constituït per llims vermellosos de color 

10YR 7/4. El contingut en carbonats es situa al voltant del 30% i els minerals 

predominants són el quars i la dolomita. Poden observar-se alguns clasts 

angulosos i també d’arrodonits procedents del nivell inferior. Aquesta capa de 

paleosòl va perdent potència cap a la mar fins a desaparèixer. 

c) Gresos en capes de 0,2 a 0,4 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

moderadament ben classificades de mida de gra mitjana a grollera i color 10YR 

8/3. El contingut en carbonats és pròxim al 85% i el mineral predominant és la 

calcita. Aquest nivell presenta capes massives però localment se pot intuir 

certa estratificació encreuada. En general, mostra un alt grau de bioturbació 

per vegetació. Les capes mostren certa forma de falca als extrems i estan 

separades per una capa prima de 1 a 3 cm de potència de llims vermellosos. 

S’interpreten com dunes procedents de la costa que formaren eolianites molt 

colonitzades per vegetació. 

d) Paleosòl de fins 0,3 a 0,5 m de potència constituït per llims vermellosos de 

color 10YR 7/4. El contingut en carbonats es situa al voltant del 35% i els 

minerals predominants són el quars i la dolomita. Poden observar-se alguns 

clasts angulosos formant petites passades horitzontals o llenties. 

e) Gresos en capes de fins a 0,25 m de potència constituïts per arenes 

bioclàstiques ben classificades de mida de gra mitjana i color 10YR 8/2. El 

contingut en carbonats es situa pròxim al 90% i el mineral predominant és la 

calcita. Presenta estratificació horitzontal amb laminació interna encreuada de 
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baix angle amb una potència de 0,5 a 1 cm. Pot observar-se alguna petjada de 

Myotragus. Aquest nivell s’interpreta com a dunes procedents de la costa que 

formaren dipòsits d’eolianites. 

Ets Alocs (Menorca) 
 

Aquests dipòsits es situen en un tram de costa entre la cala del mateix nom i 

cala Calderer (Fig. 4.57A). Consisteixen en afloraments d’uns metres de potència que 

ocupen trams de costa de manera irregular d’entre 150 i 350 m longitud i que es 

disposen adossats a vessants molt inclinats o penya-segats. Els dipòsits formen un 

penya-segat quasi vertical d’uns 6 m d’altura amb una plataforma rocosa 

lleugerament inclinada cap a la mar d’uns 15 m d’amplada a la base. La costa es 

caracteritza per la presència de turons molt pròxims d’entre 100 i 150 m d’altura 

modelats per torrents de fins 400 m de longitud pràcticament rectilinis. En alguns 

casos els torrents s’encaixen dins els dipòsits quaternaris i formen una 

desembocadura penjada a uns pocs metres sobre el nivell de la mar. Les conques que 

alimenten aquests torrents tenen unes superfícies de 2 a 8 ha. El basament que 

constitueix aquestes conques és una alternança de capes plegades de 5 a 15 cm de 

gresos i llims amb un elevat grau d’esquistositat corresponents al Permià superior 

(Bourrouilh, 1983). Els dipòsits dets Alocs estan constituïts per potents capes de 

gresos amb algunes capes de bretxes intercalades (Fig. 4.57B). A continuació es 

descriuen dos talls (A i B) corresponents a un dels afloraments més continuus i 

complerts de la zona (Fig. 4.57A). 

Tall A 

a) Gresos en capes de 0,3 a 1,5 m de potència que consisteixen en arenes 

bioclàstiques moderadament classificades de mida de gra mitjana i color 10YR 

8/3. El contingut en carbonats es situa al voltant del 70% i el mineral 

predominant és la calcita però també hi ha certa presència de quars. Presenta 

un aspecte massiu amb alguns clasts angulosos aïllats surant dins el sediment. 

Localment s’observa bioturbació per vegetació. Aquest nivell s’interpreta com 

un dipòsit col·luvial. 

b) Bretxes en capes de 0,1 a 0,25 m de potència constituïdes per clasts angulosos 

a molt angulosos, heteromètrics amb unes mides mitjanes de 4 a 10 cm i 

suportats per la matriu. Majoritàriament són fragments procedents de les 

capes de gresos del basament. La matriu està constituïda per llims vermellosos 

de color 10YR 7/4 amb cert contingut en arena bioclàstica que pot variar 

localment. El contingut en carbonats es situa pròxim al 26% i el mineral 

predominant és el quars. En general mostra un aspecte massiu i la presència 

de clasts pot variar de 5 a 20%. Localment pot mostrar certa estratificació 

horitzontal. S’interpreta com un dipòsit col·luvial. 

c) Gresos en capes de 1 a 3 m de potència constituïdes per arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra gruixada i color 10YR 8/3. El contingut en 

carbonats es situa al voltant de 70% i el mineral predominat és la calcita. Les 
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estructures sedimentàries característiques d’aquest nivell són l’estratificació 

horitzontal que lateralment canvia a estratificació encreuada de baix angle; 

capes massives canviant cap a laminació horitzontal i laminació imbricada; 

puntualment estratificació encreuada en forma de canal i estructures en forma 

de canal. Localment pot observar-se bioturbació per vegetació i clasts 

angulosos surant dins el sediment. També és possible observar petjades de 

Myotragus. Aquest nivell s’interpreta com un dipòsit transportat en general 

per una escorrentia difusa però que puntualment es concentrava formant 

canals. Algunes estructures suggereixen intercalació de debris-flows. 

d) Bretxes en capes de 0,1 a 0,2 m de potència constituïda clasts angulosos, 

heteromètrics amb una mida mitjana de 4 a 10 cm i suportats per la matriu. 

Majoritàriament són fragments de les capes de gresos del basament. La matriu 

està composta de llims vermellosos color 10YR 7/4. El contingut en carbonats 

es situa la voltant de 22% i el mineral predominant és el quars. La presència de 

clasts en aquest nivell varia localment des de 2% a 20%. S’interpreta com un 

dipòsit de vessant. 

e) Gresos en capes de 0,25 a 0,7 m de potència constituïts per arenes 

bioclàstiques ben classificades de mida de gra mitjana a gruixada i color 10YR 

8/3. El contingut en carbonats es situa pròxim a 70% i el mineral predominant 

és la calcita, així com també certa presència de quars. Mostra estratificació 

horitzontal que pot difuminar-se i canviar capes quasi massives amb alguna 

estructura en forma de canal massiu i bioturbació per vegetació. Aquest nivell 

s’interpreta com un dipòsit al·luvial caracteritzat per un transport de forma 

difusa (sheetflood). 

f) Gresos en capes de 0,1 a 0,25 m de potència constituïts per arenes 

bioclàstiques ben classificades de mida de gra mitjana i color 10YR 8/2. El 

contingut en carbonats es situa al voltant de 85% i l’anàlisi mineralògic indica 

una predominança de la calcita. Presenta estratificació horitzontal canviant 

lateralment a estratificació encreuada de baix angle. Mostra bioturbació per 

vegetació, estructures de motlles d’arrels i petjades de Myotragus. És possible 

observar algunes estructures de dunes parabòliques en planta que indiquen 

procedència de la costa. La direcció mitjana del cabussament de les capes és 

200/23SE. Aquest nivell s’interpreta com eolianites. 

Tall B 

a) Gresos en capes de 0,2 a 1,5 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

moderadament classificades de mida de gra mitjana i color 10YR 8/3. El 

contingut en carbonats es situa al voltant del 70% i el mineral predominant és 

la calcita però també hi ha certa presència de quars. Presenta un aspecte 

massiu amb alguns clasts angulosos aïllats surant dins el sediment. Localment 

s’observa bioturbació per vegetació i motlles d’arrels. Aquest nivell s’interpreta 

com un dipòsit col·luvial. 

b) Bretxes en capes de 0,25 a 1,9 m de potència constituïdes per clasts angulosos 

a molt angulosos, heteromètrics amb unes mides mitjanes de 5 a 10 cm, amb 
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màxims de fins 20 cm i suportats per la matriu. Majoritàriament són 

fragments procedents de les capes de gresos del basament. La matriu està 

constituïda per llims vermellosos de color 10YR 7/4 amb cert contingut en 

arena bioclàstica. El contingut en carbonats es situa pròxim al 28% i el mineral 

predominant és el quars i al dolomita. Presenta capes horitzontals massives 

que lateralment poden canviar a estratificació encreuada de baix angle. 

S’observa imbricació dels clasts. Mostra una capa inferior de bretxes amb 

matriu llimosa, a continuació una capa amb poca presència de clasts i matriu 

areno-llimosa i finalment una capa superior amb passades horitzontals de 

clasts amb matriu areno-llimosa. Aquest nivell s’interpreta com un dipòsit de 

vessant. 

c) Gresos en capes de 0,5 a 1,5 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

moderadament ben classificades de mida de gra mitjana i color 10YR 8/2. El 

contingut en carbonats es situa al voltant 90% i el mineral predominant és la 

calcita. Mostra estratificació encreuada i bioturbació per vegetació. La direcció 

mitjana de cabussament de les capes és 195/29SE. Aquest dipòsit s’interpreta 

com eolianites procedents de la costa. 

d) Gresos en capes de 0,2 a 1 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra gruixada de 0,4 mm i color 10 YR 8/3. El 

contingut en carbonats és pròxim a 75% i el mineral predominant és la calcita 

tot i que hi ha certa presència de quars. Mostra capes amb estratificació 

horitzontal massives que poden canviar lateralment cap a estratificació 

encreuada de baix angle i encreuada en forma de canal. S’hi observa algun 

clast angulós surant dins el sediment. Aquest nivell s’interpreta com un dipòsit 

al·luvial caracteritzat per un transport de forma difusa (sheetflood). 

e) Bretxes en capes de 0,2 a 0,4 m de potència formada per clasts angulosos a 

molt angulosos, heteromètrics amb una mida mitjana de 2 a 5 cm i disposats 

suportats per la matriu. Localment hi han nivells en forma de llentia 

allargassada constituïts per llims. La matriu està constituïda per llims color 

10YR 7/4. El contingut en carbonats es situa al voltant del 30% i el mineral 

predominant és el quars. Presenta un aspecte massiu. Aquest nivell 

s’interpreta com un dipòsit col·luvial. 

f) Gresos en capes de 0,8 a 2 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra mitjana a gruixada i color 10YR 8/2. El 

contingut en carbonats es situa pròxim al 95% i el mineral predominant és la 

calcita. Aquest nivell mostra estructures d’estratificació horitzontal que 

lateralment canvia a estratificació encreuada de baix angle i estratificació 

encreuada d’angle elevat. Localment presenta bioturbació per vegetació i 

motlles d’arrels. També presenta petjades de Myotragus. La direcció mitjana 

del cabussament de les capes és 221/30S. S’interpreta com eolianites 

procedents de la costa. 

g) Bretxes en capes de 0,1 a 0,3 m de potència constituïda per clasts molt 

angulosos, heteromètrics amb una mida mitjana de 5 a 10 cm i suportats per la 

matriu. Majoritàriament són fragments procedents de les capes de gresos del 
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basament. La matriu està constituïda per llims vermellosos de color 10YR 7/4 

amb cert contingut en arena bioclàstica. El contingut en carbonats es situa 

pròxim al 28% i el mineral predominant és el quars i al dolomita. Presenta una 

aspecte massiu que localment pot canviar a certa imbricació dels clasts i 

estratificació horitzontal. Aquest nivell s’interpreta com un dipòsit de vessant. 

Figura 4.57. A: Localització dels talls representatius de la zona dets Alocs. B: Vista del penya-segat 

que exposa els dipòsits on s’observen principalment estructures sedimentàries corresponents a 

processos col·luvials (derbis-flows, DF) amb nivells intercalats d’escolament laminar (fletxes). 
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Binimel·là (Menorca) 
 

Aquests dipòsits es situen al flanc est de la platja de Binimel·là (Fig. 4.58A). En 

aquest tram de costa, d’uns 350 m de longitud, hi afloren de manera molt irregular i 

altament erosionats petits dipòsits de sediments quaternaris. Al punt on s’hi observa 

una seqüència més completa consisteix en un petit aflorament en forma de dipòsits 

de vessant adossat a la desembocadura d’una conca de no més de 4 ha (Fig. 4.58B i 

C). Els relleus més pròxims no superen 75 m i es tracta de turons arrodonits 

constituïts per una alternança de capes plegades de 5 a 15 cm de gresos i llims amb un 

elevat grau d’esquistositat  corresponents al Permià superior (Bourrouilh, 1983). Els 

dipòsits de Binimel·là estan constituïts majoritàriament per gresos amb intercal·lació 

d’alguna capa de llims. S’han realitzat dos talls (A i B) que es descriuen a continuació 

(Fig. 4.58A). 

