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Terra endins, terra endins com les arades,
terra endins com l'aixada i els rampins,
per desrelar les herbes metzinades
i sembrar arreu els nostres camps mesquins.
Terra endins com la pluja lenta i fina
i com les fonts que no s'estronquen mai;
terra endins com el gra que endins germina
per llençar-se amb més força dins l'espai.
Terra endins com els roures, com les llargues
arrels tentaculars dels vells olius,
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les llacors seculars dels camps nadius.
Terra endins com les soques dretureres,
terra endins com el cor dels durs metals,
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Terra endins com les rares pedres fines
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terra endins per la Pàtria que hi rebrota,
terra endins amb les mans i amb tot el cor!
Terra endins sempre més, i quan avara
la mort vingui a trencar els nostros destins
de cara al cel ens sigui dolç encara
reposar enmig dels nostres, terra endins.

Guillem Colom i Ferrà
(Sóller 1890-Palma 1979)
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Abreviatures i acrònims
BES
BU
CCT
CH
CR
Cra
CS
CSJ
CSM
CT
CTM
disc. i-M
disc. f-M
DGRRHH
DSDP
E
Fm
GSSP
IES
ITGE
IGME
Km
LM
LM-1
LM-2
LM-3
LP
LU
m
Ma
MCSC
MES
MB
M/P
MSC
MU
MZB
N
ODP
OSL
p-ev1
p-ev2