Tall A 

a) Basament corresponent als gresos i llims del Permià superior formant un 

esglaó de fins a 1 m snm amb una estreta plataforma davant recoberta per una 

platja de graves i blocs de gresos quaternaris. 

b) Gresos en capes de 0,4 a 1,8 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

moderadament classificades de mida de gra mitjana a gruixada i color 10YR 

8/3.  El contingut en carbonats es situa pròxim al 70% i el mineral 

predominats és calcita però també hi ha certa presència de quars. Presenta 

capes massives que lateralment canvien cap a estratificació horitzontal i 

ondulada. S’observen algunes estructures en forma de canal massiu. 

Localment s’observa bioturbació per vegetació. Pot aparèixer alguna passada 

horitzontal de clasts molt angulosos. Aquest nivell s’interpreta com un dipòsit 

de vessant. 

c) Paleosòl en capes no superiors a 0,3 m de potència constituït per llims 

vermellosos amb presència d’arena bioclàstica de color 10YR 7/4. El contingut 

en carbonats es situa al voltant de 42% i els minerals predominants són el 

quars i la calcita.  

d) Gresos en capes de 0,4 a 0,7 m de potència consistents en arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra mitjana a grollera i color 10YR 8/4. El 

contingut en carbonats es situa al voltant de 75% i el mineral predominant és 

la calcita. Mostra capes massives que lateralment poden canviar cap 

estratificació ondulada massiva i alt grau de bioturbació per vegetació. Pot 

observar-se alguns clast angulós aïllat surant dins el sediment. Aquest nivell 

s’interpreta com un dipòsit col·luvial. 

e) Gresos en capes de 0,2 a 0,8 m de potència constituïts per arenes bioclàstques 

ben classificades de mida de gra mitjana i color 10YR 8/2. El contingut en 

carbonats es situa pròxim al 90% i l’anàlisi mineralògica assenyala la calcita 

com a mineral predominant. Les estructures sedimentàries característiques 

d’aquest nivell són l’estratificació encreuada de baix angle i l’estratificació 

encreuada d’angle elevat. Presenta bioturbació per vegetació i motlles d’arrels. 
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La direcció mitjana del cabussament de les capes és 110/24S. S’interpreta com 

eolianites procedents de la costa. 

Figura 4.58. A: Localització dels talls representatius de la zona de Binimel·là. B i C: Vista dels 
dipòsits corresponents als dos talls descrits. 
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Tall B 

a) Paleosòl en capes de 0,2 a 0,5 m de potència constituït per llims vermellosos 

de color 10YR 7/4. El contingut en carbonats es situa al voltant de 26% i els 

mineral predominat és el quars amb presència de dolomita. Hi ha una certa 

presència d’arena bioclàstica. 

b) Gresos en capes de 0,5 a 1,5 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra mitjana i color 10YR 8/2. El contingut en 

carbonats es situa al voltant del 90% i el mineral predominant és la calcita. 

Presenta estratificació encreuada que canvia lateralment a estratificació 

encreuada en forma de canal. Es poden observar alguns motlles d’arrels sobre 

la seva superfície. La direcció mitjana del cabussament de les capes és 

145/26SW. Aquest nivell s’interpreta com eolianites procedents de la costa. 

Cavalleria – Cala Mica (Menorca) 
 

Aquests dipòsits estan emplaçats entre cala Mica i la platja de Cavalleria a la 

costa nord de Menorca (Fig. 4.53 i Fig. 4.59A). Es tracta de dos petits dipòsits situats 

a la zona costanera més deprimida de dues conques. D’una banda el dipòsit de 

Cavalleria es disposa sobre un vessant formant un talús inclinat al flanc oest de la 

platja i per l’altra, el dipòsit de cala Mica es disposa sobre la costa en forma de petit 

ventall al flanc est de la cala. Les conques tenen unes superfícies de 5 a 8 ha i estan 

travessades per un torrent de no més de 400 m de longitud. Els relleus que delimiten 

les conques són turons arrodonits d’entre 50 i 60 m i estan constituïts per materials 

del Permià superior consistents en alternança de capes plegades de gresos i llims de 5 

a 15 cm de potència (Bourrouilh, 1983). Els dipòsits quaternaris estan constituïts 

totalment per gresos (Fig. 4.59B). A continuació es fa una descripció dels dipòsits de 

la platja de Cavalleria i de cala Mica (Fig. 4.59A). 

Tall platja de Cavalleria (PC) 

a) Gresos en capes de 0,4 a 0,9 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra gruixada i color 10YR 8/3. El contingut en 

carbonats és situa la voltant de 70% i el mineral predominant és la calcita. 

Aquest nivell mostra capes horitzontals massives que poden canviar a capes 

ondulades amb certa bioturbació per vegetació. S’interpreta com un dipòsit 

col·luvial. 

b) Gresos en capes de 0,3 a 2 m de potència constituïts arenes bioclàstiques 

moderadament classificades amb una mida de gra mitjana a gruixada i color 

10YR 8/3. Hi ha certa presència de llims. El contingut en carbonats es situa al 

voltant de 65% i el mineral predominat és la calcita. Presenta estratificació 

horitzontal que lateralment canvia a estratificació encreuada de baix angle o 

capes massives. Mostra bioturbació per vegetació i petjades de Myotragus. 

Aquest nivell s’interpreta com un dipòsit al·luvial caracteritzat per un 

transport de forma laminar (sheetflood). 
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c) Gresos en capes de 0,1 a 0,25 m de potència formats per arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra mitjana a grollera i color 10YR 8/3. El 

contingut en carbonats es situa pròxim al 85% i el mineral predominant és la 

calcita. Mostra estratificació horitzontal canviant cap estratificació encreuada 

de baix angle. Presenta un alt grau de bioturbació per vegetació. Aquest nivell 

s’interpreta com eolianites. 

Figura 4.59. A: Localització dels talls representatius de la zona de Cavalleria-Cala Mica. B: Vista dels 

dipòsits de gresos de cala Mica on s’observen dos nivells clarament diferenciats: eolianites (E, 

superior) i dipòsits col·luvials (CL, inferior). 
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Tall cala Mica (CM) 

a) Gresos en capes de 1 a 2 m de potència constituïdes per arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra mitjana a gruixada i color 10YR 8/4. Hi ha 

certa presència de llims. El contingut en carbonats és pròxim a 75% i el 

mineral predominant és la calcita. Les estructures sedimentàries més 

característiques d’aquest nivell són les capes ondulades massives canviant 

lateralment cap estratificació horitzontal o estructures en forma de lòbul. 

Localment s’hi observa bioturbació per vegetació. També pot observar-se 

algun clast angulós surant dins el sediment. Aquest nivell s’interpreta com un 

dipòsit col·luvial caracteritzat per un transport laminar que pot concentrar-se 

formant petits debris-flows arenosos. 

b) Gresos en capes de 0,8 a 1,5 m de potència consistents en arenes bioclàstiques 

moderadament ben classificades de mida de gra mitjana i color 10YR 8/2. El 

contingut en carbonats es situa al voltant de 95% i el mineral predominant és 

la calcita. Presenta estratificació horitzontal canviant cap estratificació 

encreuada de baix angle i estratificació encreuada d’angle elevat. Les capes 

mostren laminació interna molt regular de 0,5 a 1 cm de potència. Certa 

bioturbació per vegetació a totes les capes i petjades de Myotragus. La direcció 

mitjana de cabussament de les capes és 093/20S. S’interpreta com eolianites 

procedents de la costa. 

Pedrera de sa Nitja (Menorca) 
 

Els dipòsits de la pedrera de sa Nitja se situen a una àmplia raconada 

flanquejada de penya-segats i costers entre la platja de Cavalleria i cala Torta i el port 

de sa Nitja (Fig. 4.60A). Es tracta d’un dipòsit més o manco continu que ocupa un 

tram de costa rectilini d’uns 200 m de longitud. El dipòsit es disposa inclinat formant 

un dipòsit de vessant sobre un coster que assoleix fins a 36 m snm. Els materials que 

conformen el basament són dolomies amb una elevada presència de diàclasis de la 

fàcies Muscheskalk del Triàsic mitjà (Bourrouilh, 1983). L’explotació d’aquests 

dipòsits com a pedreres de marès ha permès l’exposició de diversos talls estratigràfics 

que mostren l’arquitectura dels cossos sedimentaris (Fig. 4.60B). Aquests dipòsits 

estan constituïts majoritàriament per gresos però també és possible observar algunes 

capes de bretxa. A continuació es descriuen els nivells d’un tall representatiu dels 

dipòsits de la pedrera de sa Nitja (Fig. 4.60): 

a) Gresos en capes de 0,5 a 2,5 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra mitjana i color 10YR 8/4. El contingut en 

carbonats es situa pròxim al 80% i el mineral predominant és la calcita. 

Presenta estratificació horitzontal canviant cap estratificació encreuada de 

baix angle i puntualment alguna estructura en forma de canal massiu. Poden 

observar-se algunes passades de petits clasts angulosos amb una mida de fins 

0,5 cm. Aquest nivell s’interpreta com un dipòsit al·luvial caracteritzat per un 
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transport sedimentari de manera laminar (sheetflood) que localment es 

concentrava formant algun xaragall. 

b) Gresos en capes de 0,3 a 1 m de potència constituïts per arenes bioclàstiques 

ben classificades de mida de gra mitjana a gruixada i color 10YR 8/4. Hi ha 

certa presència de llims. El contingut en carbonats es situa al voltant de 85% i 

el mineral predominant és la calcita. Mostra capes massives i amb 

estratificació horitzontal que poden canviar lateralment cap estratificació 

encreuada de baix angle i estructures en forma de canal. És possible observar 

estructures en planta sobre aquest nivell en forma de lòbul que poden contenir 

clasts angulosos a molt angulosos amb una mida de 2 a 5 cm. També poden 

aparèixer capes intercalades de bretxes massives de 0,25 m de potència 

constituïdes per clasts molt angulosos i suportats per la matriu. En general 

totes les capes poden mostrar clasts surant dins el sediment amb algun bloc de 

fins a 40 cm i bioturbació per vegetació. Els clasts procedeixen de les dolomies 

triàsiques. S’interpreta com un dipòsit de vessant caracteritzat puntualment 

per un transport en forma de sheetflood però que en general hi predomina el 

transport en massa com els debris-flows i les caigudes de blocs. 

 

Figura 4.60. A: Localització del tall estratigràfic representatiu de la zona de la pedrera de sa Nitja. B: 

Vista d’un tall dels dipòsits de la pedrera. 
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5. IMPLICACIONS GEOMÒRFIQUES I 
PALEOCLIMÀTIQUES DE LA INTERFERÈNCIA 
EÒLIC-AL·LUVIAL 
 

5.1. Implicacions paleoclimàtiques per a l’evolució del paisatge 
durant els darrers 130 ka a les illes Balears 
 

A partir de les dades obtingudes de diversos treballs que fan referència a 

l’evolució paleoclimàtica de Mallorca durant el Pleistocè superior, de les datacions 

que realitzaren Fornós et al. (2009) als dipòsits eòlics del ventall al·luvial des Caló i 

de les datacions realitzades a Tirant-Fornells dins d’aquesta memòria, és possible 

inferir una cronologia per a l’evolució del clima de la zona nord del litoral de Mallorca 

i Menorca. En total s’han identificat fins a 7 períodes de deposició eòlica, un al MIS 12 

i la resta entre els MIS 6 i el MIS 3-2.  

Un primer període d’activitat eòlica i de formació de dunes s’observa cap als 

inicis del MIS 12 al voltant dels 483 ka. Aquest període es caracteritza per un nivell 

marí baix (Rabineau et al., 2006) amb unes temperatures mitjanes d’entre 12 i 7ºC 

(Lüthi et al., 2008). El segon període d’activitat eòlica s’observa cap a finals del MIS 6 

al voltant de 136 ka. Aquest període també es caracteritza per un nivell marí baix 

(Siddall et al., 2003; Rabineau et al., 2006) amb una temperatura superficial mitjana 

de la mar de 13ºC (Martrat et al., 2004 i 2007) i unes temperatures terrestres 

mitjanes d’uns 10ºC segons Rose et al., (1999). El tercer període de formació de 

camps dunars correspon a la transició entre el MIS 5c-5b entre 95 i 90 ka. En aquest 

cas en que el nivell marí ja era baix (Siddall et al., 2003; Rabineau et al., 2006), es 

produeix un descens de -16 m fins al voltant de -60 m (Cutler et al., 2003; Polyak et 

al., 2014). La temperatura superficial mitjana de la mar era de 18ºC al MIS 5c mentre 

que al MIS 5b va situar-se als 10ºC (Martrat et al., 2004 i 2007) i les temperatures 

mitjanes sobre les illes registraven un descens de quasi 10ºC situant-se al voltant de 

6,7ºC al MIS 5b (Rose et al., 1999). El quart període de formació de complexes dunars 

es situa a la transició entre el MIS 5a i el MIS 4 al voltant de 76 ka. Aquest període es 

caracteritza per un progressiu descens del nivell marí que passarà de cotes iguals o 

lleugerament part damunt de l’actual al MIS 5a cap a nivells part davall dels -20 m als 

inicis del MIS 4 (Ginés et al., 2012b; Polyak et al., 2014), arribant a assolir cotes 

inferiors als -50 m a partir del MIS 4 (Siddall et al., 2003; Rabineau et al., 2006). La 

temperatura superficial mitjana de la mar era d’uns 12ºC (Martrat et a., 2004 i 2007) 

i la temperatura mitjana terrestre es situava al voltant de 17ºC (Rose et al., 1999). A 

continuació, dins el MIS 4 tenim un altre període de formació de dunes entre 67-56 

ka. Aquest període es caracteritza per un nivell marí baix (Siddall et al., 2003; 

Rabineau et al., 2006), unes temperatures mitjanes de la superfície de la mar al 

voltant de 10ºC (Martrat et al., 2004 i 2007) i unes temperatures terrestres mitjanes 

entre 8,2-4,9ºC (Rose et al., 1999). El sisè període de formació de dunes correspon al 

centre del MIS 3 al voltant de 45 ka (Fig. 5.1). El nivell de la mar continuava sent baix 
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(Siddall et al., 2003; Rabineau et al., 2006), la temperatura superficial mitjana de la 

mar era de 15ºC (Martrat et al., 2004 i 2007) i la temperatura terrestre mitjana es 

situava entre 14,6 i 9,9ºC (Rose te al., 1999). El setè i darrer període d’activitat eòlica 

registrat s’identifica cap al final del MIS 3 al voltant de 34 ka (Fig. 5.1). Aquests 

període també es caracteritza per un nivell marí baix (Siddall et al., 2003; Rabineau 

et al., 2006) amb una temperatura superficial mitjana de la mar al voltant de 11ºC 

(Martrat et al., 2004 i 2007) i unes temperatures terrestres prop de 13ºC (Rose et al., 

1999). 

Figura 5.1. Períodes de deposició eòlica a les àrees litorals de la costa nord de Mallorca i Menorca des 

finals del Pleistocè mitjà. La notació de les datacions des Caló fa referència a les unitats eòliques 

identificades i la de Tirant-Fornells a les mostres datades dins aquesta tesi. SST=Temperatura mitjana 

de la superfície de la mar (Martrat et al., 2004), nm=Nivell marí (Siddall et al., 2003), HE=Heinrich 

events, YD=Younger Dryas. Les edats de les unitats eòliques des Caló procedeixen de Fornós et al. 

(2009) i la cronologia del YD i els HE 1,2,3,4,5 i 6 del treball de Martrat et al. (2004) i els HE 7a, 7b i 8 

de Seierstad et al. (2014). 
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Els períodes de deposició eòlica semblen estar vinculats a períodes del nivell 

marí baix (Andreucci et al., 2010; Fornós et al., 2009; Pavelic et al., 2011; Fornós et 

al, 2012; Andreucci et al., 2014; Pascucci et al., 2014; del Valle et al., 2016). Durant 

aquests períodes grans extensions de bancs d’arena haurien quedat exposats a l’acció 

del vent a zones costaneres del nord de les illes Balears. També, durant els intervals 

climàtics freds, la cobertura per vegetació hauria estat escassa cosa que hauria 

afavorit l’erosió per aigües d’escorrentia (Rose et al., 1999; Macklin et al., 2002; 

Macklin i Lewin, 2008), els vents probablement eren més forts i les dunes costaneres 

haurien pogut desplaçar-se terra endins avançant sobre els relleus costaners o sobre 

la zona distal de ventalls al·luvials. Actualment a les illes Balears el transport eòlic 

d’arena d’origen marí té lloc principalment durant l’hivern, moment en què la 

circulació general de l’oest és més intensa forçant el predomini de vents de 

component nord-oest amb velocitats mitjanes superiors a 8 m/s que es produeixen 

més d’un 10% de les vegades que es registren episodis ventosos (Servera, 1997; 

Puertos del Estado, 2014). Per tant, és probable que unes condicions meteorològiques 

semblants fossin les responsables del transport eòlic d’arena cap a terra durant els 

períodes freds entre el MIS 6 i el MIS 2 però amb algunes particularitats que 

intensificarien els processos. Per exemple, una major disponibilitat de sediment i un 

augment de l’espai per a la formació de complexos dunars afavorit pel descens del 

nivell marí o el reforçament dels vents del nord-oest durant períodes freds degut a un 

augment del gradient latitudinal de temperatura (Moreno et al., 2002; Bardají et al., 

2009). 

Un cop ubicats cronològicament els principals moments de deposició eòlica 

dins les seqüències estratigràfiques del ventall des Caló i de Tirant-Fornells, es poden 

inferir les edats dels episodis de deposició al·luvial. Els processos al·luvials es 

produïren durant sis períodes diferents alternant a grans trets amb els períodes 

eòlics. Cal dir que els períodes de deposició al·luvial es situen també dins episodis 

freds o si més no dins episodis de transició al qual es produeix un refredament des 

d’un període relativament més càlid. Un primer període d’activitat al·luvial es situa 

just abans del MIS 5e i correspon al final del MIS 6 al voltant de 135 ka. Aquest 

període es caracteritza per un nivell marí baix, per davall de -20 m (Siddall et al., 

2003; Rabineau et al., 2006; Ginés et al., 2012b; Polyak et al., 2014). La temperatura 

superficial mitjana de la mar era de 13-14ºC (Martrat et al., 2004 i 2007) i les 

temperatures terrestres es situaven al voltant de 10ºC (Rose et al., 1999). Un segon 

període d’activitat al·luvial es situa entre el MIS 5c i el MIS 5b entre 100 i 90 ka. El 

nivell marí durant aquest període sofreix un descens de fins -60 m (Cutler et al., 

2003; Polyak et al., 2014), la temperatura superficial de la mar passa de 18ºC al MIS 

5c fins a 11ºC al MIS 5b (Martrat et al., 2004 i 2007) i les temperatures continentals 

mitjanes descendeixen des d’uns 17ºC fins a 6ºC (Rose et al., 1999). El tercer període 

de sedimentació al·luvial correspon als inicis del MIS 4 al voltant 75 ka. Aquest 

període es caracteritza per un abrupte descens del nivell marí per davall de -23 m 

(Polyak et al., 2014) i arribant a assolir fins -75 m (Siddall et al., 2003; Rabineau et 

al., 2006). La temperatura mitjana de la mar era de 14ºC (Martrat et al., 2004 i 2007) 

i les temperatures sobre les illes era de 11ºC (Rose et al., 1999). 
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El següent període d’activitat al·luvial es situa a la transició del MIS 4 cap al 

MIS 3 entre 60-50 ka. El nivell marí durant aquest període és baix (Siddall et al., 

2003; Rabineau et al, 2006), la temperatura superficial mitjana de la mar és de 16ºC i 

la temperatura terrestre mitjana durant el MIS 3 es situa entre 14,6-9,9ºC (Rose et 

al., 1999). El cinquè període d’activitat al·luvial correspon al moment central del MIS 

3 entre 45-35 ka. Durant aquest període el nivell marí continua baix (Siddall et al., 

2003; Rabineau et al., 2006) amb unes temperatures superficials mitjanes d’uns 15ºC 

que descendeixen fins a 12ºC (Martrat et al., 2004 i 2007). El darrer període 

d’activitat al·luvial es situa a entre el MIS 2 i el MIS 1 a partir de 25 ka. El nivell marí 

durant el MIS 2 continuarà baix però a la transició cap al MIS 1 començarà a pujar 

(Siddall et al., 2003; Rabineau et al., 2006), així com també la temperatura 

superficial mitjana de la mar que era de 9ºC durant el MIS 2 i de 15ºC als inicis del 

MIS 1. La temperatura terrestre mitjana oscil·lava entre 13,4-6,3ºC (Rose et al., 

1999). Així i tot, a la transició entre el MIS 2 i el MIS 1 (~15 ka) es produïren algunes 

fluctuacions climàtiques ràpides que afavoriren episodis de refredament amb 

descensos de les temperatures de fins 4ºC (Martrat et al., 2004 i 2007; Lowe i 

Walker, 2015). Al principi del MIS 1 el nivell de la mar es situarà lleugerament més 

elevat que l’actual amb una temperatura superficial mitjana d’uns 20ºC (Siddall et al., 

2003; Martrat et al., 2004 i 2007). 

En general es considera que les èpoques fredes han estat períodes amb un 

ambient sec i dominat per processos eòlics (Bender, 2013). Segons les edats dels 

dipòsits eòlics d’aquest treball, el transport d’arena eòlica va ser especialment 

important durant els MIS 5c-5b i els MIS 4 i 3, provocant que camps dunars cobrissin 

grans àrees costaneres al llarg de la badia d’Alcúdia a Mallorca i a la costa nord de 

Menorca. Altres treballs de la zona del Mediterrani occidental indiquen que durant el 

darrer període glacial les costes estaven cobertes per camps dunars (Pascucci et al., 

2008; Andreucci et al., 2010; Pavelic et al., 2011; Rodríguez-Vidal et al., 2013; 

Andreucci et al., 2014; Pascucci et al., 2014; del Valle et al., 2016). D’aquesta manera, 

aquests resultats suggereixen un reforçament dels processos eòlics en grans zones del 

Mediterrani occidental durant els períodes freds del Pleistocè superior. Les 

simulacions climàtiques apunten cap una disminució de la influència de la circulació 

de l’oest durant períodes càlids com el MIS 5e, al contrari dels períodes de canvi cap 

un moment relativament fred que fa que la circulació de l’oest torni a reactivar-se al 

Mediterrani occidental (Moreno et al., 2002; Bout-Roumaizeilles et al., 2007; Kaspar 

et al., 2007; Bardají et al., 2009). A més a més, la intensificació de l’entrada de vents 

del nord-oest dins la Mediterrània occidental durant el canvi d’estadi càlid a estadi 

fred afavoreix la formació de tempestes que produeixen precipitacions intenses degut 

a les temperatures superficials de la mar relativament altes (Moreno et al., 2002; 

Bardají et al., 2009). Aquest escenari climàtic juntament amb la reducció de la 

cobertora vegetal associada a períodes freds i relativament àrids a la zona del 

Mediterrani (Bout-Roumazeilles et al., 2007; Helmens, 2014) hauria afavorit d’una 

banda el transport eòlic i per l’altra el transport al·luvial de sediments produït per les 

intenses precipitacions. 
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L’evolució  dels dipòsits estudiats en aquesta memòria es situa en gran part 

dins els estadis freds del MIS 5 (110-90 ka) i el darrer període glacial (MIS 4 i 3, 75-25 

ka). Encara que el darrer període glacial és un moment considerat en general fred, 

existeix una extensa bibliografia que parla de l’alternança de fluctuacions 

relativament càlides i fredes d’uns pocs milers d’anys dins el darrer període glacial 

(Bond et al., 1999; Weaver, 1999; Schultz, 2002; Genty et al., 2003; Rahmstorf, 2003; 

Hemming, 2004; Martrat et al., 2004 i 2007; Braun et al., 2005; Sprovieri et al., 

2012; Incarbona et al., 2013; Long i Stoy, 2013; Rabasa i Ponce, 2013). Fins a sis 

períodes freds anomenats Heinrich events (HE) es varen desenvolupar durant els 

MIS 4 i 3. A més a més, alguns treballs recents consideren equivalents als Heirinch 

events alguns períodes de refredament abrupte durant el MIS 5 (Seierstad et al., 

2014; Bahr et al. 2015). Per altra banda, diversos episodis d’escalfament abrupte 

seguits d’episodis de refredament anomenats Dansgaard-Oeschger events (DO) 

apareixen entre els Heinrich events. Tenint en compte el marge d’error de les 

datacions que aporta Fornós et al. (2009) del ventall des Caló i les aportades en 

aquesta memòria per la zona de Tirant-Fornells, sembla que els períodes de deposició 

eòlica i de formació de dunes durant els darrers 100 ka poden estar relacionats amb 

els HE (Fig. 5.1). Els períodes de deposició al·luvial semblen relacionar-se amb les 

oscil·lacions DO events, o si més no amb períodes d’uns pocs milers d’anys que 

registren una tendència general cap al refredament (per ex.: MIS 3 55-50 ka o 45-35 

ka, Fig. 5.1). Aquesta interpretació és consistent amb les simulacions climàtiques que 

apunten cap a una component estacional de fluctuacions a les temperatures 

provocant augment de les tempestes en els moments de canvi abrupte d’estadi càlid-

fred (Moreno et al., 2002; Bardají et al., 2009). A més a més, a d’altres zones del 

Mediterrani occidental hi ha evidències d’importants períodes d’agradació al·luvial 

durant els episodis freds del Pleistocè superior (Macklin et al., 2002; Macklin i 

Lewin, 2008; Wolf i Faust, 2015), així com també alternança en els processos 

geomòrfics que actuaven a les costes com a resposta a les fluctuacions DO events i HE 

(Pascucci et al., 2014). 