Superfície d’Erosió de Base
Unitat estratificada (Bedded Unit)
Complex Carbonàtic Terminal
Calcisiltites amb Heterostegina
Calcàries de Randa (= Calcàries Son Talent)
Carretera
Calcàries de Santanyí
Calcarenites de Sant Jordi
Calciciltites de Son Mir
Complex Terminal (íd. Complex Carbonàtic Terminal)
Complex Terrigen Marginal
Discontinuïtat intramessiniana
Discontinuïtat finimessiniana
Direcció General de Recursos Hídrics del Govern Balear (abans SGOP)
Deep Sea Drilling Project
Est (Llevant)
Formació
Global Boundary Stratotype-Section and Point
Superfície d’Erosió Intermèdia
Instituto Tecnológico Minero de España (actualment IGME)
Instituto Geológico y Minero de España (abans ITGE)
Kilòmetres
Lago Mare
Lago Mare tipus 1
Lago Mare tipus 2
Lago Mare tipus 3
Llims Rojos de Palma
Unitat Inferior (Lower Unit)
Metres
Milions d’anys
Complex Mixt Siliciclàstic-Carbonàtic
Superfície d’Erosió Messiniana (domini onshore) o Superfície d’Erosió
Marginal (domini offshore)
Margues de la Bonanova
Límit Mio-Pliocè
Crisi de Salinitat Messiniana
Unitat Mòbil (Mobil Unit)
Límit Messinià-Zanclià
Nord (Tramuntana)
Ocean Drilling Project
Optically Stimulated Luminiscence
Subunitat postevaporítica p-ev1
Subunitat postevaporítica p-ev2
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PLG
Post-MSC
PQ
Pre-MSC
SGOP
s.n.m.
RU
S
TB
TES
TRU
UE
UU
W
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Guixos primaris inferiors (Primary Lower Gypsum)
Dipòsits postcrisi
Plioquaternari
Dipòsits precrisi
Servicio General de Obras Públicas (actualment DGRRHH)
Sobre el nivell del mar
Unitat d’Esculls (Reef Unit)
Sud (Migjorn)
Formació Turbidítica de Banyalbufar
Superfície d’erosió a sostre
Discontinuïtat a sostre d’esculls
Unitat d’Esculls
Unitat Superior (Upper Unit)
Oest (Ponent)
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Resum
La Crisi de Salinitat Messiniana (MSC, per les seves sigles en anglès) constitueix un
esdeveniment de gran importància ambiental que va afectar l'evolució del tota la
Mediterrània i també les aigües dels oceans a nivell global.
A la Mediterrània, la crisi es va caracteritzar principalment per un aïllament i/o disminució
de les comunicacions amb l’oceà Atlàntic, resultant un nou balanç hidrològic a
conseqüència del qual es van depositar gran quantitats d’evaporites (sals i guixos), tant a
les planes abissals com a les zones marginals, fet que juntament amb la presència d’una
important erosió dels marges exposats, indiquen que s’hauria pogut produir un
significatiu descens del nivell i/o dessecació de la Mediterrània, que alguns autors
consideren de fins a 1000-1500 m sota l’actual nivell del mar.
Paradoxalment, durant la crisi hi va haver un període (o períodes), denominats Lago
Mare, amb una forta aportació d'aigües dolces-salobroses, possiblement relacionades
amb un gran canvi climàtic i/o intercanvis d'aigües amb el Paratethys. Finalment la crisi
acaba amb la restauració de les condicions marines obertes normals, coincidint amb l’inici
del Pliocè.
La MSC representa un esdeveniment de notable interès per il·lustrar canvis ambientals
excepcionals, tractant-se d'un esdeveniment que no té parangó en la història de la Terra i
del qual no es disposen d'exemples similars en l'actualitat. La incògnita sobre la
naturalesa de la major part de les evaporites i superfícies d'erosió de la Mediterrània
encara està pendent de resoldre, constituint encara un repte i objecte de debat per a la
comunitat científica.
A l’illa de Mallorca es poden trobar excel·lents evidències dels efectes de la crisi de
salinitat de la Mediterrània y de la posterior reinundació marina del Pliocè. De forma
afegida aquest registre resulta especialment adequat per poder testar possibles
escenaris, tenint en compte que el promontori Balear, a diferència d'altres conques de la
Mediterrània central, s’ha mantingut relativament estable en termes de moviments
verticals, des del Miocè final (Govers et al. , 2009; Mas i Fornós, 2011, 2012, 2013; Just et
al., 2011; Maillard et al., 2014; Driussi et al., 2015).
L’objectiu principal de la present Tesi Doctoral és establir quins trets caracteritzen la
sedimentació durant la transició Miocè-Pliocè i la posterior transgressió del Pliocè a l’illa
de Mallorca, així com definir com es relaciona aquest registre amb la Crisi de Salinitat
Mediterrània, per així poder arribar a un model regional, confrontant les dades
registrades a Mallorca, atesa la seva coherència i interpretació, en relació als diferents
models o escenaris proposats pel conjunt de la Mediterrània.
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Per a això, s'ha procedit a l'anàlisi estratigràfica d’un total de 100 afloraments i sondatges
corresponents a les principals conques neògenes de l’illa de Mallorca: Campos, Palma,
Inca, sa Pobla-Alcúdia i sa Marineta, així com a la seva correlació amb vistes a la
reconstrucció de possibles escenaris. D’aquesta manera, les principals discontinuïtats, la
geometria estratigràfica i els canvis de fàcies han estat caracteritzats en termes de majors
superfícies d'erosió, correlacions laterals i organització vertical de fàcies.
Un dels principals inconvenients per assolir l’estudi del Neogen a l’Illa de Mallorca deriva
de la dificultat per trobar i disposar d’afloraments extensos i de bona qualitat que ens
permetin obtenir un mínim de dades adients per poder assolir un nivell de discussió i
unes conclusions suficientment vàlides i fiables. En el present estudi, llevat d’algunes
seccions clàssiques i suficientment conegudes, s’ha aportat un bon nombre de nous
afloraments i seccions, moltes d’elles totalment inèdites i d’altres gairebé fins ara gens o
poc estudiades. Moltes d’aquestes noves seccions inèdites poden semblar individualment
molt limitades i/o fragmentaries, però en el seu conjunt han permès un mostreig força
exhaustiu que ha possibilitat arribar a unes conclusions amb uns nivells de fiabilitat i
validesa destacables.
Els resultats obtinguts i la seva posterior discussió en relació el registre estratigràfic del
Messinià terminal i del Pliocè observat a l’illa de Mallorca, ens ha permès definir quins
son els trets que caracteritzen la sedimentació durant la transició Messinià-Pliocè i la
posterior transgressió de la mar pliocena a les principals conques sedimentàries de l’illa
de Mallorca i com es relacionen aquests amb la MSC.
El registre sedimentari de les conques neògenes de l’illa de Mallorca, des de final del
Miocè fins al Quaternari, ens permet constatar la presència de:
(i) Depòsits precrisi representats pel basament pre o sinorogènic i la Unitat d’Esculls,
formada per carbonats corresponents a esculls coral·lins, progradants sobre fàcies
bioclàstiques de talús i plataforma.
(ii) Existència d’una discontinuïtat intramessiniana que cap als marges de conca i prop
dels principals relleus es manifesta en forma de depòsits detrítics regressius
(Margues de la Bonanova) derivats de l’erosió marginal, per passar lateralment cap a
les zones mes distals a una conformitat correlativa no erosiva, derivada d’una
significativa regressió forçada.
(iii) Depòsits del Complex Carbonàtic Terminal (CCT) representats per la unitat de
Calcàries de Santanyí constituïda per depòsits de manglar, oolites i microbialites,
localment diagenitzades i alterades (Fàcies Pont d’Inca). Aquests depòsits mostren un
patró transgressiu sobre la superfície intramessiniana, situant-se en onlap
transgressiu sobre els depòsits detrítics resultants de l’erosió dels marges (Margues
de la Bonanova). A la conca de Palma la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT, és lateral
i cronostratigràficament equivalent a les evaporites (PLG, Primary Lower Gypsum )
ubicades al depocentre de conca (Guixos de Sant Jordi).
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(iv) Existència de nivells lacustres de poca potència corresponents a un ambient salobre
i/o d’aigua dolça (Formació ses Olles) amb presència de fauna paratethiana, pròpia
d’aigües oligo-mesohalines poc profundes, generalment depositats de forma directe,
sense evidències erosives intermèdies, sobre els depòsits del Complex Carbonàtic
Terminal. La posició i les condicions paleoambientals observades ens permeten
correlacionar aquests depòsits amb l’episodi Lago Mare que va tenir lloc a la
Mediterrània durant la Crisi de Salinitat Messiniana.
(v) Presència d’una superfície de discontinuïtat finimessiniana (MES), amb evidències
d’una forta erosió subaèria, que pot arribar a erosionar completament els depòsits
Lago Mare immediats. Aquesta mateixa superfície erosiva afecta també a sostre als
depòsits del Complex Carbonàtic Terminal, podent-los eliminar en ocasions per
complet, i afectar directament el sostre de la Unitat d’Esculls sotajacent. Tot això ens
indica que aquests depòsits, és a dir tant del Lago Mare com del Complex Carbonàtic
Terminal (PLG inclusiu), es van depositar abans de l’inici de la major caiguda del nivell
del mar ocorreguda durant el paroxisme de la MSC.
(vi) Evidències d’una transgressió sobtada de la mar pliocena, amb presència d’un lag
transgressiu a base i dipòsits marins profunds (Calcisiltites de Son Mir) que
posteriorment evolucionen gradualment a litorals, paràlics i eòlics-edàfics
(Calcarenites de Sant Jordi).
(vii) Finalment les conques són reblides per depòsits detrítics al·luvials quaternaris (Llims
Rojos de Palma) podent formar-se albuferes i aiguamolls residuals (salobrar de
Campos, prat de Sant Jordi, albufera d’Alcúdia-Muro), cordons dunars litorals i tot el
conjunt de depòsits relacionats amb les variacions glacioeustàtiques quaternàries.
La major erosió (MES), associada al pic de màxima caiguda del nivell de la mar ocorreguda
durant la principal fase de dessecació de la crisi, es situa a sostre dels depòsits de
Calcàries de Santanyí-CCT i Lago Mare, ja que aquests es troben fortament erosionats i
posteriorment fossilitzats per la transgressió del Pliocè. Així, tan els depòsits del Complex
Carbonàtic Terminal (PLG inclusiu) com del Lago Mare serien anteriors al paroxisme de la
Crisi de Salinitat Messiniana.
La seqüència pliocena en conjunt està constituïda per una successió granocreixent i
progradant clarament regressiva, que passa de forma gradual de depòsits calcisiltítics
profunds cap a calcarenites amb nivells lumàquel·lics cap a sostre, per passar finalment a
nivells eòlics-edàfics. Entre els nivells marins pliocens de caire litoral s’ha pogut constatar
l’existència de depòsits regressius intercalats possiblement corresponents a una
important regressió intrapliocena. Per altre part, durant la progradació i coincidint amb
moments d’estabilització del nivell marí, s’haurien desenvolupat alguns nivells restringits
de caràcter paràlic residual, si bé, la retirada del mar de les conques fou pràcticament
completa ja durant el Plistocè inferior.
Tot això ens indica que a l’illa de Mallorca el desenvolupament de la Crisi de Salinitat
Messiniana es més proper i coherent amb els models que defensen que la principal fase
de dessecació es va produir desprès de la deposició de l’evaporita marginal (PLG) i del
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Complex Carbonàtic Terminal (Ryan i Cita, 1978, Clauzon et al., 1996; Cornée et al., 20022008).
Segons aquests models, haurien existit dos episodis evaporítics. Durant el primer episodi
(5,97-5,94 Ma) s’hauria produït tan sols una baixada del nivell de la Mediterrània de poc
calat que hauria provocat la deposició de la unitat detrítica de Margues de la Bonanova
en els marges i iniciat la dels Guixos de Sant Jordi (PLG) en el depocentre de la conca de
Palma. Entre els dos episodis evaporítics s’hauria produït una breu restitució del nivell del
mar (∼5,94-5,77 Ma) que hauria provocat l’última deposició de carbonats (Calcàries de
Santanyí-Complex Carbonàtic Terminal) a les zones marginals, i que en el nostre cas
també inclouria l’episodi Lago Mare al final. El segon episodi (5,77-5,33 Ma)
correspondria a la principal davallada del nivell de la mar (1500-2000 m) que hauria
provocat la dessecació que afectà tant els marges com les planes abissals de la
Mediterrània, resultant la deposició de les evaporites abissals i l’erosió (MES) dels
depòsits marginals depositats durant el primer episodi (PLG, Complex Carbonàtic
Terminal i Lago Mare) o abans de la crisi (Unitat d’Esculls o basament anterior).
En línies generals es pot considerar que la plataforma Balear s’ha mantingut estable en
termes de moviments verticals des del Miocè final, fet que no desmereix l’existència
d’una certa activitat tectònica direccional que explicaria algunes situacions anòmales del
Messinià superior i el Pliocè localment aixecats o col·lapsats.
L’anàlisi de la fauna insular messiniana-pliocena de les Illes Balears juntament amb les
dades geoestructurals disponibles, ens permeten derivar conclusions sobre la magnitud
de la dessecació mínima necessària per a que es pogués fer efectiva la colonització del
promontori Balear per noves faunes terrestres-continentals a finals del Messinià. Un
mínim de 1000-1200 m de reducció del nivell del mar Mediterrani s'hauria d'haver assolit
per permetre la colonització de la fauna terrestre de les Illes Balears durant el màxim de
la Crisi de Salinitat Messiniana, fet que constitueix clarament una nova i sòlida evidència a
favor del paradigma o model de conca profunda dessecada a la Mediterrània durant la
crisi.
Contràriament a la postura actualment “consensuada” que defensa l’existència d’un únic
l’episodi Lago Mare ocorregut al final de la crisi, just abans de la reinundació pliocena
(CIESM, 2008; Roveri et al., 2014a), l’evidència del Lago Mare de Mallorca, clarament
erosionat per la superfície d’erosió finimessiniana (MES), implica considerar que aquest es
va depositar abans de la fase de major dessecació de la Crisi de Salinitat Messiniana i no
posteriorment just abans de la reinundació del Pliocè, sense que es pugui descartar
l’existència d’un segon episodi relacionat amb el highstant de la reinundació pliocena.
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Resumen
La Crisis de Salinidad Messiniense (MSC, por sus siglas en inglés) constituye un evento de
gran importancia ambiental que afectó la evolución de todo el Mediterráneo y también
las aguas de los océanos a nivel global.
En el Mediterráneo, la crisis se caracterizó principalmente por el aislamiento y/o
disminución de las comunicaciones con el océano Atlántico, resultando un nuevo balance
hidrológico como consecuencia del cual se depositaron grandes cantidades de evaporitas
(sales y yesos), tanto en las llanuras abisales como en las zonas marginales, lo que junto
con la presencia de una importante erosión de los márgenes expuestos, apuntan a que se
habría podido producir un significativo descenso del nivel y/o desecación del
Mediterráneo, que algunos autores consideran de hasta 1000-1500 m bajo el actual nivel
del mar.
Paradójicamente, durante la crisis hubo un período (o periodos), denominados Lago Mare,
con un fuerte aporte de aguas dulces y/o salobres, posiblemente relacionadas con un gran
cambio climático y/o intercambios de aguas con el Paratethys. Finalmente la crisis
termina con la restauración de las condiciones marinas normales, coincidiendo con el
inicio del Plioceno.
La MSC representa un acontecimiento de notable interés para ilustrar cambios
ambientales excepcionales, tratándose de un evento que no tiene parangón en la historia
de la Tierra y del que no se disponen de ejemplos similares en la actualidad. La incógnita
sobre la naturaleza de la mayor parte de las evaporitas y superficies de erosión del
Mediterráneo aún está pendiente de resolver, constituyendo todavía un reto y objeto de
debate para la comunidad científica.
En la isla de Mallorca pueden encontrarse excelentes evidencias de los efectos de la Crisis
de Salinidad del Mediterráneo y de la posterior reinudación marina del Plioceno. De forma
añadida este registro resulta especialmente adecuado para poder testar posibles
escenarios, teniendo en cuenta que el promontorio Balear, a diferencia de otras cuencas
del Mediterráneo central, ha permanecido relativamente estable en términos de
movimientos verticales, desde el Mioceno final (Govers et al., 2009; Mas i Fornós, 2011,
2012, 2013a; Just et al., 2011; Maillard et al., 2014; Driussi et al., 2015).
El objetivo principal de la presente Tesis Doctoral es establecer qué rasgos caracterizan la
sedimentación durante la transición Mioceno-Plioceno y la posterior transgresión del
Plioceno en la isla de Mallorca, así como definir cómo se relaciona este registro con la
Crisis de Salinidad Mediterránea para llegar a un modelo regional, confrontando los datos
registrados en Mallorca, dada su coherencia e interpretación, en relación a los distintos
modelos o escenarios propuestos para el conjunto del Mediterráneo.
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Para ello, se ha procedido al análisis estratigráfico de un total de 100 afloramientos y
sondeos correspondientes a las principales cuencas neógenas de la isla de Mallorca:
Campos, Palma, Inca, sa Pobla-Alcúdia y sa Marineta, así como a su correlación con vistas
a la reconstrucción de posibles escenarios. De esta manera, las principales
discontinuidades, la geometría estratigráfica y los cambios de facies han sido
caracterizados en términos de principales superficies de erosión, correlaciones laterales y
organización vertical de facies.
Uno de los principales inconvenientes para el estudio del Neógeno en la isla de Mallorca
deriva de la dificultad para encontrar y disponer de afloramientos extensos y de buena
calidad que nos permitan obtener un mínimo de datos adecuados para poder alcanzar un
nivel de discusión y unas conclusiones suficientemente válidas y fiables.
En el presente estudio, aparte de algunas secciones clásicas y suficientemente conocidas,
se aporta un buen número de nuevos afloramientos y secciones, muchas de ellos
totalmente inéditos y otras hasta ahora nada o poco estudiadas. Muchas de estas nuevas
secciones inéditas pueden parecer individualmente muy limitadas y/o fragmentarias, pero
en su conjunto han permitido un muestreo exhaustivo que ha posibilitado llegar a unas
conclusiones con unos niveles de fiabilidad y validez destacables.
Los resultados obtenidos y su posterior discusión en relación al registro estratigráfico del
Messiniense terminal y del Plioceno observado en la isla de Mallorca, nos ha permitido
definir cuáles son los rasgos que caracterizan la sedimentación durante la transición
Messiniense-Plioceno y la posterior transgresión del mar plioceno en las principales
cuencas sedimentarias de la isla de Mallorca y cómo estos se relacionan con la MSC.
El registro sedimentario de las cuencas neógenas de la isla de Mallorca, desde finales del
Mioceno hasta el Cuaternario, nos permite constatar la presencia de:
(i) Depósitos precrisis representados por el basamento pre o sinorogénico y la Unidad
Arrecifal, formada por carbonatos correspondientes a arrecifes coralinos
progradantes sobre facies bioclásticas de talud y plataforma.
(ii) Existencia de una discontinuidad intramessiniense que hacia los márgenes de cuenca
y coincidiendo con los principales relieves se manifiesta en forma de depósitos
detríticos regresivos (Margas de la Bonanova) derivados de la erosión marginal, para
pasar lateralmente hacia las zonas más distales a una conformidad correlativa no
erosiva, resultado de una significativa regresión forzada.
(iii) Depósitos del Complejo Carbonático Terminal (CCT) representados por la unidad de
Calizas de Santanyí, constituida por depósitos de manglar, oolitas y microbialitas,
localmente diagenizadas y alteradas (Fácies Pont d’Inca). Estos depositos muestran
un patrón transgresivo sobre la superficie intramessiniense o en onlap transgresivo
sobre los depósitos detríticos resultantes de la erosión de los márgenes (Margas de la
Bonanova). En la cuenca de Palma la unidad de Calizas de Santanyí-CCT, es lateral y
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cronoestratigráficamente equivalente, al menos en parte, a las evaporitas (PLG,
Primary Lower Gypsum) ubicadas en el depocentro de cuenca (Yesos de Sant Jordi).
(iv) Existencia de niveles lacustres de poca potencia correspondientes a un ambiente
salobre y/o de agua dulce (Formación ses Olles) con presencia de fauna
paratethiense, propia de aguas oligo-mesohalines poco profundas, generalmente
depositados de forma directa, sin evidencias erosivas intermedias, sobre los depósitos
del Complejo Carbonático Terminal. La posición y las condiciones paleoambientales
observadas permiten correlacionar estos depósitos con el episodio Lago Mare que
tuvo lugar en el Mediterráneo durante la MSC.
(v) Presencia de una superficie de discontinuidad finimessiniense (MES), con evidencias
de una fuerte erosión subaérea, que puede llegar a erosionar completamente los
depósitos Lago Mare inmediatos. Esta misma superficie erosiva afecta también a
techo a los depósitos del Complejo Carbonático Terminal, pudiéndolos eliminar en
ocasiones por completo, afectando directamente el techo de la Unidad Arrecifal
subyacente. Todo esto nos indica que estos depósitos, es decir tanto del Lago Mare
como del Complejo Carbonàtico Terminal (PLG incluido), se depositaron antes del
inicio de la mayor caída del nivel del mar ocurrida durante el paroxismo de la Crisis de
Salinidad Messiniense.
(vi) Evidencias de una transgresión repentina del mar plioceno, con presencia de un lag
transgresivo en la base, con depósitos marinos profundos (Calcisiltitas de Son Mir)
que hacia techo pasan gradualmente (progradan) a litorales, paràlicos y eólicoedáficos (Calcarenitas de Sant Jordi).
(vii) Finalmente las cuencas son colmatadas por depósitos detríticos aluviales cuaternarios
(Limos Rojos de Palma) pudiendo formarse albuferas y marismas residuales (salobrar
de Campos, prat de Sant Jordi, albufera de Alcúdia-Muro), cordones dunares litorales,
así como todo el conjunto de depósitos relacionados con las variaciones
glacioeustáticas cuaternarias.
La mayor erosión (MES), asociada al pico de máxima caída del nivel del mar, ocurrida
durante la fase de máxima desecación, se sitúa a techo de los depósitos de Calizas de
Santanyí-CCT y Lago Mare, ya que estos se encuentran fuertemente erosionados y
posteriormente fosilizados por la transgresión del Plioceno. Así, tanto los depósitos del
Complejo Carbonático Terminal-PLG como el Lago Mare serían anteriores al paroxismo de
la Crisis de Salinidad Messiniense.
La secuencia pliocena en su conjunto está constituida por una sucesión granocreciente y
progradante, que pasa de forma gradual de depósitos calcisiltíticos profundos hacia
calcarenitas con niveles lumàquel·lics hacia techo, para pasar finalmente a niveles eólicosedáficos. Entre los niveles marinos pliocenos de carácter litoral se ha podido constatar la
existencia de depósitos regresivos intercalados, posiblemente correspondientes a una
importante regresión intrapliocena. Por otra parte, durante la progradación y
coincidiendo con momentos de estabilización del nivel marino, se habrían desarrollado
algunos niveles restringidos de carácter parálico residual, si bien, se constata que la
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retirada del mar de las cuencas fue prácticamente completa ya durante el Pleistoceno
inferior.
Todo esto nos indica que en la isla de Mallorca el desarrollo de la Crisis de Salinidad
Messiniense se acerca más y es coherente con los modelos que defienden que la principal
fase de desecación se produjo después de la deposición del evaporita marginal (PLG) y del
Complejo Carbonatico Terminal (Ryan y Cita, 1978, Clauzon et al., 1996; Cornée et al.,
2002-2008).
Según estos modelos, habrían existido dos episodios evaporíticos. Durante el primer
episodio (5,97-5,94 Ma) se habría producido tan sólo una bajada del nivel del
Mediterráneo de poco calado que habría provocado la deposición de la unidad detrítica de
Margas de la Bonanova en los márgenes e iniciando la de los Yesos de Sant Jordi (PLG) en
el depocentro de la cuenca de Palma. Entre los dos episodios evaporíticos se habría
producido una breve restitución del nivel del mar (5,94-5,77 Ma) que habría provocado la
última deposición de carbonatos (Calizas de Santanyí-Complejo Carbonático Terminal) en
las zonas marginales, y que en nuestro caso también incluiría el episodio Lago Mare al
final. El segundo episodio evaporítico (5,77-5,33 Ma) correspondería al principal descenso
del nivel del mar (1500 a 2000 m) que habría provocado la desecación que afectó tanto a
márgenes como llanuras abisales del Mediterráneo, resultando la deposición de las
evaporitas abisales y la erosión (MES) de los depósitos marginales depositados durante el
primer episodio (PLG, Complejo Carbonático Terminal y Lago Mare) o antes de la crisis
(Unidad Arrecifal o basamento anterior).
En líneas generales se puede considerar que la plataforma Balear ha sido estable en
términos de movimientos verticales desde el Mioceno final, hecho que no desmerece la
existencia de una cierta actividad tectónica direccional que explicaría algunas situaciones
anómalas del Messiniense superior y el Plioceno localmente levantados o colapsados.
El análisis de la fauna insular messiniense-pliocena de las Islas Baleares junto con los
datos geoestructurales disponibles, nos permiten derivar conclusiones sobre la magnitud
de la desecación mínima necesaria para que se pueda hacer efectiva la colonización del
promontorio Balear por nuevas faunas terrestres-continentales a final del Messiniense. Un
mínimo de 1000-1200 m de reducción del nivel del mar Mediterráneo se debería haber
alcanzado para poder permitir la colonización de la fauna terrestre de las Islas Baleares
durante el máximo de la Crisis de Salinidad Messiniense, lo que constituye claramente una
nueva y sólida evidencia a favor del paradigma o modelo de cuenca profunda desecada en
el Mediterráneo durante la crisis.
Contrariamente a la postura actualmente "consensuada" que defiende la existencia de un
único episodio Lago Mare al final de la crisis, justo antes de la reinundación pliocena
(CIESM, 2008; Roveri et al., 2014), la evidencia del Lago Mare de Mallorca, claramente
erosionado por la superficie de erosión messiniense (MES), implica considerar que éste se
depositó antes de la fase de mayor desecación de la Crisis de Salinidad Messiniense y no
posteriormente justo antes de la reinundación del Plioceno, sin que se pueda descartar la
existencia de un segundo episodio relacionado con el highstand de la reinundación
pliocena.
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Summary
The Messinian Salinity Crisis (MSC) is an event of great environmental importance that
affected the evolution of all the Mediterranean and also global sea-level.
In the Mediterranean, the crisis was mainly characterized by isolation and/or reduced
connection with the Atlantic ocean, resulting in a new hydrological budget the
consequence of which was the deposition of large amounts of evaporites (salt and
gypsum), in both the abyssal plains and the marginal zones. This, together with
considerable erosion of the exposed margins, indicates a significant sea-level fall and/or
desiccation of the Mediterranean, which some authors consider to have been 1000-1500
m below present sea-level.
Paradoxically, during the crisis there was a period (or periods), denominated Lago Mare,
with a high rate of transportation of fresh and/or saline water, possibly related to a major
climate change and/or exchanges of water with the Paratethys. The crisis finally ended
with the return of normal marine conditions at the beginning of the Pliocene.
The MSC is an event of notable interest as it illustrates exceptional environmental changes
that are unique in the Earth’s history and of which there are no similar examples in the
present day. The nature of the majority of the evaporites and erosional surfaces is still
unknown and represents a challenge for, as well as a subject of, debate in the scientific
community.
Excellent evidence of the effects of the Mediterranean Salinity Crisis and the subsequent
marine re-flooding in the Pliocene can be found on the island of Mallorca.
In addition, this record is especially suitable for testing possible geological models or
scenarios, taking into account the fact that the Balearic promontory, unlike other central
Mediterranean basins, has remained relatively stable in terms of vertical movements since
the end of the Miocene (Govers et al., 2009; Mas and Fornós, 2011, 2012, 2013a; Just et
al., 2011; Maillard et al., 2014; Driussi et al., 2015).
The main aim of this PhD memoir is to establish what features characterize sedimentation
during the Miocene-Pliocene transition and the subsequent Pliocene transgression on the
island of Mallorca and to create a regional model by relating this record to the
Mediterranean Salinity Crisis, given the coherence and interpretation of the recorded data
on Mallorca in relation to the different proposed scenarios for the whole of the
Mediterranean.
To this purpose, a stratigraphic analysis has been produced from a total of 100 exposures
and boreholes corresponding to the main Neogene basins of Mallorca: Campos, Palma,
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Inca, sa Pobla-Alcúdia and sa Marineta, and to their correlation with the reconstruction of
possible scenarios. In this way, the main discontinuities, the stratigraphic geometry and
the changes of facies have been characterized in terms of the major erosional surfaces,
lateral correlations and vertical organization of facies.
One of the main difficulties in studying the Neogene on Mallorca is to find extensive good
quality exposures from which sufficient data can be obtained in order to reach reliable,
valid conclusions.
Apart from some classic and sufficiently well-known sections, there is a good number of
new exposures and sections, many of which are completely unknown and others either
little or not at all studied until now. Many of these new, unknown sections may seem
individually very limited and/or fragmentary, but taken together they constitute an
exhaustive sample which has enabled outstandingly reliable and valid conclusions to be
reached.
The results obtained and their subsequent discussion in relation to the stratigraphic record
from the end of the Messinian and the Pliocene observed on Mallorca, have allowed us to
define the features that characterize sedimentation during the Messinian-Pliocene
transition and the subsequent Pliocene transgression in the main sedimentary basins of
Mallorca and how they relate to the MSC.
The sedimentary data from the Neogene basins on the island of Mallorca, from the end of
the Miocene to the Quaternary, show the presence of:
(i) Pre-crisis deposits represented by the basement pre or sin-orogenic and the Reef Unit,
formed by carbonates corresponding to progradational coralline reefs above
bioclastic facies of slope and platform.
(ii) An intra-Messinian discontinuity which towards the margin of the basins and,
coinciding with the main reliefs, comprises regressive detrital deposits derived from
marginal erosion (Bonanova Marls), which basinward change laterally towards the
most distal zones to a non-erosional correlative unconformity resulting from a
significant forced regression.
(iii) Terminal Carbonate Complex (TCC) deposits represented by the Santanyi Limestone
Unit, comprised of carbonate muds, oolites and microbialites, locally diagenitized and
altered (Pont d’Inca facies). These deposits show a transgressive pattern above the
intra-messinian surface or in transgressive onlap above the detrital deposits resulting
from the erosion of the margins (Bonanova Marls). In the basin of Palma, the TCCSantanyi Limestone unit is the lateral and chronostratigraphical equivalent, at least in
part, to the evaporites (PLG, Primary Lower Gypsum) located in the depocentre of the
basin (Sant Jordi Gypsum).
(iv) Lacustrine levels of low thickness, corresponding to a brackish and/or fresh water
environment (ses Olles Formation) with paratethyian fauna typical of shallow oligomesohaline water, generally deposited directly, without intermediate erosive
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evidence, above the Terminal Carbonate Complex deposits. The situation and the
observed paleoenvironmental conditions correlate these deposits with the Lago Mare
episode that took place in the Mediterranean during the Messinian Salinity Crisis.
(v) An end-Messinian discontinuity surface, with evidence of strong subaerial erosion,
which could completely erode the immediate Lago Mare deposits. This erosional
surface also affects the top of the Terminal Carbonate Complex deposits, on occasions
eliminating them completely, and directly affecting the top of the subjacent Reef Unit
deposits. All of this indicates that these deposits, that is to say both the Lago Mare
and the Terminal Carbonate Complex (PLG included), were deposited before the start
of the major relative sea-level fall corresponding to the paroxysm of the MSC.
(vi) Evidence of a sudden Pliocene sea transgression, with a transgressive lag at the base
and deep-sea deposits (Son Mir Calcisiltites) at the top which gradually prograde to
littoral, paralic and aeolian-edaphic levels (Sant Jordi Calcarenites).
(vii) Finally, the basins are filled by Quaternary detrital alluvial deposits (Palma Siltstones)
forming wetlands and marshes (Salobrar of Campos, Prat of Sant Jordi, Albufera of
Alcúdia-Muro), chains of littoral sand dunes, and all the deposits related to the
Quaternary glacioeustatic variations.
The major erosion (MES) associated with the peak of maximum sea-level fall, which
occurred during the phase of maximum desiccation, is situated on top of the TCC-Santanyí
Limestone and Lago Mare deposits, which were heavily eroded and subsequently fossilized
by the Pliocene transgression. Hence, both the Terminal Carbonate Complex deposits and
the Lago Mare would be anterior to the paroxysm of the Messinian Salinity Crisis.
The entire Pliocene sequence consists of a coarsening upwards and progradational
succession, which gradually passes from deep silty deposits to calcarenites with coquina
levels towards the top, finally passing to aeolic-edaphic levels. Among the littoral marine
Pliocene levels the existence of interbedded regressive deposits, possibly corresponding to
a significant intra-Pliocene regression, can be verified. On the other hand, during the
progradation and coinciding with moments of stable relative sea-level, some restricted
residual levels would have developed if there is evidence that the regression of the sea
from the basins was already practically complete during the early Pleistocene.
All this indicates that on the island of Mallorca the development of the Messinian Salinity
Crisis is nearer to and coherent with the models that represent the main phase of
desiccation being produced after the deposition of the marginal evaporites (PLG) and the
Terminal Carbonate Complex (Ryan and Cita, 1978, Clauzon et al., 1996; Cornée et al.,
2002-2008).
According to these models, there would have been two evaporitic episodes. During the
first episode (5.97-5.94 Ma) only a minor sea-level drawdown would have occurred, which
would have provoked the deposition of the Bonanova Marls detrital unit in the margins,
and initiated the deposition of the Sant Jordi Gypsum (PLG) in the depocentre of Palma
basin. Between the two evaporitic episodes (5.94-5.77 Ma), a brief restitution of sea-level
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would have occurred, which would have provoked the last deposition of carbonates
(Terminal Carbonate Complex-Santanyí Limestone) in the marginal zones, and which in
our case would also include the Lago Mare episode at the end. The second evaporitic
episode (5.77-5.33 Ma) would correspond to the main sea-level drawdown (1500 to 2000
m) which would have provoked the desiccation that affected margins such as the
Mediterranean abyssal plains so much, resulting in the deposition of abyssal evaporites
and the erosion (MES) of the marginal deposits deposited during the first episode (PLG,
Terminal Carbonate Complex and Lago Mare) or before the crisis (Reef Unit or anterior
basement).
On general terms, it can be considered that the Balearic platform has been stable in terms
of vertical movement since the end of the Miocene, given the existence of directional
tectonic activity that would explain some anomalous situations of the upper Messinian
and the Pliocene locally raised up or collapsed.
The analysis of the Balearic Messinian-Pliocene insular fauna together with the available
geostructural data enables us to reach conclusions about the magnitude of the minimum
desiccation necessary to effect the colonization of the Balearic promontory by new
continental-terrestrial fauna during the peak of the Messinian Salinity Crisis, A minimum
of 1000-1200 m drawdown of the Mediterranean sea level should have been achieved to
allow the faunal colonization of the Balearic Islands during the MSC peak, which clearly
constitutes solid new evidence in favour of the paradigm or model of a deep desiccated
basin (also called deep-basin-shallow water model) in the Mediterranean during the crisis.
Contrary to the current “consensus” which defends only one Lago Mare episode at the end
of the crisis, just before the Pliocene re-flooding (CIESM, 2008; Roveri et al., 2014) the
evidence for the Lago Mare of Mallorca, clearly eroded by the Messinian Erosional Surface
(MES), implies that its deposition before the major phase of the Messinian Salinity Crisis
desiccation should be considered, and not subsequently just before the Pliocene reflooding, without discarding the occurrence of a second episode related to the highstand
of the Pliocene re-flooding.
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1.- Introducció
La Crisi de Salinitat Messiniana (MSC) és un esdeveniment de gran importància ambiental
que va afectar l'evolució del tota la Mediterrània i també les aigües dels oceans a nivell
global.
A la Mediterrània, la crisi es va caracteritzar principalment per un aïllament i/o disminució
de les comunicacions amb l’oceà Atlàntic, resultant un nou balanç hidrològic a
conseqüència del qual es van depositar gran quantitats d’evaporites (sals i guixos), tant a
les planes abissals com a les zones marginals, fet que juntament amb la presència d’una
important erosió dels marges exposats, indiquen que s’hauria pogut produir un
significatiu descens del nivell i/o dessecació de la Mediterrània, que alguns autors
consideren de fins a 1000-1500 m sota l’actual nivell del mar.
La crisi de salinitat té una rellevància especial perquè va afectar directament a una àrea
de 2,5 milions de km2 i per que va donar lloc a l'acumulació de més d'un milió de km3
d'evaporites, que van ser retretes del oceà global, representat una reducció del 6 % en la
seva salinitat total (Hsü, 2001).
La crisi està perfectament datada, existint actualment un acord quasi unànime entre els
investigadors en què es va iniciar pel tancament de les principals vies marítimes que
comunicaven la Mediterrània amb l'Atlàntic (passadissos Bètic i Rifià), fa 5,9 milions d'
anys, i va finalitzar fa 5,3 milions, a causa de l'obertura d'una nova via marítima, l'Estret
de Gibraltar, que no existia ni durant ni anteriorment a la crisi (CIESM, 2008).
Durant la crisi es van precipitar importants dipòsits d’evaporites (sal i guixos) tant a les
zones profundes com en les àrees perifèriques, quedant tota la Mediterrània com una
immensa salina. Tot això ens indica que va poder haver-se produït en poc temps un
descens del nivell mar de més de 1500 m de profunditat (Cita, 1973; Hsü et al. 1977,
1978). Com a conseqüència d'aquest descens del nivell del mar a la Mediterrània es van
excavar profunds canons erosius en els seus marges, principalment coincidint amb els
sistemes de drenatge dels grans rius com el Roine o el Nil (Clauzon, 1973, 1982;
Chumakov, 1973).
La dessecació resultant de la crisi va fer que moltes espècies marines desapareguessin de
la Mediterrània, però també va establir vies d'unió entre dos continents que fins aquell
moment estaven completament separats, facilitant que moltes espècies animals i
vegetals emigressin entre els continents africà i europeu. A nivell de les Illes Balears, en
haver quedat aquestes unides, coincidint amb el moment de màxima dessecació, amb les
terres de la Península Ibèrica, va suposar l'arribada de noves faunes a les illes, entre les
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quals possiblement es trobi la denominada fauna Myotragus (Bover et al., 2010, 2014;
Bover, 2011).
El concepte Lago Mare s'utilitza actualment per designar l'ambient salobre o d'aigua
dolça que va tenir lloc a la Mediterrània al final de la Crisi de Salinitat Messiniana. Això
ens indica que abans de la gran transgressió marina pliocena, va haver un període amb
una forta aportació d'aigües dolces i/o salobres, possiblement relacionades amb un gran
canvi climàtic i/o intercanvis d'aigües amb el Paratethys, antic mar interior del que
trobem avui les restes en els mars Negre, Caspi i d'Aral (Orszag-Sperber, 2006).
Finalment, hi ha un consens generalitzat de que coincidint amb el inici del Pliocè, fa 5,3
milions d'anys, en el Mediterrani es va produir un restabliment de les condicions marines
obertes, a causa de l'obertura de l'Estret de Gibraltar. Alguns autors es refereixen a la
reinundació de la Mediterrània com un fet "catastròfic" al que han anomenat com "el
gran diluvi " del Pliocè (Hsü et al., 1973b; Garcia-Castellanos et al., 2009).
A Mallorca s’han pogut trobar excel·lents evidències dels efectes de l’evaporació de la
Mediterrània, així com de la seva posterior reinundació d'aigua marina. En relació a les
manifestacions de la crisi de salinitat podem trobar des de sediments marins precrisi
afectats per l'erosió o dessecació, com els esculls de corals fòssils dels penya-segats del
Cap Blanc, fins evidències de la fase Lago Mare i posterior reinundació marina postcrisi a
les conques neògenes de Campos, Palma, Inca, sa Pobla i sa Marineta, passant pels
dipòsits de guixos localitzats per sondejos a la zona de l'Aeroport de Son Sant Joan o els
espectaculars estromatòlits del Complex Terminal de Portopí. També es troben magnífics
exemples de les superfícies d'erosió i aplanament deixats per la baixada i posterior retorn
del nivell de les aigües.
La crisi de salinitat del Messinià representa un esdeveniment de notable interès per
il·lustrar canvis ambientals excepcionals tant en l'àmbit de la Mediterrània com a escala
global. Es tracta d'un esdeveniment que no té parangó en la història de la Terra i del qual
no es disposen d'exemples similars en l'actualitat. La incògnita sobre la naturalesa de la
major part de les evaporites i superfícies d'erosió de la Mediterrània encara està pendent
de resoldre, constituint encara un repte per a la comunitat científica (Rouchy i Caruso,
2006; CIESM, 2008; Ryan, 2009; Roveri et al., 2014).
El present treball es centre en l’estudi de la sedimentació que va tenir lloc durant la
transició Miocè-Pliocè i la posterior transgressió-regressió de la mar pliocena a l’illla de
Mallorca.