5.2. L’evolució dels ambients deposicionals al nord de les illes 
Balears. 
 

L’evolució dels ambients sedimentaris durant el Pleistocè superior al llarg de la 

costa nord de les illes Balears restà influenciada principalment per les oscil·lacions 

eustàtiques relacionades amb l’alternança de períodes interglacial/glacial i 

stadial/interstadial. Segons els registres sedimentaris presentats en aquesta 

memòria, l’evolució sedimentària de les dues àrees presenta certes diferències. 

Primer, el registre del ventall des Caló no mostra cap evidència de sediments 

anteriors al Pleistocè superior. Pel que fa a Tirant-Fornells, gran part de la seqüència 

es situa dins el Pleistocè superior amb l’excepció d’alguns dipòsits eòlics pertanyents 

al Pleistocè mitjà. Això podria estar relacionat amb els continus cicles d’erosió i 

reciclatge dels dipòsits preexistents per les noves formacions de dipòsits al·luvials, 

eòlics i marins durant les successives etapes regressives i transgressives. En segon 

lloc, hem de mencionar les diferències litològiques en el basament que constitueix les 
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àrees estudiades. Es Caló presenta una litologia majoritàriament carbonatada i 

Tirant-Fornells una litologia amb una presència majoritària dels components silícics. 

Durant els períodes interglacials es desenvoluparen nivells de platja sobre estretes 

plataformes rocoses llavorades per l’onatge. Durant els períodes de refredament, es 

formaren dipòsits col·luvials i al·luvials sobre la costa, així com també dipòsits eòlics 

resultat d’una migració incipient de les dunes terra endins, a mesura que els descens 

del nivell marí deixava una major superfície de la plataforma exposada. Quan 

s’assolien les condicions de clima glacial, grans complexes dunars avançaven per 

sobre la plataforma cap a la costa. En aquest apartat es compararà l’evolució 

ambiental de les dues àrees estudiades tot relacionant els canvis amb els processos 

sedimentaris i les fluctuacions climàtiques. 

Es Caló 

L’evolució ambiental del ventall des Caló s’inicia durant el MIS 5. Els estadis 

freds del MIS 5 foren uns moments de formació de camps dunars a les zones 

costaneres del nord de Mallorca (Fornós et al., 2009). En aquests moments el nivell 

marí sempre es situà part davall de -20 m afavorint l’exposició de la plataforma 

continental i el sediment arenós a l’acció del vent. Els dipòsits més antics que es 

troben a la base del ventall des Caló són uns nivells al·luvials constituïts per 

sediments d’interferència eòlic-al·luvial. Aquests nivells corresponen a la transició 

entre el MIS 5c-b durant la qual es devien produir episodis d’intenses precipitacions 

(Fig. 5.2A) que generaven processos d’escorrentia sobtada, afavorits per la manca de 

vegetació, que era capaç d’erosionar les dunes que avançaven terra endins i 

incorporar el sediment eòlic al modelat al·luvial.  

Durant el MIS 5a, l’ascens sobtat del nivell marí interromp la formació de 

dunes i la incidència d’un clima més càlid afavoreix les pluges de fang que ajuden al 

desenvolupament de sòls (Fig. 5.2B). Així mateix devia existir una coberta d’espessa 

vegetació arbustiva molt semblant a l’actual (Fig. 5.3). Cal recordar que la litologia 

carbonatada de la conca que alimenta el ventall des Caló és difícil que produís sòls 

ben desenvolupats ja que principalment es produïen processos de dissolució d’una 

roca carbonatada amb una proporció mínima d’impureses. A més a més, a localitats 

molt pròximes as Caló durant el MIS 5a s’hi formaren dipòsits de platja (Rose et al., 

1999). Si aquests dipòsits també se donaren as Caló, degueren desaparèixer 

desmantellats per l’erosió marina durant la transgressió holocena. A mesura que 

finalitza el MIS 5a, el refredament del clima afavoreix l’entrada de vents de 

component nord. En aquest sentit, en condicions d’una temperatura de la mar 

relativament més càlida es desenvolupen episodis de tempestes amb fortes 

precipitacions que generen processos d’erosió dels sòls formats als vessants durant 

l’estadi càlid anterior (Fig. 5.2C).  

Durant el MIS 4 s’estableixen condicions plenament glacials, amb un acusat 

descens del nivell marí que exposa de nou la plataforma continental. Aquestes 

condicions desenvolupen importants camps dunars a l’interior de la badia d’Alcúdia 
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que avancen cap a l’interior cobrint els dipòsits del ventall formats prèviament (Fig. 

5.2D). A partir d’aquest moment, durant el MIS 4 i MIS 3 es perllongà un període 

fred que assolí el seu màxim durant el MIS 2. Durant aquest període el continu nivell 

marí per davall de -70 m permetia el constant desenvolupament de dunes sobre la 

plataforma que migraven terra endins. Així i tot, malgrat fos un període fred es 

produïen les fluctuacions corresponents als  Dansgaard-Oeschger events i els 

Heinrich events que intensificaven o modificaven característiques del clima com la 

humitat, el vent o la coberta vegetal (Fig. 5.2E i F). Durant un Heinrich event o un 

stadial Dansgaard-Oeschger el descens de les temperatures s’intensificava i el 

desenvolupament de dunes era major. Durant un interstadial Dansgaard-Oeschger, 

Figura 5.2. Model evolutiu dels ambients deposicionals al ventall des Caló (costa NE de Mallorca) des 

dels inicis del Pleistocè superior (ca. 100 ka). 
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el relatiu ascens de les temperatures afavoria unes condicions més humides que 

generaven la formació del ventall amb processos d’interferència i la incorporació 

d’abundants fragments d’espeleotemes procedents d’esbaldrecs produïts per la 

captació de cavitats de l’erosió remuntant dels cursos al·luvials. Del MIS 2 sembla que 

no hi ha cap evidència al registre sedimentari del ventall des Caló degut possiblement 

als cicles d’erosió i reciclatge del sediment. L’ascens de les temperatures als inicis del 

MIS 1 encara es veié interromput per algunes fluctuacions fredes que varen generar 

les condicions necessàries per formar intenses precipitacions. Aquestes condicions 

generaven l’erosió dels sòls que s’havien començat a formar amb l’ascens de les 

temperatures (Fig. 5.2G). L’establiment del nivell marí a les cotes actuals i l’ascens de 

les temperatures interromp el transport eòlic de sediments terra endins i facilita la 

colonització per vegetació de la zona, així com també l’erosió marina desmantella 

progressivament el ventall (Fig. 5.2H i Fig. 5.3). 

Figura 5.3. Vista panoràmica de part del ventall des Caló. En primer terme s’observen els dipòsits del 

ventall exposats en un penya-segat d’uns 4 m d’alçària amb blocs a la base arrabassats per l’erosió 

marina. Cobrint la superfície del ventall s’observa espessa vegetació arbustiva amb algun petit bosc. Al 

fons les muntanyes (ca. 400 m snm) que delimiten la conca d’alimentació del ventall que també estan 

cobertes de matolls sobretot a punts menys escarpats on s’hi desenvolupen sòls incipients. 
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Tirant-Fornells 

Figura 5.4. Model evolutiu dels ambients deposicionals al sistema de ventalls de Tirant-Fornells 

(costa N de Menorca) des del final del Pleistocè mitjà (ca. 140 ka). 

Malgrat existeixen dipòsits del MIS 13-12 a l’extrem oest de l’àrea estudiada 

(Fig. 4.31, T), gran part de la seqüència sedimentària del sistema de ventalls de 

Tirant-Fornells registra l’evolució ambiental de la costa nord de Menorca des de 

finals del MIS 6. Durant el MIS 6 les temperatures fredes i el nivell marí baix 

generava la formació de camps dunars costaners sobre la plataforma. Ben igual que 

durant el darrer període glacial (MIS 4-2), el MIS 6 també registra una sèrie de 

ràpides fluctuacions que podrien ser equivalents als stadial/interstadial dels 

Dansgaard-Oeschger events (Martrat et al., 2004). D’aquesta manera durant el MIS 
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6 a la costa de Tirant-Fornells es produïen processos d’interferència eòlic-al·luvial ja 

que malgrat hi hagués un ràpid escalfament relatiu (Dansgaard-Oeschger 

interstadial), el nivell marí continuava baix, permetia la formació de camps dunars 

sobre la plataforma i a la vegada l’augment de la humitat formava les precipitacions 

necessàries per a retreballar els sediments eòlics i incorporar-los als ventalls (Fig. 

5.4A).  

Durant el MIS 5e, l’ascens del nivell marí fins a +3 m degué erosionar els 

dipòsits de ventalls formats durant l’estadi fred anterior i es va desenvolupar alguna 

petita cala amb estretes plataformes rocoses reblides per còdols com és possible 

observar actualment (Fig. 4.51 i 5.4B). Així mateix, les temperatures elevades 

afavorien la formació de vegetació i sòls sobre els vessants. A partir del MIS 5d el 

clima comença a refredar-se i el nivell marí a descendir situant-se per davall de -20 

m. Aquests canvis en les condicions ambientals generen episodis d’intenses 

precipitacions que juntament amb el canvi de nivell de base forma importants 

processos d’escorrentia sobre els vessants que erosionen els sòls i dipositen els 

sediments als ventalls (Fig. 5.4C). Així i tot, l’exposició de part de la plataforma 

permet iniciar cert transport eòlic del sediment arenós que comença a quedar 

exposat. Les condicions ambientals de refredament es perllonguen fins al MIS 5b 

amb l’excepció del MIS 5c que fou un escalfament relatiu. És precisament durant el 

refredament entre el MIS 5c-b que es produeixen processos d’interferència que 

generen ventalls sobre la costa de Tirant-Fornells (Fig. 5.4D). El descens del nivell 

marí fins a -60 m al MIS 5b afavoreix la formació d’importants complexes dunars que 

s’endinsen per les zones més deprimides de les conques generant dunes grimpadores 

i dunes adossades a les zones amb penya-segats. A continuació al MIS 5a el clima 

torna a escalfar-se i el nivell marí assoleix cotes semblants o superiors a l’actual. En 

aquest moment igual que al MIS 5e es desenvoluparen sòls i vegetació als vessants i 

possiblement petites plataformes rocoses cobertes de còdols (Fig. 5.4E).  

Als inicis del MIS 4 el clima comença a deteriorar-se considerablement, les 

temperatures descendeixen i això afavoreix la formació de tempestes que 

descarreguen intenses precipitacions. També s’inicià de nou el desenvolupament de  

dunes. La coberta vegetal dels vessants comença a ser escassa i permet l’erosió dels 

sòls i d’importants processos d’escorrentia que es veuen intensificats per un 

important descens en el nivell de base. El descens del nivell de la mar al voltant de 

100 m per davall el nivell actual genera l’erosió i incisió dels dipòsits de ventall 

preexistents i trasllada la deposició sobre la plataforma (Fig. 5.4F). Simultàniament 

es produïren processos d’interferència eòlic-al·luvial. A partir del MIS 4 s’establí un 

període fred que va arribar fins al MIS 2. Les ràpides fluctuacions Dansgaard-

Oeschger afavoriran els processos d’interferència eòlic-al·luvial durant el darrer 

període glacial. El nivell marí sempre per davall de -70 m genera un 

desenvolupament constant d’un camp dunar costaner. Els períodes eòlics més 

intensos estaven relacionats amb els episodis més freds i àrids Dansgaard-Oeschger 

stadials o Heinrich events i els períodes al·luvials amb els episodis més càlids i 

humits Dansgaard-Oeschger interstadials (Fig. 5.4G). 
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Figura 5.5. A: Sòls que es desenvolupen actualment als peus dels vessants i al fons de les valls. 

També contenen nivells de clasts procedents del basament. Potència aproximada del tall mostrat a la 

imatge 1 m. B: Imatge panoràmica de l’interior d’una conca on es veu una extensa coberta vegetal 

composta majoritàriament per vegetació herbàcia però també matolls. 
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Cap al final del darrer període glacial (MIS 2-1), el clima comença a escalfar-se 

ràpidament i el nivell marí comença a ascendir. Aquestes condicions provoquen 

d’una banda, la reducció de la formació de dunes sobre la plataforma continental ja 

que amb l’ascens de la mar la superfície exposada és menor, i per l’altra l’ascens de les 

temperatures genera un ambient més humit i favorable per a l’inici de la formació de 

sòls i vegetació als vessants. Així i tot, algunes fluctuacions fredes als inicis del MIS 1 

desenvolupen episodis tempestuosos amb fortes precipitacions que podien erosionar 

els sòls que s’estaven formant i depositar-los als ventalls (Fig. 5.4H). Durant aquest 

període encara podia haver-hi entrada de sediment eòlic que s’incorporava als 

ventalls. Quan el nivell marí se situa al nivell actual progressivament es produeix el 

desmantellament del dipòsits existents, formant plataformes rocoses i petites cales on 

hi ha acumulacions de còdols que es situen en contacte amb els nivells 

conglomeràtics formats als estadis càlids precedents i sobre els vessants s’hi 

desenvolupen sòls i vegetació arbustiva densa (Fig. 5.4I i Fig. 5.5).  