1.1.- Plantejament
Es tracta d’establir quins trets caracteritzen la sedimentació durant la transició MiocèPliocè i la posterior transgressió de la mar pliocena a les principals conques sedimentàries
de l’illa de Mallorca i com es relacionen aquests trets amb la Crisi de Salinitat Messiniana.
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1.2.- Objectius
Es pretén l’estudi de la sedimentació durant la transició Miocè (Messinià)-Pliocè i la
posterior entrada (transgressió)-retirada (regressió) de la mar pliocena a les principals
conques sedimentàries de l’illa de Mallorca. Els objectius bàsics que es persegueixen són:
(i) Caracteritzar la naturalesa de la discontinuïtat observada a sostre dels depòsits
precrisi;
(ii) Mostrar evidencies d’una important fase transgressiva intramessiniana;
(iii) Mostrar i caracteritzar els dipòsits de caràcter continental-lacunar (Lago Mare)
que van formar a finals del Messinià;
(iv) Documentar evidències de l’existència d’una important erosió entre els dipòsits
finimessinians i pliocens; i
(v) Descriure els dipòsits del Pliocè que es disposen sobre aquesta discontinuïtat.
Es tracta aquí de confrontar les dades registrades a les distintes conques sedimentàries
de l’illa de Mallorca, atesa la seva coherència i interpretació a partir dels distints models
o escenaris proposats pel conjunt de la Mediterrània, per poder assolir un model
d’escenari global i coherent de la MSC, principalment pel que fa a la caracterització i
timing dels episodis del Complex Carbonàtric Terminal i Lago Mare a l’àmbit de les Illes
Balears i la Mediterrània occidental.

1.3.- Justificació
Les principals motivacions que justifiquen la realització de la present investigació han
estat:
(i) Existència d’un intens debat del que han sorgit distints models sobre la crisi de
salinitat de la Mediterrània, durant aquests darrers anys.
(ii) Detecció de presència de depòsits Lago Mare a l’illa de Mallorca.
(iii) La sedimentació del Pliocè i la seva relació amb els depòsits sedimentaris
tardomessinians no han estat, fins ara, tractats de forma concreta ni amb
profunditat dins l’estudi del Neogen de les Illes Balears.
(iv) Feble coneixement i falta de dades sobre la geometria sedimentària i relacions
geomètriques de les unitats neògenes en algunes de les conques sedimentàries de
Mallorca.
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(v) Necessitat d’integració i correlació de dades observades onshore amb dades
offshore derivades d’estudis sísmics del subsòl submarí de la conca Balear.
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2.- Enquadrament geogràfic i geològic
2.1.- Fisiografia i configuració estructural
2.1.1.- El promontori Balear
L’arxipèlag de les Illes Balears està constituït per les parts emergides del promontori
Balear, que és una prolongació submergida vers el NE de les zones mes orientals de la
serralada Bètica en forma de llindar submarí que separa el golf de València de la conca
Algeriana (Fig. 2.1). Es tracta d’un promontori orogènic format per materials del Paleozoic
al Miocè mitjà afectats per un sistema de fractures i plecs d’edat Oligoce superior-Miocè
Mitjà (Gelabert et al., 1992).
El promontori Balear esta limitat per tres grans conques: el solc de València al NW, la
conca Argelo-Balear al S i la conca Liguro-Provençal al NE. Cap el SE, el promontori esta
limitat per falles normals (v.g. la falla Emile Baudot) que presenten un moviment extensiu
actiu des del Miocè superior o Pliocè fins a l’actualitat degut a la formació de la conca
Argelo-Balear (Weiler i Stanley, 1973). Les dades geofísiques suposen un espessor de
l’escorça terrestre de 20-25 km en el promontori Balear (Fornós i Gelabert in Vera, 2004).
El promontori Balear està format per una elevació continental, d’uns 500 km de llarg per
100 km d’ample, que inclou les Illes Balears envoltades per plataformes continentals
estretes i talussos continentals amb pendents pronunciats vers les conques adjacents.
El promontori es troba limitat al N per la conca continental de Valencia, un rift avortat
subjecte a tectònica extensional des de l’Oligocè fins el Serraval·lià/Tortonià (Maillard et
al., 1992; Mauffred et al., 1992; Roca i Guimerà, 1992). El límit S del promontori Balear
està constituït per un pendent pronunciat (6,5-8°) format principalment pels
escarpaments de Mazarrón i Emile Baudot (Acosta et al., 2001b, 2002, 2013), que separen
el promontori de la conca oceànica Algeriana, on la profunditat pot arribar a sobrepassar
els 2400 m. Les conques adjacents, Valenciana i Algeriana, estan connectades per dos
canals que tallen del través el promontori, el coll d’Eivissa i el coll de Mallorca. El domini
Balear es troba a la vegada limitat per l’E per l’escarpament de Menorca, que descendeix
de forma abrupta cap a la conca oceànica Liguro-Provençal a la vegada que es prolonga
cap el sud en forma d’elevació topogràfica (llom de Menorca-altiplà de Kane1). El
promontori es troba unit vers el W als relleus de la Bètica a través del coll d’Eivissa.