5.2.1. Espai d’acomodació, dinàmica i comparació dels dos 
ambients deposicionals. 
 

Les àrees estudiades en aquesta tesi registren l’evolució ambiental de la costa 

nord de Mallorca i Menorca des del Pleistocè superior, encara que hi ha evidències de 

dipòsits eòlics del Pleistocè mitjà a Tirant-Fornells. La successió dels diferents 

ambients descrits respon a les oscil·lacions eustàtiques relacionades amb els períodes 

glacials i interglacials, així com també a  episodis ràpids d’escalfament i refredament 

relatiu (Dansgaard-Oeschger stadials/interstadials i Heinrich events). Durant els 

períodes interglacials es produïa l’erosió i reciclatge dels dipòsits preexistents 

desenvolupant nivells de platja sobre estretes plataformes rocoses modelades per 

l’onatge. A continuació, durant els períodes de refredament, es formaven dipòsits 

col·luvials i al·luvials sobre la costa, així com també dipòsits eòlics producte de l’inici 

de la migració de dunes terra endins a mesura que els descens del nivell marí deixa la 

plataforma exposada. Quan les condicions de clima glacial s’assolien, grans 

complexes dunars avançaven per sobre la plataforma cap a la costa. 

El fet que els canvis en els processos geomòrfics (formació de platges, ventalls i 

camps dunars) que operen sobre la costa estiguin condicionats pel nivell marí respon 

a la disponibilitat de sediment i a l’existència de l’espai suficient per al 

desenvolupament del procés que generen aquestes fluctuacions (Miall, 1996; Muto i 

Steel, 1997; Muto i Steel, 2000; Miall, 2010). Se sap que l’espai d’acomodació es 

genera per la progressiva subsidència del depocentre de la conca i aquest fet afavoreix 

la formació de dipòsits més potents si la disponibilitat de sediment és elevada 

(Posamentier i Vail, 1988; Muto i Steel, 2000). Pel que fa als ventalls al·luvials, l’espai 

d’acomodació està també controlat per factors externs al desenvolupament del ventall 

com l’aixecament tectònic o les oscil·lacions eustàtiques (Viseras et al., 2003). A més 

a més, els processos d’agradació dels sistemes al·luvials ocorren amb nivells marins 

elevats i els processos d’incisió durant les regressions marines (Calvache et al., 1997; 

Viseras et al., 2003; Miall, 2010). Els processos d’incisió normalment s’inicien al límit 
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de la plataforma i van migrant terra endins (erosió remuntant), arribant a erosionar 

completament antigues línies de costa sobretot a la zona axial de les valls (Boyd et al., 

2006; Cooper et al., 2013). La cronologia presentada anteriorment sobre l’evolució 

del ambients deposicionals litorals al nord de les illes Balears, indica que el 

desenvolupament de ventalls al·luvials es produí durant períodes de regressió 

marina. En aquest context ambiental, el que s’espera és un modelat del paisatge per 

l’erosió i la incisió al·luvial enlloc de la formació i agradació de ventalls. Segons 

Harvey (2012), els processos d’agradació o erosió estan directament relacionats amb 

el balanç entre l’energia (flux d’aigua) i la disponibilitat de sediment. D’aquesta 

manera, l’agradació només es produeix quan la disponibilitat de sediment és superior 

a la força del flux d’aigua que desguassa la conca, i l’erosió ocorre només quan 

l’energia és superior a la disponibilitat de sediment. Els cursos al·luvials de les àrees 

estudiades no assolien les condicions energètiques suficients ja que durant les 

descripcions sedimentològiques no s’han observat grans discontinuïtats que indiquin 

incisió i erosió d’unitats estratigràfiques senceres o localment s’han preservat antics 

nivells marins més elevats que l’actual a la zona més deprimida de les conques 

(Tirant-Fornells: U2 fàcies Gm i nivell de paleokarren; Fig. 4.30 C4-C5, C7. Ses 

Olles-Cap Enderrocat: Fig. 4.54. Algaiarens: tall B, nivell A; Fig. 4.56). A més a més, a 

Mallorca altres exemples d’aquest fenomen estan descrits, com al ventall de Betlem 

(Rose et al., 1999; Rose i Meng, 1999) on s’han preservat dos nivells marins del MIS 5 

(5a i 5e, Fornós et al., 2012b). Per tant, el volum de sediment transportat durant els 

períodes regressius ha excedit la capacitat erosiva dels cursos al·luvials afavorint el 

desenvolupament de ventalls al·luvials durant el descens del nivell marí.  

El sediment que produeixen els distints basaments que constitueixen les 

conques no sembla ser suficient per a generar l’agradació de ventalls que es registra 

als dipòsits estudiats. La conca que alimenta el ventall des Caló està constituïda de 

litologies carbonatades i la producció de sediment és baixa ja que com s’ha demostrat 

a d’altres conques de Mallorca de naturalesa calcària, els principals productes de 

l’alteració es transporten en dissolució (Estrany et al., 2009). Per altra banda, l’erosió 

remuntant de la conca genera la captació de cavitats i dolines que es desenvolupen a 

la capçalera de la conca (Fig. 4.21). Això explica la important presència dins els 

sediments de fragments colades estalagmítiques. Pel que fa les conques del sistema 

de ventalls de Tirant-Fornells són de litologia predominantment silícica, amb capes 

de gresos de textura arenes molt fines i capes de llims que una vegada afectades pels 

processos de meteorització afavoreixen la formació de llims i clasts. Cal dir també que 

a les illes Balears les pluges de fang procedents del nord d’Àfrica són un important 

input de sediment capaç de formar sòls (Fiol et al., 2005; Muhs et al., 2010). Durant 

els estadis càlids del període interglacial MIS 5 (especialment 5e i 5a), ben igual que a 

l’actualitat a les conques s’hi formaven sòls, sobretot a Tirant-Fornells, mentre que a 

es Caló els sòls eren més incipients i la formació responia més a la deposició de pluges 

de fang. El deteriorament del clima produeix una reducció de coberta vegetal i inicia 

l’erosió dels vessants, amb la remobilització dels sòls i la seva deposició als ventalls. 

Els nivells de les successions sedimentàries estudiades que registren l’erosió dels 

vessants durant les regressions marines presenten poca potència o si més no es 
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Figura 5.6. Batimetria de la plataforma continental al nord de Mallorca i al voltant de Menorca. Es 

representen les isòbates fins al trencament de pendent del talús continental (-150 m). A-A’ i B-B’ 

representen els perfils batimètrics en direcció N-S des de cada una de les àrees model estudiades. 

Modificat del mapa batimètric IEO-IHM (2001) ZEE, full M 11. 

disposen just a sobre de nivells marins del MIS 5. A continuació, les successions 

indiquen un canvi sobtat en les característiques del sediment en el qual desapareix 

quasi completament la presència de llims (Fig.4.25 i Fig. 4.52). Les seqüències 

estratigràfiques passen a estar constituïdes per potents nivells de gresos. Aquests 

nivells composts per arenes bioclàstiques tenen el seu origen a la zona costanera de la 

plataforma continental. Durant els períodes interglacials, les condicions càlides i el 

nivell marí elevat afavoreixen l’activitat biològica sobre la plataforma que forma el 

sediment bioclàstic. Per tant, se fa necessari el descens del nivell marí per a exposar 

aquest sediment a l’acció del vent. 

Durant el darrer període glacial (MIS 4-2) al litoral nord de les illes Balears es 

formaven ventalls al·luvials alimentats per dunes. Això significa que l’àrea font dels 

sediments que alimentaven els ventalls en èpoques fredes es trobava a la plataforma 

continental. L’exposició de grans bancs d’arena a mesura que la mar es retirava anava 

formant cada cop sistemes dunars més importants. Tot i això sembla que hi ha 

diferències entre el volum de sediment transportat al nord de Mallorca i al nord de 

Menorca. La potència mitjana del conjunt de dipòsits al nord de Mallorca (vegeu es 

Caló o Albarca) assoleix fins 10 m arribant als 15 m en alguns casos. Pel que fa al nord 
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Figura 5.7. Posició de la costa i plataforma continental exposada durant els estadis regressius del 

Pleistocè superior. NM = Nivell marí. Línia de costa inferida a partir de la batimetria del IEO-IHM 

(2001) i de la corba eustàtica de Ginés et al. (2012b), Polyak et al. (2014) i Siddall et al. (2003). En 

marró obscur es representen les terres emergides a l’actualitat i en marró clar l’extensió de la 

plataforma continental que degué quedar exposada. 

de Menorca, la potencia mitjana dels dipòsits de Tirant-Fornells és de 6 m i inclús a 

altres localitats descrites com ets Alocs no supera els 5 m. Una ullada a la batimetria 

de la zona (Fig. 5.6) sembla suggerir algunes qüestions respecte a l’espai que es 

genera per formar dunes respecte del nivell marí. Al nord de Mallorca la plataforma 

assoleix des de la costa fins al canvi de pendent del talús uns 30 km d’amplada (Fig. 
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5.6, perfil A-A’). Per contra al nord de Menorca gairebé no arriba a 10 km (Fig. 5.6, 

perfil B-B’). Aquest escenari modifica l’espai disponible que generen les regressions 

marines a una banda i l’altra ja que al nord de Menorca per exposar una superfície 

major a la qual el vent pugui actuar i transportar l’arena és necessari un descens del 

nivell de la mar major que al nord de Mallorca. Així com mostra la Fig. 5.7., alguns 

subestadis freds del MIS 5 la plataforma no assoleix més de 2 km amb regressions al 

voltant de 20 m (Fig. 5.7A i B), mentre que amb descensos de fins a 60 m l’amplada 

arriba al 5 km (Fig. 5.7C) al nord de Menorca i al voltant de 10 km al nord de 

Mallorca. Durant el darrer període glacial és quan s’exposa la major superfície al nord 

de les dues illes. Les regressions marines superant els 100 m aconsegueixen unir 

Mallorca i Menorca a través del canal (Fig. 5.7D i F), amb l’excepció de l’escalfament 

relatiu durant el MIS 3 que la mar ascendeix lleugerament però sense superar la cota 

-70 m (Fig. 5.7E). Aquestes condicions tornen a inundar parcialment el canal de 

Menorca separant les dues illes però aquestes condicions encara suposen una gran 

quantitat de superfície exposada sobretot al nord de Mallorca que hi havia uns 15 km 

de plataforma. 

 

Figura 5.8. Períodes de deposició eòlica i principals episodis regressius. Malgrat el marge d’error de 

les datacions, la sedimentació eòlica sembla estar vinculada als moments en que es produïen descensos 

marins. A més a més, aquests episodis també es caracteritzen per generar moments de tempestes amb 

precipitacions intenses. La notació de les datacions des Caló fa referència a les unitats eòliques 

identificades i la de Tirant-Fornells a les mostres datades dins aquesta tesi. nm= nivell marí (Siddall et 

al., 2003). Les franges grises assenyalen els principals episodis regressius. Datacions des Caló 

procedeixen de Fornós et al. (2009). 
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El desenvolupament de complexs dunars litorals no només està controlat per 

la intensitat del vent o el grau d’humitat ambiental sinó que també pels canvis en el 

nivell de la mar i la disponibilitat de sediment, que hi juguen un paper important (Pye 

i Tsoar, 2009). Existeix un debat a l’entorn de la formació de camps dunars litorals i 

són, quatre les propostes de model de formació associades a la posició del nivell marí 

(Pye i Tsoar, 2009). El primer model considera la formació de dunes amb nivells 

marins elevats. El segon model indica que durant les regressions marines es va 

exposant el suficient espai i sediment per a que puguin formar dunes, mentre que 

l’ascens del nivell marí submergeix aquest sediment i anul·la la formació de dunes. El 

tercer, considera la formació de camps dunars durant nivells marins baixos que és el 

moment de màxima exposició de la plataforma continental i finalment el quart, 

considera a les transgressions marines com a les responsables de la formació de 

dunes ja que l’onatge i les corrents marines fan avançar el sediment terra endins. Les 

datacions de nivells eòlics presentats en aquesta memòria indiquen que durant els 

episodis regressius del nivell marí s’anaven formant camps dunars sobre la 

plataforma que avançaven cap a l’interior. La majoria de nivells eòlics datats se situen 

cronològicament a l’inici o durant el transcurs de les regressions marines (Fig. 5.8). 

Aquest escenari encaixa amb el segon model de formació de camps dunars litorals. A 

més a més, els processos d’interferència eòlic-al·luvial es situen a les èpoques de 

transició entre períodes càlids i períodes freds ja que els contrastos tèrmics que es 

produeixen generen episodis d’intenses precipitacions. Així per tant, a la zona litoral 

del nord de les illes Balears durant els períodes freds dels darrers 100 ka, el paisatge 

es caracteritzava per una àmplia plana costanera ocupada per camps dunars que 

s’endinsaven per conques costaneres. Quan es produïen precipitacions que generaven 

grans revingudes, les aigües d’escorrentia eren capaces de desmantellar parcialment o 

totalment els camps dunars situats a la zona més deprimida de les conques i construir 

ventalls amb el sediment eòlic (Fig. 5.9). Per altra banda, sobre les carenes era 

possible la preservació de formes dunars. Aquest context indica que la sedimentació 

dels dipòsits estudiats restà controlada principalment pel clima i especialment pels 

canvis en el nivell de la mar. El ventall al·luvial des Caló i el sistema de ventalls de 

Tirant-Fornells, suggereix que en determinades circumstancies locals, el clima pot 

forçar processos de deposició enlloc de processos d’erosió durant descensos del nivell 

marí en moments de refredament. Processos i dinàmiques similars responsables de 

l’agradació al·luvial durant períodes glacials també s’han descrit a dipòsits de ventall 

quaternaris de la Mediterrània (Harvey, 1987; Harvey et al.,1999; Macklin et al., 

2002; Macklin i Lewin, 2008; Harvey, 2011; Wolf i Faust, 2015). 

5.3. Processos d’interferència eòlic-al·luvial a la Mediterrània 
occidental. 
 

A la Mediterrània occidental, hi ha exemples descrits en alguns treballs sobre 

dipòsits pleistocens que registren interaccions entre dunes i ventalls a zones 

costaneres (Andreucci et al., 2010; Pavelic et al., 2011; Andreucci et al., 2014; 

Pascucci et al., 2014). Aquests autors suggereixen que les dunes constituïdes per 

arenes d’origen marí que cobrien grans extensions costaneres varen ser 
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desmantellades i retreballades per cursos al·luvials, coincidint amb la interpretació 

proposada pels dipòsits estudiats en aquesta memòria. No obstant això, algunes 

interaccions eòlic-al·luvials documentades varen produir-se durant intervals de 

temps curts o tan sols ocupaven àrees molt restringides dins els afloraments 

pleistocens coneguts (Gardner et al., 2006; Andreucci et al., 2010). Contràriament, a 

les illes Balears sembla que aquesta interacció fou activa al manco durant tot el darrer 

període glacial fent possible la construcció de potents ventalls al·luvials alimentats 

per dunes que es desenvolupaven cap l’interior d’una plana costanera desmantellant 

quasi completament el camp dunar (Fig. 5.8). A més a més, els dipòsits descrits en 

aquesta memòria poden relacionar-se amb un període de formació d’eolianites riques 

en arenes bioclàstiques arreu de la Mediterrània durant la darrera glaciació (El-

Asmar, 1994; El-Asmar i Wood, 2000; Brooke, 2001; Fornós et al., 2009; Andreucci 

et al., 2010; Fornós et al., 2012a; Pappalardo et al., 2013; Rodríguez-Vidal et al., 

2013; Del Valle, 2016), així com també amb l’alternança d’importants episodis 

d’agradació al·luvial arreu de la conca mediterrània (Taula 5.1.). 

Taula 5.1. Principals seqüències sedimentàries d’arreu de la Mediterrània que contenen dipòsits 

almenys des de principis del Pleistocè superior. Destaca que tant els dipòsits eòlics, al·luvials i 

col·luvials es registren durant els períodes freds del Pleistocè superior. 
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Seguint l’exemple d’estudis a dipòsits del Pleistocè superior a la costa 

occidental de Sardenya, segons Andreucci et al. (2014) i Pascucci et al. (2014) durant 

el darrer període glacial la successió dels estadis càlids Dansgaard-Oeschger i els 

estadis freds Heinrich events foren els principals responsables del modelat del 

paisatge costaner. Durant pulsacions fredes els sistemes dunars costaners avançaven 

sobre la costa, mentre que durant episodis relativament més càlids el predomini de 

processos al·luvials desmantellaven els complexes dunars i incorporaven els 

sediments als ventalls. Tot això dins un context de nivell marí suficientment baix que 

permet l’exposició de la plataforma continental i els sediments bioclàstics acumulats 

durant els períodes càlids previs. Aquests són els sediments que el vents transporten 

terra endins i que posteriorment són retreballats per la dinàmica continental durant 

els episodis més humits (DO events), transportats mitjançant revingudes sobtades 

(flashfloods) i depositats en forma de ventall al·luvial. D’aquesta manera, observant 

les semblances amb àrees pròximes a les illes Balears es pot entendre que el principal 

agent en el desenvolupament dels processos d’interferència a la Mediterrània 

occidental foren les oscil·lacions eustàtiques juntament amb les ràpides fluctuacions 

climàtiques (DO i Heinrich events) ocorregudes els darrers 90 ka.  

Alguns ambients àrids actuals en els quals és possible observar interaccions 

entre camps dunars i ventalls al·luvials (veure capítol 3), serveixen de model anàleg 

per a entendre les dinàmiques dels mateixos ambients identificats al registre 

sedimentari pleistocè de la Mediterrània. En línies generals, la dinàmica dels 

processos segueix un patró estacional. És a dir, al llarg de l’any durant les estacions 

menys humides es registren les pulsacions eòliques més intenses, mentre que durant 

les èpoques de precipitacions predominen els processos al·luvials (Langford, 1989; 

Scheepers i Rust, 1999; Bullard i Livingstone, 2002; Bullard i McTainsh, 2003; Krapf 

et al., 2003; Svendsen et al., 2003; East et al., 2015). Així per tant, els ambients 

actuals demostren ser també un model d’interacció entre processos eòlics i al·luvials 

controlats per canvis al clima però a curt termini. En algunes zones, aquesta 

interacció canvia durant períodes de temps curts que solen correspondre a canvis 

estacionals. Això suposa que durant les estacions seques els processos eòlics 

s’intensifiquen. Durant l’estació humida, tendeixen a predominar els processos 

al·luvials sobre els eòlics. Per exemple, als treballs de Langford (1989), Svendsen et 

al. (2003) o Bullard i McTainsh (2003), s’observa com al llarg de l’any o en períodes 

d’uns pocs anys durant les estacions que registren menys precipitació el transport 

eòlic es veu reforçat amb la migració de dunes per sobre de canals. Amb l’arribada de 

les precipitacions l’arena que reomplen els canals és retreballada durant una 

revinguda. Aquest escenari és el reflex d’un règim efímer dels rius controlat per les 

característiques del clima de l’ambient àrid on es situen. Per altra banda, els canvis 

climàtics poden modificar la incidència d’aquest règim estacional intensificant per 

exemple els períodes d’aridesa o durant els períodes més humits la intensitat de les 

precipitacions (Kaspar et al., 2007; Bardají et al., 2009).  
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6. CONCLUSIONS 
 

A continuació es presenten les reflexions finals que es poden extreure de la 

informació presentada en aquesta memòria. Aquestes s'organitzen en diferents blocs 

d'acord amb la seva contribució al coneixement regional o al dels processos-forma 

que s'aborden. Primer es presenta un seguit de consideracions generals a propòsit de 

la definició i naturalesa dels sediments d'interferència eòlic-al·luvial per després 

passar a un grup de conclusions que se materialitzen en un model evolutiu per al 

relleu-paisatge del nord de Mallorca i Menorca per als darrers 130 ka. Un cop tractat 

aquest apartat de naturalesa regional, es presenten altres dos apartats de conclusions 

de caràcter més general, un relatiu a les contribucions de la memòria respecte dels 

mecanismes responsables de la formació dels dipòsits d’interferència eòlic-al·luvial 

durant el transcurs dels interstadials-stadials i la seva empremta en el relleu i, 

finalment, un grup de conclusions relatives a les aportacions d'aquesta memòria al 

cos teòric de la formació i evolució de ventalls al·luvials i camps dunars. 

6.1. Aspectes generals dels dipòsits d’interferència eòlic-
al·luvial 
 

A l’inici d’aquesta memòria es plantejaren com a objectius la descripció 

sedimentològica i estratigràfica de dipòsits pleistocens de dos localitats costaneres 

que mostren la successió d’ambients sedimentaris al·luvials, col·luvials i eòlics. 

Mitjançant la datació per OSL de nivell eòlics s’intentaria establir una cronologia per 

aquests dipòsits i a més a més, indicar els que pogueren ser els principals controls 

climàtics del seu desenvolupament. Així doncs, amb caràcter general, les evidències 

presentades en aquesta memòria indiquen que les successions sedimentàries 

estudiades es desenvoluparen principalment durant el Pleistocè superior, encara que 

puntualment s’han descrit dipòsits eòlics relacionats amb el Pleistocè mitjà.  

En aquest sentit s’han estudiat dues àrees model, una al nord de Mallorca 

(ventall al·luvial des Caló) i una altra al nord de Menorca (sistema de ventalls de 

Tirant-Fornells), en les quals s’hi han realitzat anàlisis sedimentològiques i 

estratigràfiques dels dipòsits que han permès identificar la successió de processos 

sedimentaris que modelaren aquestes costes. D’una banda, es tracta, de processos de 

sedimentació al·luvial-col·luvial, com debris-flows, corrents laminars (sheetfloods), 

dipòsits de vessant i corrents d’aigua concentrades que generen canals (streamflow). 

Mentre que per altra banda, hi ha processos de sedimentació eòlica amb la 

conseqüent formació de camps dunars. De forma local i puntual, també s’han descrit 

dipòsits marins com platges de còdols o d’arena.  

Addicionalment, l’anàlisi sedimentològica ha posat de manifest que gairebé la 

totalitat d’aquests dipòsits, de més a més dels sediments produïts a cada una de les 

conques que alimenten els ventalls, també estan constituïts per arenes bioclàstiques 

d’origen marí. En aquest sentit, la present memòria esbrina quina és la naturalesa 

d’aquests sediments que mostren processos al·luvials-col·luvials construïts amb 
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sediments d’origen marí que a més a més, corresponen a sediments prèviament 

transportats pel vent terra endins. Les associacions de fàcies i la complexa 

arquitectura estratigràfica observada mostren la interferència d’aquests processos 

sedimentaris, essent especialment rellevant el fet de que la major part dels dipòsits 

al·luvials-col·luvials estiguin constituïts pels sediments de procedència eòlica i 

d’origen marí. Addicionalment s’han trobat fins a set localitats de menor entitat que 

presenten dipòsits amb característiques similars, així com també altres zones amb 

presència de dipòsits d’interferència però en un estat de conservació deficient, que 

fan pensar que aquests processos d’interferència no han estat anecdòtics al llarg de 

les costes de les illes Balears en el període estudiat.  

A partir de la datació per tècniques d’OSL de sediments eòlics s’ha pogut 

establir la seva cronologia i relacionar els processos d’interferència eòlic-al·luvial amb 

la variabilitat climàtica quaternària i amb les oscil·lacions glacioeustàtiques 

ocorregudes durant els darrers 130 ka, el que permet inferir el marc evolutiu del 

relleu costaner pel Pleistocè superior del nord de Mallorca i Menorca i la seva relació 

amb la resta de la Mediterrània occidental que es detalla a continuació.  

6.2. Proposta de model d’evolució ambiental durant el 
Pleistocè superior per a les àrees litorals del nord de les illes 
Balears 
 

Les anàlisis estratigràfiques i sedimentològiques de l’alternança de dipòsits 

al·luvials, eòlics i d’interferència, juntament amb les datacions OSL han permès 

copsar l’evolució ambiental i del paisatge costaner del nord les illes Balears durant el 

Pleistocè superior (130 ka ençà). Aquesta evolució es caracteritzà per les següents 

fases:  

1- Durant els MIS 6 es produïren fluctuacions climàtiques ràpides equivalents als 

stadial/interstadial identificats als MIS 4 i 3. Durant la transició entre el MIS 

6 i els MIS 5e, el clima començava a escalfar-se i el nivell marí començava a 

ascendir. Així i tot, en aquest moment es produïren processos d’interferència 

eòlic-al·luvial ja que fou un moment en el qual es situà el darrer episodi 

stadial/interstadial del MIS 6. Aquestes condicions degueren afavorir el 

desenvolupament de condicions més humides i la formació d’intenses 

precipitacions que generaven revingudes sobtades amb capacitat de 

remanegar i desmantellar les dunes, així com també un petit episodi regressiu 

de la mar que va facilitar a la vegada la formació de dunes. 