1

Canals, M., Serra, J., Riba, O. 1991. Toponímia de la mar catalano-balear. Ciència (2a època), 73: 48-58.

Pàg. 39

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

L’àrea ocupada pel promontori Balear va experimentar una extensió i aprimament
cortical general durant el Mesozoic (Secundari). Posteriorment aquest règim es va invertir
en el Cenozoic (Terciari), quan es produeix un important escurçament i engruiximent
cortical associat al desenvolupament d’un sistema d’encavalcaments que arribà a la seva
màxima intensitat durant el Miocè inferior-mitjà. L’àrea fou finalment sotmesa a extensió
a partir del Miocè superior (Gelabert, 1998), si bé existeixen indicis de que la distensió
neògena ha finalitzat i pot haver estat substituïda per nou règim tipus direccional
(Giménez i Gelabert, 2002; Giménez, 2003; Mas et al., 2014b).

Fig. 2.1.1.1 - Situació i alineació del Promontori i Arxipèlag Balear: A. en relació a la península Ibèrica; B.
en relació a la Mediterrània (sobre mapa tectònic i evaporites de Lugli et al., 2015).

D’aquesta manera, localitzades entre dues conques extensionals, les Illes Balears són el
resultat de la deformació compressiva associada amb l’empenta bètica (Sanz de
Galdeano, 1990; Ramos-Guerrero et al., 1989; Roca, 2001). Els encavalcaments bètics es
troben ben representats a les illes de Mallorca i Eivissa (Fourcade et al., 1982; Gelabert et
al., 1992, 2004; Sàbat et al., 2011) i també es poden localitzar submergits a la conca de
Valencia i a la part inferior dels talussos del promontori (Maillard et al., 1992; Mauffret et
al., 1992). La compressió s’hauria iniciat des del S durant l’Oligocè superior, propagant-se
cap el N durant el Burdigalià (Bourrouilh, 1970; Sàbat et al., 1988, 2011; Gelabert et al.,
1992) a la vegada que l’extensió estava afectant a les conques Valenciana i Algeriana
adjacents. Posteriorment, el Promontori Balear, es veurà sotmès a una deformació
extensional postorogènica des del Serraval·lià fins a l’actualitat, resultant falles normals
d’orientació ENE-WSW expressades en forma de grabens o semi-grabens (Roca i Guimera,
1992; Benedicto et al., 1993; Benedicto, 1994). Els episodis del Miocè en forma de
continua deformació (compressiva i extensiva) serien llavors els responsables de la
complexa configuració estructural del promontori.
Malgrat que els límits del promontori Balear siguin considerats actualment marges
passius, una lleugera deformació activa ha estat observada sobre el conjunt de l’àrea
submergida dels voltants del promontori (Mauffret et al., 1987; Sàbat et al., 1997;
Maillard i Mauffret, 2013). De la mateixa manera, la reactivació d’estructures anteriors en
forma de falles de desplaçament direccional i falles normals ha estat observada tant en el
fons marí (Maillard i Mauffret, 2013) com a terra (Mas, 2013a,b; Mas et al., 2014b; Mas i
Perelló, 2014). La presència, en els marges del promontori Balear i en el coll d’Eivissa,
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d’abundants estructures de desplaçament gravitacional de masses, també apunta cap a
l’existència de processos de tectònica activa i/o vulcanisme recents (Acosta et al., 2002,
2013; Lastras et al., 2004).

Fig. 2.1.1.2 - Esquema geoestructural de la regió Balear: A. Rift avortat de València, escorça continental
prima, extensional NW-SE entre 25-16 Ma. B. Conca algeriana, escorça oceànica neògena, extensional
NW-SE entre 16-12 Ma. C. Promontori Balear, extrem oriental de la Bètica, escorça continental gruixuda,
comprensiva NW-SE entre 24-12 Ma (modificat a partir de Driussi et al. inèdit, sobre GeoMapApp).

2.1.2.- L’illa de Mallorca
L’illa de Mallorca forma part de l'arxipèlag Balear, situat a la Mediterrània occidental, a l'E
de la península Ibèrica, sent la major de les illes de l'arxipèlag i situant-se entre les illes de
Menorca i Eivissa (Fig. 2.1.2.1).
L'illa s’enquadra (coordenades Lat/Lon en datum WGS 84) entre Sant Elm (N39,59 E2,34) i
la punta des far de Capdepera (N39,72 E3,48) i entre el cap de Formentor (N39,96 E3,21) i
el cap de ses Salines (N39,26 E3,06), ocupant una superfície (inclosos illots adjacents) de
3.640,16 km2 i un perímetre aproximat de 565 km de costa. La seva longitud arriba a un
màxim de 98,3 km en línia recta des de Sant Elm, el seu extrem més occidental, fins
Capdepera, el més oriental; i de 78,7 km des del cap de Formentor (punt més
septentrional) fins al cap de ses Salines (punt més meridional).
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Fig. 2.1.2.1 - Localització i mapa fisiogràfic de l’illa de Mallorca.