 

2- Durant el MIS 5e, un nivell marí de fins + 3 m snm degué facilitar l’erosió 

litoral dels dipòsits formats durant l’estadi fred MIS 6 i promogué el 

desenvolupament d’algunes petites cales i plataformes litorals de poca 

amplada sobre les quals s’acumularen platges d’arena i/o còdols. A més a més 

un clima més càlid afavoriria el creixement de vegetació i la formació de sòls 

sobre els vessants propers a costa. 
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3- A partir del MIS 5d el clima comença a refredar-se i el nivell marí a descendir 

situant-se part davall de -20 m. Aquests canvis en les condicions ambientals 

generaren episodis d’intenses precipitacions que, juntament amb el canvi de 

nivell de base i la reducció de coberta vegetal, desencadenaren importants 

processos d’escorrentia sobre els vessants que erosionaren els sòls i 

acumularen grans quantitats de sediments, tot traduint-se en la formació de 

ventalls al peu de les conques. Una de les principals conseqüències de l’inici 

d’un període regressiu de la mar, és deixar exposada part de la plataforma i 

grans quantitats de sediment arenós d’origen marí, la qual cosa permet iniciar 

el transport eòlic d’aquest sediment terra endins. Les condicions ambientals de 

refredament es perllongaren fins al MIS 5b amb l’excepció del MIS 5c que fou 

un pic d’escalfament relatiu. El refredament entre el MIS 5c-5b és precisament 

quan es produïren processos d’interferència i el ràpid descens del nivell marí 

fins a -60 m afavorí la formació d’importants complexes dunars. 

 

4- L’arribada del MIS 5a suposà una petita i ràpida fluctuació càlida del clima 

amb un ascens del nivell marí que assolí nivells semblants a l’actual o 

lleugerament part damunt. Les condicions ambientals devien ser, si fa no fa, 

equivalents a l’actualitat amb el desenvolupament de sòls i vegetació sobre els 

vessants i estretes plataformes rocoses cobertes de còdols i arena. 

 

5- Als inicis del MIS 4 el clima comença a deteriorar-se considerablement, les 

temperatures descendeixen i això afavoreix la formació de tempestes que 

descarreguen intenses precipitacions. L’inici d’un període marí de regressió 

desencadena la formació i migració de dunes des de la plataforma cap a 

l’interior. La coberta vegetal dels vessants comença a ser dispersa i permet 

l’erosió dels sòls formats durant l’estadi càlid anterior i d’importants processos 

d’escorrentia que es veuen intensificats per un important descens en el nivell 

de base. El descens del nivell de la mar fins -100 m generà l’erosió i incisió de 

les conques. Simultàniament es produïren processos d’interferència eòlic-

al·luvial. A partir del MIS 4 i fins al MIS 2 s’establí un període fred. El nivell 

marí sempre per davall de -70 m generà el desenvolupament constant d’un 

camp dunar costaner. Els períodes eòlics més intensos estarien relacionats 

amb els episodis més freds i àrids Dansgaard-Oeschger stadials o Heinrich 

events i els períodes al·luvials amb els episodis més càlids i humits 

Dansgaard-Oeschger interstadials. 

6.3. Marc cronològic i mecanismes de control sobre l’evolució 
dels ambients sedimentaris 
 

La cronologia presentada en aquesta memòria per als darrers 130 ka indica 

que el desenvolupament de ventalls al·luvials a les illes Balears es produí del MIS 6 al 

MIS 2 durant períodes de regressió marina. De fet, en aquest context ambiental, el 

que s’espera és un modelat del paisatge per l’erosió al·luvial enlloc de l’agradació de 

ventalls. Aquest fet ens demostra que els cursos al·luvials a les illes Balears no 
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assolien les condicions energètiques suficients per generar processos erosius que 

resultassin en un volum de materials col·luvials suficients per a la formació dels 

ventalls, però que per altra banda el volum de sediment transportat durant els 

períodes regressius afavoria el desenvolupament de ventalls costaners a partir dels 

reciclatge dels materials eòlics.  

Les conques que alimenten aquests ventalls sembla que no són capaces de 

produir el suficient sediment per a generar aquests ventalls. Basaments constituïts 

per litologies carbonatades generen poc sediments ja que sobre aquests materials, els 

principals productes de l’alteració es transporten en dissolució. Per altra banda, 

basaments constituïts per litologies silíciques una vegada afectades per processos de 

meteorització produeixen materials detrítics en forma de clasts o llims.  

A més a més, canvis en les característiques litològiques i de morfometria de les 

conques d’alimentació han permès identificar diferències en els processos. En el cas 

de Tirant-Fornells, conques amb un perfil longitudinal més segmentat, menor 

pendent mitjà i major superfície generaven processos al·luvials, és a dir, el principal 

agent que controla el transport és l’aigua. Per contra, conques amb menor superfície, 

major pendent mitjà i major presència de capes de gresos al basament generaven 

processos de transport més col·luvials controlats en major mesura per la gravetat. 

Les seqüències sedimentàries estudiades estan constituïdes majoritàriament 

per gresos bioclàstics cosa que indica que l’origen d’aquest sediment no està a les 

respectives conques. La gènesi d’aquest sediment es produí sobre la plataforma 

continental durant períodes de clima càlid. Per tant, per fer possible que el vent 

transportàs tot aquest sediment des de la plataforma cap a l’interior, sembla que a les 

illes Balears era necessari que el nivell marí descendís.  

En aquest sentit, a les costes del nord de Mallorca i Menorca quan s’iniciaven 

períodes de regressió marina grans bancs d’arena començaven a quedar exposats a 

l’acció del vent i s’iniciava la migració de dunes terra endins. Els períodes de regressió 

marina coincidien amb descensos de les temperatures ambientals. Aquest fet afavoria 

d’una banda l’establiment de les condicions idònies per a generar contrastos tèrmics 

que originaven episodis d’intenses precipitacions, i per l’altra la dispersió de la 

vegetació disminuint la coberta vegetal. La combinació de tots aquests factors 

generava un modelat del paisatge costaner dels darrers 100 ka caracteritzat per una 

àmplia plana ocupada per un camp dunar que quan es produïen grans revingudes, les 

aigües de escorrentia eren capaces de desmantellar el camp dunar total o parcialment 

i incorporar el sediment eòlic al modelat al·luvial. 

Arreu de la Mediterrània occidental existeixen seqüències sedimentàries que a 

grans trets registren les interferències entre dunes i ventalls al·luvials a zones 

costaneres durant el Pleistocè superior. Sembla que existeix una coincidència en la 

cronologia i els processos que formaren aquests dipòsits a les costes mediterrànies ja 

que els moments de sedimentació eòlica es situen durant períodes freds i amb nivells 
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marins més baixos que a l’actualitat. Per altra banda, importants moments de 

sedimentació al·luvial també es produïren relacionats amb períodes freds però més 

humits. Amb les dades presentades en aquesta memòria sembla que el 

desenvolupament de ventalls al·luvials costaners durant el Pleistocè superior a la 

Mediterrània occidental són producte de la conjunció entre un descens del nivell marí 

que genera l’espai suficient a la costa per exposar el sediment marí i generar el 

transport eòlic terra endins i un context general de refredament acusat del clima que 

afavoria contrastos tèrmics a l’atmosfera que acabaven produint episodis d’intenses 

precipitacions.  

Durant el darrer període glacial (MIS 4-2; 80-20 ka) la successió de canvis en 

el modelat costaner sembla que coincideixen amb els episodis Dansgaard-Oeschger 

stadials i interstadials i Heinrich events. Durant els episodis freds (D-O stadials o 

Heinrich events) els sistemes dunars avançaven sobre la costa, mentre que durant els 

episodis relativament més càlids (D-O interstadials) però sobretot a la transició entre 

un interstadial i un stadial, els contrastos tèrmics que es produïen entre la mar i 

l’atmosfera generaven les condicions necessàries per a la formació de tempestes que 

descarregaven intenses precipitacions. Això afavoria que grans revingudes 

desmantellessin les dunes. Aquest context ambiental només fou possible gràcies a 

que el nivell marí durant el darrer període glacial sempre es va mantenir per davall de 

-70 m. Aquest fet suposava que sempre hi hagués gran part de la plataforma 

continental emergida i es pogués generar el transport eòlic de l’arena marina cap a 

l’interior. A més a més, els stadials o Heinrich events intensificaven les condicions 

fredes forçant episodis de major regressió marina fins a cotes pròximes a -100 m. 

6.4. Consideracions sobre els aspectes teòrics de formació i 
evolució de ventalls al·luvials i camps dunars costaners 
 

En aquesta memòria es presenten qüestions relatives a la dinàmica, els 

processos i la sedimentologia de dos ambients deposicionals diferents: els ventalls 

al·luvials i els sistemes dunars costaners, així com les seves interaccions. Malgrat són 

dos ambients que presenten processos totalment diferents, sovint l’estreta 

interrelació que presenten en coincidir a la zona costanera fa difícil de definir els 

límits entre tots dos ambients. En aquest sentit, la interferència eòlic-al·luvial és 

l’expressió geomòrfica de la combinació i la superposició tant de processos eòlics com 

al·luvials. En definitiva, la interferència eòlic-al·luvial fa referència a dipòsits 

costaners que contenen sediments d’origen marí que mostren estructures de 

processos al·luvials i/o col·luvials. Aquest concepte, a la vista de la interpretació 

proposada en aquesta memòria, consistiria en que els sediments d’origen marí foren 

transportats pel vent des de la costa cap a l’interior formant dunes i posteriorment 

aquests sediment es convertia en el sediment utilitzat pels processos al·luvials i 

col·luvials per generar ventalls al·luvials costaners. Aquestes característiques tan 

singulars havien provocat que aquests dipòsits fossin identificats de manera 

recurrent i errònia, al menys a l’àmbit de l’arxipèlag balear, exclusivament com a 

eolianites. 
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A més a més, les seqüències sedimentàries descrites mostren un fet 

aparentment contradictori ja que es caracteritzen majoritàriament per processos 

vinculats a ambients continentals com el modelat al·luvial, mentre que l’origen dels 

sediments transportats per aquests processos és marí. En aquest sentit la plataforma 

continental passa a ser una mena de magatzem de sediment aliè als ventalls al·luvials 

que en unes condicions determinades aquest sediment serà transportat sobre la costa 

i posteriorment retreballat per l’escorrentia generada a les conques costaneres. Per 

tant, els ventalls descrits en aquesta memòria es caracteritzen per haver tingut una 

alimentació exògena, és a dir, el sediment utilitzat majoritàriament a l’hora de 

construir-los ha estat produït fora de la seva conca directa d’alimentació. Aquest fet 

està posant de manifest que els processos d’interferència eòlic-al·luvial són uns 

mecanismes d’acrecció dels ventalls al·luvials que rarament es mencionen a la 

literatura, així com també aquests processos provoquen que l’esquema clàssic 

d’evolució del paisatge durant períodes freds i de nivell marí baix no es caracteritzi 

només per un modelat erosiu, sinó que també en determinades circumstàncies es 

produeix l’agradació de ventalls. El clima, evidentment, ha jugat un paper 

predominant com a principal responsable que els processos continentals treballin 

amb sediments marins i a més, ha estat un amplificador o mitigador dels processos 

tant eòlics com al·luvials, així com respecte de la provisió de sediment, el transport 

eòlic o la precipitació i l’escorrentia.  

Per altra banda, el resultats d’aquesta memòria han permès tractar qüestions 

relacionades amb els desencadenants d’importants períodes d’activitat eòlica a 

ambients costaners que inclouen les característiques del patró climàtic, la relació amb 

els canvis en el nivell de la mar i l’aportació sedimentària, que actualment s’han 

tractat poc en la literatura científica. Finalment, cal destacar que en un context actual 

de preocupació pels efectes que poden produir els canvis climàtics sobretot en zones 

d’ambients litorals, aquest treball aporta evidències de l’evolució al llarg del temps 

d’aquests ambients costaners i de la línia de costa a través de les anàlisis 

sedimentològiques, estratigràfiques i de la cronostratigrafia. Aquesta informació pot 

servir de punt de partida per entendre l’evolució futura de les costes de les illes 

Balears i d’altres zones de la Mediterrània ja que aquests cicles climàtics s’han anat 

repetint a grans trets des de fa 800 ka. 
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6. CONCLUSIONS 
 

The final remarks that can be drawn from the information exposed in this 

dissertation are presented below. These facts are organized in different sections 

according to their contribution to the regional and/or process-form knowledge. First of 

all, several general considerations are presented regarding the definition and 

characteristics of the eolian-alluvial interference sediments and then we introduce a 

group of conclusions that deal with a proposal of landscape evolution model at 

northern Mallorca and Menorca for the last 130 ka. Then, two other sections of 

general conclusions are introduced. The first one attempts to answer what were the 

main driving mechanisms in the formation of interference deposits during the 

stadials-interstadials and their implications on the coastal relief. Finally, a group of 

conclusions refer to contribution of this PhD dissertation to the theoretical 

background of alluvial fans and coastal dune fields formation and evolution. 