La costa de l'illa presenta una forma en planta trapezoïdal, estant flanquejada al NW i SE
per les serres de Tramuntana i Llevant, d'orientació NE-SW, entre les quals s'articulen, la
badia d'Alcúdia, al flanc NE, i la badia de Palma, els penya-segats de la marina de
Llucmajor i la badia de Campos en el flanc SW.
Estructuralment, Mallorca es va formar per l'orogènia alpina que va comprimir els
materials depositats en el solc o geosinclinal bètic, la qual cosa explica la coincident
alineació de l'arxipèlag Balear amb les serralades Bètiques (Figs. 2.1.1.1 i 2.1.1.2). Aquest
plegament va culminar en el Miocè mitjà, incloent els materials depositats durant el
Secundari, Paleogen i Miocè inferior, originant les serralades que formen Mallorca.
L’actual estructura de la l’illa de Mallorca és el resultat d’un conjunt de falles extensives
de direcció principal NE-SW que van donar origen a un sistema d’alternança de horsts
(zones elevades) i grabens (zones enfonsades), que es corresponen respectivament amb
les serres i planes de la morfologia actual de l'illa (Fig. 2.1.2.1). Els grabens constitueixen
les principals conques, que estan reblides per sediments del Miocè superior fins al
Quaternari. Aquests grabens reblits conformen una sèrie de depressions corresponents a
les conques de Palma, Inca i sa Pobla, al peu meridional de la serra de Tramuntana; la
marina de Llucmajor i les conques de Campos, Manacor i sa Marineta a la part central de
l’illa; i la marina de Llevant al llindar sudoriental de les serres de Llevant. Els horsts
conformen les elevacions principals constituïdes per la serra de Tramuntana i serres de
Llevant, així com un conjunt de petits relleus a la zona central de l’illa (serres o relleus
Centrals).
Diverses descripcions dels trets fisiogràfics de Mallorca han estat realitzades des de
diferents propostes:
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Rosselló-Verger (1974) defineix els següents dominis geomorfològics: Muntanya,
Raiguer, Pla, Llevant i Migjorn.
El projecte MAGNA (Barnolas, 1991) només distingeix tres dominis estructurals de
Mallorca: la serra Nord, les planes Centrals i la serra de Llevant.
Posteriorment, Rodríguez-Perea (1992) i Servera (1995) han distingit vuit dominis
morfoestructurals: serra de Tramuntana, serres de Llevant, el Plà, serres Centrals,
el Raiguer, el Migjorn i les depressions de sa Pobla-Muro, Palma i Campos.

Podem doncs, podem dividir l'illa de Mallorca en sis grans dominis geomorfològics
(unitats o comarques geogràfiques), coincidents a grosso modo amb els estructurals, que
defineixen la seva fisiografia:
(i) la serra de Tramuntana,
(ii) les serres de Llevant,
(iii) els relleus Centrals,
(iv) les conques neògenes (Campos, Palma, Inca, sa Pobla-Alcúdia i sa Marineta),
(v) la plataforma (o marina) de Llucmajor
(vi) la plataforma (o marina) de Llevant
Les conques neògenes de Palma, Inca i sa Pobla-Alcúdia, se situen al peu dels relleus de la
serra de Tramuntana i inclouen la zona de transició, també coneguda com es Raiguer
(Roselló-Verger, 1974), corresponent a un gran glacis d'una altitud d'entre 100 i 200 m
construït sobre la fossa que separa la serra i el pla. Aquestes conques constitueixen zones
subsidents amb altures que no solen superar els 100 m d’altitud. A través d'aquestes
depressions discorren els torrents que tenen la seva capçalera en els relleus de la serra de
Tramuntana i els relleus Centrals. La conca de Campos se situa a la vora SW de les serres
de Llevant, entre aquestes, la plataforma de Llucmajor i els relleus Centrals, mentre que
la conca de sa Marineta es situa a NW de la serra de Llevant, entre aquesta darrera i la
conca de sa Pobla-Alcúdia.
Els relleus Centrals engloben els relleus muntanyosos que ocupen la zona intermèdia de
l'illa, al voltant dels quals s'ubiquen les conques neògenes i les plataformes
carbonàtiques. Presenten una altitud moderada, destacant el Massís de Randa.
Les plataformes carbonàtiques de Llucmajor i Llevant es corresponen amb els dominis
geomorfològics de sa marina de Llucmajor i sa marina de Llevant respectivament (RosellóVerger, 1974). La plataforma de Llucmajor s'estén des de Llucmajor fins al cap Blanc i
forma la costa escarpada situada entre sa Ràpita i la badia de Palma. L'alçada dels penyasegats s'incrementa de SE a NW fins als 90 m de la localitat del cap Blanc. La plataforma
de Llevant es perllonga més de 80 km a la costa meridional, des del cap de ses Salines, al
SW, fins a la punta de n'Amer, al NE. Es tracta d’un tram de costa de penya-segats amb
una alçada mitjana de 30 m, entre els que s'articulen nombroses cales i desembocadures
de torrents.
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Relleu
Topogràficament, els relleus més importants de l'illa de Mallorca se situen a la serra de
Tramuntana, que equival al horst nord-occidental de l'illa. Aquesta s'estén al llarg de 90
km en direcció NE-SW, des de sa Dragonera fins al cap de Formentor, amb una amplada
mitjana de 15 km. La part més elevada se situa a la seva zona central amb cims que
superen els 1000 m s.n.m., amb el màxim al puig Major de Son Torrella amb 1.445 m
s.n.m. La línia mitjana de cims se situa entorn dels 600 m s.n.m. La costa de penya-segats,
que limita al nord aquest relleu, es caracteritza pel seu elevat desnivell, escasses badies i
cales de petites dimensions, obertes per torrents de poc desenvolupament longitudinal i
elevada pendent.
Les serres de Llevant corresponen al horst oriental de Mallorca. Se situa a la zona sudoriental, estenent-se paral·lelament a la costa en direcció NE-SW, sentit en què
disminueix la cota d’altura, al llarg de 46 km, des del Farrutx (península d’Artà) fins es
puig Gros a les proximitats de Santanyí, on desapareix i no torna a aparèixer fins a
l’arxipèlag de Cabrera, en el que les illes constitueixen una continuació natural d’aquestes
serres. Les serres de Llevant estan constituïdes per uns relleus amb pendents més suaus
que els de la serra de Tramuntana i unes cotes màximes de 562 m s.n.m. al puig de Son
Morell en el seu extrem septentrional; 520 m s.n.m. al puig de Farrutx a la península
d'Artà; o 510 m s.n.m. al puig de Sant Salvador a Felanitx. Els mantells de corriment i les
finestres tectòniques donen al conjunt un aspecte caòtic.
A la zona central de l'illa, els relleus són d'una altitud moderada i mai superen els 300 m
de cota a excepció del puig de Randa amb una cota propera als 600 m s.n.m.

Litoral
Al litoral de Mallorca es poden distingir les costes altes, corresponents al nord de l'illa,
zones escarpades, de penya-segats i amb petites cales rocoses de difícil accés, i les costes
baixes que predominen al sud i NW de l'illa amb platges llargues de sorra fina i poca
profunditat (Badies de Palma, Campos i Alcúdia).
En general les costes amb penya-segats coincideixen amb el perímetre litoral de les serres
(horsts) i marines (plataformes), mentre que el litoral de les conques (grabens) coincideix
amb els principals arenals (sistemes platja-duna) i les associacions residuals albuferarestinga.

Hidrografia
Hidrogràficament, l'illa de Mallorca es troba subdividida en vessants o conques
hidrogràfiques (masses d'aigua superficials continentals, segons denominació en el nou
Pla Hidrològic de les Illes Balears). No obstant això, aquests vessants estan constituïdes
per nombroses microconques hidrogràfiques de poca magnitud, donades les
particularitats dels torrents i les característiques geològiques i topogràfiques de l’illa.
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La xarxa hidrogràfica de Mallorca (Fig. 2.1.2.2) està definida fonamentalment per les dues
serres més importants, Tramuntana i Llevant, i en menor mesura, pels relleus Centrals de
l’illa.

Fig. 2.1.2.2 - Xarxa hidrogràfica de Mallorca. Localització de les diferents vessants hidrogràfiques i
torrents.

Els torrents de la serra de Tramuntana es poden dividir en dos grups diferents: els
torrents curts que drenen al N directament al mar, i aquells que ho fan al S, discorrent
pels plans de sa Pobla, Inca i Palma. Els primers es caracteritzen per la seva acusada
incisió en el relleu, un elevat pendent i un escàs recorregut, com és el cas del torrent de
Mortitx. Alguns torrents són el resultat de la combinació de processos fluvio-càrstics, com
el torrent de Pareis. Els cursos fluvials del vessant sud, presenten, en general, menor
pendent i un recorregut més llarg, possiblement condicionat pel camp de fractures
existent. Aquests llits, amb la seva capçalera en els materials mesozoics de la serra,
discorren després pels materials que omplen les conques neògenes, perllongant fins a les
badies de Palma, Campos i Alcúdia, on desemboquen.
En les èpoques seques, a determinats torrents (v.g. torrent de s'Almadrava i torrent de
Sant Miquel) circula aigua per la seva llera gràcies a les aportacions dels aqüífers
subterranis pròxims. Això indica la relació que, en el seu tram per les planes, presenten
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aquests llits amb el sistema hidrogeològic, de vegades recarregant l'aqüífer i en altres,
funcionant com a zones de descàrrega.
La xarxa hidrogràfica de les serres de Llevant també es pot dividir en dos grups, segons si
aquests drenen cap al SE o al NW. Els llits de la vessant SE presenten major pendent i un
recorregut moderat. Aquests llits s'encaixen en els materials carbonàtics de la marina
(plataforma) de Llevant fins a la desembocadura al mar. El segon conjunt hidrogràfic
(Oest) discorre pels plans de les conques de sa Marineta, la doble cubeta Manacor-Sta.
Sirga i de la conca de Campos. El pendent és també pronunciat al inici i el seu recorregut
es perllonga més a través dels materials de les conques, desembocant en la badia
d'Alcúdia i al vessant de Campos.
La plataforma carbonàtica de Llucmajor, malgrat sigui actualment una zona endorreica,
presenta també localment certa activitat fluviotorrencial, afavorida en alguns casos per la
relació amb fenòmens neotectònics i càrstics. A diferència dels torrents de les serres,
aquests presenten un pendent poc acusat, amb les capçaleres ubicades a la pròpia
plataforma. L'activitat fluvial d'aquests cursos està associada a períodes d'elevades
precipitacions que donen lloc a fluxos d'aigua ocasionals, encara que molt energètics.
Cap al final dels torrents que drenen cap a les badies de Palma, Alcúdia i Campos es
formen tres zones humides residuals, el prat de Sant Jordi, l'albufera de Alcúdia i el
salobrar de Campos, separades del mar per eolianitas en forma de barres dunars i
platges. Mentre que els torrents encaixats en les plataformes carbonatades (Marines de
Llucmajor i Llevant) formen marcades cales en les seves desembocadures, moltes vegades
determinades per fractures i/o vies freàtiques. Cap a l'interior de de la conca de Palma
s'ha pogut detectar la presència de antigues vies relictes que actualment drenen
directament al pla de Sant Jordi o han estat captades per nous traçats coincidents amb
possibles noves fractures (Rosselló, 1998).
En relació a la hidrogeologia de l'illa de Mallorca, en les zones més estructurades com les
serres de Tramuntana i Llevant i relleus Centrals, la delimitació de masses subterrànies
d'aigua es veu més dificultada per la compartimentació derivada de la complicació
estructural del subsòl. En aquestes zones els principals aqüífers es localitzen en les
formacions calcàries i dolomítiques del Juràssic, mentre que les formacions margoses del
Keuper, Juràssic mitjà i superior, i del Burdigalià constitueixen els nivells que els
individualitzen.
Per la seva part, a les planes o coques de Mallorca existent tres formacions permeables
principals: les calcàries i dolomies mesozoiques, les calcarenites i calcàries esculloses del
Tortonià, Messinià i Pliocè, i els materials quaternaris. En aquestes àrees un problema
important, que s'ha vist agreujat progressivament, és la intrusió marina que té lloc a les
zones costaneres per sobreexplotació dels aqüífers corresponents.
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Termalisme
Des d'antic han estat conegudes i explotades les aigües medicinals de l’únic establiment
termal explotat a l'illa, els Banys de Sant Joan de la Font Santa, amb aigües termals
d'origen marí, associades a l'existència d'una falla o fractura profunda del sòcol (Falla de
Campos) que permet la entrada d'aigua calenta d'aqüífers profunds saturats d'aigua
marina (Armijo, 1986).
Indicis de termalisme han estat detectats també a la zona de Llucmajor (Païssa, Son Gall,
cova des Pas), relacionats amb l'existència de falles normals subverticals que afecten els
materials pre i sinorogènics i que permeten l'ascens d'aigües molt profundes
(probablement d'aqüífers liàsics) fins a l'aqüífer superficial de naturalesa calcarenítica
(Unitat d’Esculls). S'interpreta que en el seu ascens, aquesta aigua adquireix la seva
hidroquímica sulfatada en travessar les margues amb guixos del Serraval·lià, que
constitueixen la base impermeable de l'aqüífer escullós (IGME, 1984; Hidroma, SL, 1990;
Galmés et al., 1992; López-Garcia, 2007, 2008). Destacar que, a la zona de Païssa,
aquestes aigües termals han estat objecte d’intent d’aprofitament per encalentir
microambients a l’interior d’hivernacles agrícoles.
A la zona de Costitx-Lloret, també existeixen indicis, possiblement associats a processos
neotectònics associats a antigues falles amb reactivació actual tipus direccional (segments
transversals de Falla de Sencelles).

Clima
El clima de Mallorca és típicament mediterrani amb estius càlids i secs i hiverns temperats
i humits. La temperatura mitjana anual volta els 17°C, essent els valors mitjans de l’hivern
i l’estiu de 10 i 25°C respectivament. Pel que fa a les precipitacions, els valors anuals pel
conjunt de l’illa són de 500 mm que es concentren principalment a l’estació de tardor.
Tanmateix, a la serra de Tramuntana, al N de l’illa, poden arribar a registrar-se
precipitacions anuals de 1400 i 1600 mm (Guijarro, 1986).
Pel que fa a l’ambient marítim, aquest és relativament tranquil amb altures significatives
mitjanes d’ona de 0,5 m, encara que poden ésser menors en el tercer i quart quadrants i
majors en el primer i segon. Els temporals procedents del Mestral (NW), amb velocitats
del vent superiors als 40 m/s, poden arribar a generar ones de 12 m d’altures en aigües
profundes (Cañellas et al., 2007), mentre que tempestes de menor severitat procedents
del SW i SE poden arribar a 5,12 m d’altura a mar oberta. No es pot parlar pròpiament
d’un rang mareal astronòmic ja que l’oscil·lació es menor de 0,25 m, no obstant canvis de
la pressió atmosfèrica poden desencadenar oscil·lacions d’ordre mètric (Basterretxea et
al., 2004).
La vegetació de Mallorca és típicament mediterrània destacant dues comunitats
principals: l’alzinar (Cyclamini-Quercetum ilicis) a les zones més altes i les màquies i
marines de bruc i ullastre (Oleo-Ceratonion, Hypericon balearici, Rosmarino-Ericion) a les
baixes altituds i dominis àrids (Bolòs, 1996).
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2.2.- Estratigrafia de l’illa de Mallorca
L'estratigrafia de l'illa de Mallorca en el seu conjunt abasta (Fig, 2.2.1), llevat d’un petit
aflorament del Paleozoic, materials des del Pèrmic superior fins a l’Holocè, amb una clara
llacuna estratigràfica entre el Cretaci superior i l’Eocè mitjà.
Litològicament, les unitats que conformen Mallorca es caracteritzen pel domini de
materials carbonàtics, fonamentalment calcàries i dolomies, amb menor presència de
sediments siliciclàstics, representats fonamentalment per margues i argiles.

Fig. 2.2.1. - Columna litostratigràfica sintètica de l’illa de Mallorca (Modificat a partit de RodríguezPerea, 1992).

Els ambients de deposició són diversos, des de fàcies de tipus eòlic i lacustre, pelàgiques,
passant per fàcies de plataforma oberta i talús (distal i proximal). Aquesta diversitat està
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estretament relacionada amb episodis tectònics que juntament que els mitjans
sedimentaris van donar lloc a la diversitat litostratigràfica present a l'illa.
Las seqüències deposicionals de Mallorca es poden agrupar en tres grans conjunts en
relació a la orogènia alpina principal: Seqüències pre, sin i postorogèniques (Pomar et al.,
1983a; Fornós et al., 1991; Fornós i Gelabert in Vera, 2004). Els materials que conformen
les seqüències pre i sinorogèniques afloren en els relleus estructurats que constitueixen
els horsts, mentre que les seqüències postorogèniques afloren com a materials de
rebliment dels grabens.
En aquest estudi ens interessen bàsicament les seqüències tardo i post orogèniques (Fig.
2.2.2), ja que són las que conformen el rebliment de les conques i plataformes neògenes i
inclouen els depòsits messinians i pliocens que constitueixen l’objecte d’estudi principal
del present treball.
De forma sintètica la columna estratigràfica de l’illa de Mallorca és la que es descriu en els
punts següents d’aquest apartat. Per una visió complementaria sobre les unitats del
basament prealpí i unitats sinorogèniques es poden consultar els treballs de Fornós et al.
(1991), Rodríguez-Perea i Gelabert (1998), Fornós i Gelabert (2004), així com la extensa
bibliografia específica inclosa en els mateixos.

2.2.1.- El basament prealpí
Paleozoic
Els materials més antics de l'illa de Mallorca estan representats per roques del Carbonífer
(fàcies Culm), que afloren uns escassos 200 m2 a la costa del Port des Canonge, en forma
de petites làmines imbricades entre els materials triàsics. Estan formats per pelites grises
amb intercalacions de gresos i cuarzoarenites, entre els quals es troben fragments de
crinoïdeus. Presenten un grau baix de metamorfisme (metapelitas) relacionat amb
l'orogènia varisca. La seva atribució al Carbonífer es dedueix de la similitud amb el
Carbonífer de Menorca. (Ramos-Guerrero i Rodríguez-Perea, 1985).