6.1. General features of the eolian-alluvial interference deposits 
 

At the beginning of this dissertation, the aim was the sedimentological and 

stratigraphical description of Pleistocene deposits at two coastal study sites that 

show the sedimentary pilling up of alluvial, colluvial and eolian environments. By 

means of OSL dating of eolian sediments, it was attempted to unravel the chronology 

of these two sequences, as well as to unscramble what were the main climate 

controls to its development. Thus, in general, the evidences introduced in this PhD 

thesis indicate that the studied sedimentary successions were developed mainly 

during the Late Pleistocene, although occasionally eolian deposits related to Middle 

Pleistocene have been described. 

In this way, two pilot study sites have been studied, one in northern Mallorca 

(es Caló fan) and another one in northern Menorca (the apron fan system of Tirant-

Fornells). At both locations sedimentological and stratigraphical analysis have been 

carried out enabling to identify the sequence of sedimentary processes that shape 

the coastal landspace. These slope and alluvial processes resulted in alluvial-

colluvial sedimentation in the form of debris-flows, sheetfloods, hillslope and 

streamflows deposits. Moreover, there were eolian processes with the consequent 

formation of dune fields. Locally marine deposits such as gravelly or sandy beaches 

have been also described.  

In addition, the sedimentological analysis has revealed that most of these 

deposits consist of marine bioclastic sands. In this sense, this study attempts to 

figure out which is the nature of these alluvial-colluvial deposits built up also with 

marine sediments previously wind-blown inland. The facies associations and the 

complex stratigraphic architecture observed display the interference of these 

sedimentary processes, being particularly important the fact that eolian sediments 

with marine origin form most of the alluvial-colluvial deposits. Additionally these 
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features have been also noticed in many other locations despite they are less 

extensive and poor preserved. Such fact suggests that these interference processes 

have a widerspread action and distribution along the Balearic coasts during the 

studied period. 

By means of OSL dating techniques the chronology of these eolian sediments 

have been established. The eolian-alluvial interference processes have been related 

to Quaternary climate variability and the glacio-eustatic oscillations over the past 130 

ka, which allows inferring the evolutionary framework of the Late Pleistocene coastal 

relief of northern Mallorca and Menorca and its relationship with the rest of the 

western Mediterranean as detailed below. 

6.2. Environmental evolution model during the Late Pleistocene for 
northern coastal areas of the Balearic Islands 
 

Stratigraphical and sediment analysis of alternating alluvial, eolian and 

interference deposits assisted by OSL datings, allowed to understand the 

environment and coastal landscape evolution of northern Balearic Islands during the 

Late Pleistocene (130 ka). This evolution was characterized by the following phases: 

1- During MIS 6 rapid climatic fluctuations equivalent to MIS 4 and MIS 3 

stadial/interstadial cycles took place. During the transition between the MIS 

MIS 6 and MIS 5e, the climate began to warm and sea level started to rise. 

However, at this time there were eolian-alluvial interference processes 

because the last stadial/interstadial episode of MIS 6 started. These 

conditions should have boosted the development of wetter conditions and 

formation of intense rainfall that generated flash floodings strong enough to 

rework and dismantle the dunes. At the same time, a small regressive episode 

of sea level enhanced the formation of new dune fields. 

 

2- During MIS 5e, sea level up to + 3 m asl facilitated the erosion of coastal 

deposits formed during MIS 6 cold stage and developed some small coves 

and narrow shore platforms covered by sandy or gravelly beaches 

accumulations. In addition, a warmer climate enhanced the vegetation growth 

and the soil formation over the coastal hillslopes. 

 

3- From MIS 5d, climate became cooler and sea level started to drop up to -20 

m. These changes in environmental conditions generated intense rainfall 

episodes, together with a base level change and a reduced vegetation cover 

that triggered important runoff processes on hillslopes and eroded the soils 

and accumulated large amounts of sediment, leading the formation of fans at 

the basins toe. One of the main consequences of the onset of regressive sea 

level period was exposition of part of the continental shelf and the availability 

of large amounts of marine sandy sediment, which allowed the eolian 

transport of this sediment inland. Cooling environmental conditions extended 
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to MIS 5b, with the exception of MIS 5c, which was a relative warming peak. 

The interference processes took place during the cooling episode between 

MIS 5c-5b and rapid sea level dropping of -60 m lead the formation of 

important dune field complexes. 

 

4- The onset of MIS 5a meant a small and rapid warm fluctuation of climate with 

a sea level rise that reached similar levels to the current sea level or slightly 

above. Environmental conditions had to be broadly equivalent to the present 

environment with soil development and vegetation colonization on hillslopes 

and the shaping of narrow shore platforms covered by pebbles or sand. 

 

5- At the beginning of MIS 4 climate begins to deteriorate significantly, 

temperature dropped and this generated storms that discharged intense 

rainfall. The beginning of a long period of marine regression triggered the 

formation and inland migration of dunes from the shelf. Vegetation cover on 

hillslopes became disperse and enhanced the erosion of soils formed during 

the previous warm stage. Furthermore, a significant base level dropping 

intensified runoff processes and the erosion capacity. A sea level dropping up 

to -100 m generated incision and erosion of basins. Simultaneously there were 

eolian-alluvial interference processes. From MIS 4 to MIS 2 a cold period was 

established. Sea level, always below -70 m, generated a constant 

development of a coastal dune field. More intense eolian periods would be 

related to colder and arid Dansgaard-Oeschger stadials and Heinrich events 

whilst alluvial episodes to warmer and humid Dansgaard-Oeschger 

interstadials. 

6.3. Chronological setting and driving mechanisms on the 
sedimentary environments evolution 
 

The chronology presented in this thesis for the last 130 ka shows that the 

development of alluvial fans in the Balearic Islands occured from MIS 6 to MIS 2 

during periods of marine regression. In fact, within this environmental context, it is 

expected a landscape shaped by alluvial erosion instead of fans aggradation. This 

highlights that the alluvial streams in the Balearic Islands did not achieve suitable 

energy conditions to produce erosion processes that resulted in the enough volume 

of colluvial materials for the fans formation. But on the other hand, sediment yield 

transported during regressive periods facilitated coastal fan development by recycling 

eolian sand accumulations. 

The basins that feed these fans seem they are not able to produce enough 

sediment to develop these fans. Bedrocks consisting of carbonate lithologies 

generate few sediment since on these materials the main products of alteration are 

transported by solution. Moreover, the products of weathering on siliceous bedrocks 

are silt or clasts. 
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In addition, changes in lithological and morphometrical characteristics of the 

feeding basins have allowed identifying differences in the processes. Alluvial 

processes appeared in basins with longitudinal profile segmentation, lesser mean 

slope and greater area. Conversely, basins with minor area, higher mean slope and 

greater presence of sandstone beds in the bedrock, generated colluvial transport 

processes controlled by gravity. 

The studied sedimentary sequences consist mainly of bioclastic sandstones 

indicating that the source of this sediment is not in the feeding basins. The genesis of 

this sediment occurred on the continental shelf during warm climate periods. 

Therefore, it seems necessary a sea level drop in the Balearic Islands to blow inland 

all this sediment from the shelf. 

In this way, at the northern coasts of Mallorca and Menorca, when marine 

regression periods began, extensive sandy surfaces became exposed to the wind 

and coastal dunes started to move inland. Marine regression periods coincided with 

dropping of environmental temperatures. This fact facilitated, the establishment of 

conditions generating thermic contrasts that causes episodes of intense rainfall and 

the dispersion of vegetation cover. The combination of all these factors generated a 

coastal landscape characterized by a wide flat area occupied by a dune field for the 

last 100 ka.  When important flash floods took place, the runoff was able to dismantle 

a part or the overall dune field incorporating the eolian sediment to the alluvial 

system. 

Across the western Mediterranean sedimentary sequences that roughly record 

the interference between dunes and alluvial fans in coastal zones during the Late 

Pleistocene have been described. It seems that there is a coincidence in the timing 

and processes that formed these deposits in the Mediterranean coasts since the 

eolian sedimentation periods correspond to cold periods and lower sea levels. 

Moreover, significant periods of alluvial sedimentation also happened related to cold 

periods but wetter. With the data presented, we can state that the coastal alluvial 

fans development during the Late Pleistocene are the product of the combination 

between a sea level dropping that generated enough space on the coast to expose 

the marine sediment and blow inland the sediment and moreover, a general climate 

cooling context that triggered temperature contrasts in the atmosphere producing 

episodes of intense rainfall. 

During the last glacial period (MIS 4-2; 80-20 ka) the succession of changes in 

coastal shaping seems to coincide with Dansgaard-Oeschger stadials/interstadials 

and Heinrich events. During cold episodes (D-O stadials or Heinrich events) the 

dunes moved inland on the coast, while during the relatively warmer episodes (D-O 

interstadials) but mostly on the transition between interstadial and stadial, the 

temperature contrasts between the sea surface temperature and the atmosphere 

generated the suitable conditions for the storms formation discharging intense 

rainfall. This led large flash floods dismantled the dunes. This environmental context 
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was only possible because sea level during the last glacial period remained always 

below -70 m. This means that there was always a large area of the continental shelf 

emerged and the inland eolian transport of marine sands could generate. In addition, 

the stadials or Heinrich events intensified the cold conditions forcing episodes of 

greater marine regression up to levels close to -100 m. 

6.4. Considerations on theoretical features of formation and 
evolution of alluvial fans and coastal dune fields 
 

In this thesis several issues are introduced concerning the dynamics, 

processes and sedimentology of two different depositional environments: alluvial fans 

and coastal dune systems, as well as their interactions. Although they are two 

different environments, which display totally different processes, often their close 

interrelation observed in the coastal zone, makes difficult to define the limits between 

the two environments. In this sense, eolian-alluvial interference is the geomorphic 

expression of combination and overlapping of both processes. Thus, eolian-alluvial 

interference refers to coastal deposits that contain marine sediments showing alluvial 

or colluvial sedimentary structures. This concept, according to the interpretation 

proposed in this memoir, would consist in marine sediments were transported by 

wind from the shelf during sea level lowstands to inland forming dunes and later this 

sediment was reworked by alluvial and colluvial processes developing coastal fans. 

These special features had caused these deposits were identified repeatedly, at least 

in the Balearic archipelago, exclusively as eolianites. 

In addition, the sedimentary sequences described show a controversy since 

they are mainly characterized by processes linked to continental environments such 

as those of alluvial systems, whilst the origin of these sediments transported by these 

processes is a marine one. In this way, the continental shelf becomes the sediment 

store of alluvial fans. This is possible under certain conditions in which this sediment 

will be transported on the coast and later reworked by the runoff generated in the 

coastal basins. Therefore, fans described in this thesis are characterized by an 

exogenous sediment supply. This sediment, produced outside of the directly feeding 

basin, mostly was used to build the fans up. This fact shows that the eolian-alluvial 

interference processes are a type of accretion mechanisms rarely mentioned in the 

literature. This shows that the classical scheme of landscape evolution during cold 

stages and low sea level is characterized not only by erosion but also in certain 

circumstances, such as the presence of interference processes, aggrading fans is 

developed. Obviously, climate played a major role as the main driver on interference 

processes and also amplified or reduced the impact of eolian and alluvial processes 

and the sediment supply, eolian transport or precipitation and runoff. 

Furthermore, the results of this thesis have allowed dealing with issues related 

to the triggers of significant eolian activity periods in coastal environments including 

the characteristics of the climate pattern, the relationship with changes in sea level 

and the sediment supply. Finally, in the current context of concern about the effects 
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of climate change especially in coastal areas, this study provides evidence of the 

evolution over time of these coastal environments and the shoreline position through 

sedimentological, stratigraphical and chronostratigraphical analysis. This information 

may be useful as a starting point for understanding the future evolution of the 

Balearic Islands coasts and other areas of the Mediterranean since these climate 

cycles have repeated for roughly 800 ka. 
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COLUMNES I PRINCIPALS ESQUEMES 

ESTRATIGRÀFICS DEL VENTALL AL·LUVIAL 

DES CALÓ (MALLORCA) 

Vista aèria del ventall des Caló amb la situació dels trams de costa que 

contenen la localització de cada columna i de les seccions utilitzades per la descripció 

estratigràfica. Ampliacions a continuació. Per a la descripció de les fàcies, consultar  

el capítol 4.2.4. 
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SISTEMA DE VENTALLS  

DE TIRANT-FORNELLS (MENORCA) 
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COLUMNES I ESQUEMES ESTRATIGRÀFICS 

DEL SISTEMA DE VENTALLS DE TIRANT – 

FORNELLS 

Vista aèria del sistema de ventalls de Tirant – Fornells amb la situació dels 

trams de costa que contenen la localització de cada columna i de les seccions 

utilitzades per a la descripció estratigràfica. Ampliacions a continuació. Per a la 

descripció de les fàcies, consultar  el capítol 4.3.3. 
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