Mesozoic
Els materials mesozoics es divideixen en diversos cicles, que a grans trets coincideixen
amb els diferenciats en la serralada Bètica.
Triàsic
El Permià-Triàsic a Mallorca constitueix la part basal de les unitats estructurals de la serra
de Tramuntana. En el tram inferior és més potent, mentre que en el seu tram superior,
únicament es conserva el Triàsic superior margós. Aquest període s'inicia amb una
seqüència clàstica basal en fàcies Buntsandstein, d'edat permotriàsica (Rodríguez-Perea
et al., 1987).
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En aquest període s'han diferenciat quatre grups de fàcies amb connotacions
cronostratigràfiques diferents: Buntsandstein, Muschelkalk, Keuper i Retià.
Els sediments del Buntsandstein (Triàsic inferior) estan compostos en el seu nivell basal
per bretxes, gresos i pelites de color vermell. Continua una successió de gresos vermells i
lutites que, en alguns casos, presenten mineralitzacions de coure i fragments de carbó. En
els nivells superiors s'ha observat la presència de fòssils, entre la qual destaquen
artròpodes, himenòpters, peixos i restes de vegetals i icnites de rèptils atribuïdes a
Cheirotherium sp. (Calafat et al., 1987). L'ambient de deposició es correspon amb
sistemes fluvials (en alguns casos meandriformes) i planes supramareals. Afloren en la
zona nord-oriental de la serra de Tramuntana (des del sud de Estellencs fins Deià) amb
potències que oscil·len entre els 60- 215 m.
El Muschelkalk (Triàsic mitjà) presenta un gruix variable, aconseguint els 200 m (Fontboté
et al., 1986). Aflora fonamentalment en la serra de Tramuntana i la seva edat és Anisià
superior-Ladinià (Colom, 1975). Es tracta de roques carbonàtiques marines
epicontinentals que se subdivideix en tres unitats (Rodríguez-Perea et al., 1987): (i) un
nivell inferior format per dolomies massives i evaporites que assoleix al voltant de 100 m
de potència, (ii) un tram intermedi format per lutites, dolomies i bretxes de dissolució, (iii)
un nivell superior, el més potent, amb 150 m de potència, compost per dolomies,
calcàries estromatòlitiques i bretxes dolomítiques. A sostre, es distingeix una unitat
d'escassa potència (20 m) formada per margues, dolomies i guixos (Álvaro et al., 1992).
El Keuper (Triàsic superior) aflora en la gran majoria de zones afectades per la tectònica
alpina. La seva potència és variable, arribant a assolir els 300 m (Rodríguez-Perea et al.,
1987). Aquesta unitat està composta per una sèrie lutítica-margosa, entre la que
s'intercalen nivells d'evaporites (Rodríguez-Perea et al., 1987). En el seu tram superior
apareixen nivells dolomítics, margues i bretxes, amb intercalació de materials volcànics
(Fallot, 1922). Aquesta unitat reflecteix un trànsit des de condicions supramareals a més
continentals, i en el seu tram final a condicions marines, donant pas al Juràssic (Barnolas,
1991).
Els dipòsits de trànsit cap al Juràssic constitueixen una unitat litostratigràfica contínua,
dominada per dolomies, que abasta des del Retià a Hettangià inferior, denominada
Suprakeuper, Infralias o simplement Retià (Gelabert, 1998), corresponent a la Fm.
Felanitx (Alvaro et al., 1989).
Juràssic
El Juràssic està constituït per dipòsits marins, dolomies i margocalcàries en les què es
distingeixen dos macrocicles (Fontboté et al., 1986; Fornós et al.,1984) que inclouen tres
unitats importants:
(i) el primer macrocicle, del Lias (Juràssic inferior), està compost per dipòsits
carbonàtics de aigües someres i amb un espessor màxim de 450 m. Aquest cicle és
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molt homogeni en totes les Illes Balears, representant un ambient de plataforma
somera que evoluciona a fàcies margoses d'ambients pelàgics i plataforma oberta;
(ii) el segon macrocicle, que inclou el Dogger i Malm (Juràssic superior), està constituït
essencialment per fàcies pelàgiques que poden arribar als 700 m de potència .
Afloren tant en la serra de Tramuntana com a les serres de Llevant, tot i que els nivells del
Lias formen els relleus més importants de la serra de Tramuntana.
La sèrie juràssica s'inicia amb l'anomenada Fm. Mal Pas (Alvaro et al., 1989) , constituïda
per bretxes i dolomies massives sense fauna, amb nivells estromatolítics.
De manera concordant es disposa la Fm. Sóller (Alvaro et al., 1989), composta per
calcàries estratificades atribuïdes a seqüències someres. Estan recobertes per dipòsits de
margues i margocalcàries ocres que verticalment passen a quarsarenites i
microconglomerats amb més presència a la serra de Tramuntana i que afloren
escassament en les serres de Llevant.
De forma concordant amb aquesta unitat es disposa la Fm. es Cosconar (Alvaro et al.
1984a), constituïda per calcàries (Álvaro et al., 1989), amb abundant presència de
belemnits i crinoïdeus (Colom, 1975). Aflora majoritàriament a la serra de Tramuntana i
amb prou feines és observable en les serres de Llevant. El seu límit inferior és un
hardground que, de forma puntal, es disposa sobre els nivells de quarsarenites de la
unitat anterior.
Recobrint el hardground es disposa la Fm. Gorg Blau (Alvaro et al., 1989), amb un nivell
basal de capes ferruginoses i abundant fauna i un nivell superior de calcàries noduloses
corresponents al denominat Ammonitico Rosso inferior (Alvaro et al. 1984a).
De forma suprajacent es disposa la Fm. Cúber (Alvaro et al., 1989), de poca potència (50
m), i formada per l'alternança de calcàries i margues, i que aflora en gran part de l'illa.
Sobre la unitat anterior, es disposa la Fm. puig d'en Paré (Álvaro et al., 1989), dividida en
dos nivells: l'inferior compost per calcàries grises noduloses el nivell guia s'anomena
Ammonitico Rosso Intermedi (Alvaro et al. 1984a) i a sostre, el nivell superior format per
calcàries laminades i margocalcàries.
Equivalent a la mateixa edat Fornós et al. (1984) i Sàbat (1986) van definir la Fm. Cutri, en
les serres de Llevant constituïda per calcàries oolítiques i margues hemipelàgiques.
Una discontinuïtat regional separa les formacions anteriorment esmentades de la Fm.
d'Alfàbia, formada per calcàries noduloses rogenques (Ammonítico Rosso) i que a sostre
culmina amb calcàries noduloses grises i conglomerats (Colom, 1975). Aflora en la serra
de Tramuntana.
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Les fàcies d'edat equivalent a aquests nivells en les serres de Llevant corresponen a la Fm.
puig de ses Fites (Álvaro et al., 1989) que destaca per la presència de dipòsits margosos
amb molta bioturbació, calcàries oolítiques i dolomies.
De forma suprajacent, es disposa la Fm. Aumedrà, composta per calcàries tabulades amb
intercalacions de margues. Aflora fonamentalment a la serra de Tramuntana, ja que en
les serres de Llevant els nivells cronostratigràficament equivalents estan compostos per
les calcàries amb foraminífers bentònics i mol·luscs de la Fm. Carboneres (Álvaro et al.,
1989).
Sobre un contacte erosiu es disposa la Fm. puig d'en Borràs, formada per hemipelagites
carbonàtiques i conglomerats, que a sostre culminen amb dipòsits de margues, que
únicament afloren en les serres de Llevant (Álvaro et al., 1989).
No obstant això, en la serra de Tramuntana aquesta unitat té el seu equivalent en la Fm.
de Son Torrelles (Álvaro et al., 1989), formada per calcàries noduloses vermelles
(Ammonitico Rosso Superior) amb presència d'abundant fauna.

Cretaci
El Cretaci és un pis geològic amb escassa representació a Mallorca. La major part dels
afloraments descrits són del Cretaci inferior i afloren a la serra de Tramuntana, amb
potències de fins a 300 m en les unitats encavalcants superiors i limitats per una
superfície d'erosió (Barnolas, 1991).
Durant la primera fase del Cretaci, la sedimentació pelàgica és contínua amb una
successió sedimentària de margues i margocalcàries blanques ben estratificades amb
nòduls de sílex (Facies maiòlica), i abundant fauna planctònica i ammonites (Barnolas,
1991). El Cretaci mitjà aflora també a la serra de Tramuntana i es caracteritza per la
presència de margues grises (Margues blaves piritíferes), conseqüència d'episodis
anòxics alternant amb fàcies de margocalcàries amb fauna nerítica, de clara influència
terrígena (Barnolas, 1991). El Cretaci superior s'ha reconegut a partir de petits
afloraments al sector occidental de la serra de Tramuntana amb una potència màxima de
200 m (Colom, 1975). S'inicia amb una sèrie de nivells margosos que culminen amb
dipòsits de calcàries ben estratificades alternades amb margocalcàries. La fauna
característica d'aquest període és planctònica (Colom, 1975), el que indica la continuïtat
en ambients pelàgics (Calcàries beix amb Globotruncanes).

Cenozoic
El Terciari a Mallorca es disposa discordant sobre un substrat mesozoic, i només està
representat a partir del Lutecià (Eocè mitjà), no havent-se reconegut sediments
atribuïbles al Paleocè ni a l'Eocè inferior.
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Paleogen
L’Eocè mitjà està compost per sediments marins i continentals separats per una zona de
no sedimentació a la part central de Mallorca (Colom, 1975, Ramos-Guerrero et al., 1985 i
Ramos-Guerrero, 1988). Es distingeixen en aquest període dues unitats importants:
Fm. Calcarenites de s'Envestida (Ramos-Guerrero, 1988). Es disposa discordant sobre el
Mesozoic, aflora a les serres de Llevant i presenta una potència que arriba als 200 m. Està
formada per calcàries estratificades, que a sostre passen a calcàries massives
bioclàstiques, amb abundant fauna marina i continental, el que indica una sedimentació
de plataforma marina succinta.
Fm. Calcàries de Peguera (Ramos-Guerrero et al., 1985). Aquesta unitat es disposa
discordant sobre el Cretaci inferior i aflora a la serra de Tramuntana, amb una potència
màxima de 140 m. Està composta per calcàries micrítiques laminades que, a vegades,
passen a calcàries massives. Aquests dipòsits carbonàtics s'associen a una sedimentació
lacustre i palustre que finalitzen en una fase de rebliment.
Les roques de l'Eocè superior-Oligocè estan associades a un cicle transgressiu-regressiu
format per dipòsits marins i continentals (Colom, 1975). Es presenta concordant a través
d'un límit erosiu sobre l'Eocè mitjà o el Mesozoic (Ramos-Guerrero, 1988). Està format
per cinc unitats litostratigràfiques:
Fm. de Calcarenites d'Alaró (Ramos-Guerrero, 1988), composta per roques
conglomeràtiques que passen a calcarenites amb fauna marina en el seu tram superior
(Colom, 1975).
Aquesta unitat passa lateralment a la Fm. de Margues del Calvari (Ramos-Guerrero,
1988), que aflora en les serres Centrals i les serres de Llevant. La formen dipòsits de
margues amb intercalacions de conglomerats i calcàries, conseqüència d'una
sedimentació de plataforma marina oberta.
De forma suprajacent es disposa la Fm. Calcàries de Galdent (Ramos-Guerrero, 1988). A
les serres Centrals està composta per calcàries massives que cap al sud passen a
calcarenites bioclàstiques ben estratificades. La seva sedimentació està lligada a un
ambient marí poc profund.
Sense una relació aparent amb les unitats anteriors, a les serres Centrals s'ha descrit la
Fm. Gresos i Lutites de Son Sastre (Ramos-Guerrero, 1988). Està formada per l'alternança
de lutites i gresos. La seva potència no supera els 130 m i s'hi han reconegut nombrosos
organismes fòssils (gasteròpodes, vegetals i altres) que indiquen un ambient de formació
marí poc profund, amb aportacions terrígens continentals.
Finalment i reconeguda com la equivalent cronostratigràfica de la formació anterior s'ha
descrit la Fm. Detrítica de cala Blanca (Ramos-Guerrero et al., 1985) que aflora a la serra
de Tramuntana i en les serres Centrals. Presenta una potència de 200 m i està
representada per conglomerats, gresos i lutites amb carbó. L'ambient de deposició es
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correspon amb sistemes al·luvials i deltaics per als conglomerats, i sistemes fluvials i
lacustres per als dipòsits detrítics fins.

2.2.2.- El Miocè sinorogènic
Els dipòsits miocens de Mallorca es poden dividir en dos grans grups (Pomar et al., 1983a;
Fornós et al., 1991; Fornós i Gelabert in Vera, 2004): els dipòsits sinorogènics i els
postorogènics. Els sediments miocens sinorogènics de Mallorca es disposen discordants
sobre el Mesozoic o el Paleogen. En aquest primer grup es distingeixen sis unitats
diferents.

Fm. Calcarenítica de Sant Elm
La Fm. Calcarenites de Sant Elm (Rodríguez-Perea, 1984), també coneguda en ocasions
com unitat basal, està composta per calcàries bioclàstiques, dipòsits conglomeràtics,
calcàries esculloses i nivells de paleosòls. Presenta una potència de 40 m i aflora a la zona
més meridional de la serra de Tramuntana. La seva sedimentació s'atribueix a un ambient
de plataforma somera i en mitjans litorals, amb petites aportacions de sediments
terrígens. La presència de roques volcàniques, descrites per Wadsworh i Adams (1989),
ha permès datar aquesta unitat com del Burdigalià (Mitjavila et al., 1990).

Formació Turbidítica de Banyalbufar
La Fm. Turbidítica de Banyalbufar (Rodríguez-Perea, 1984) es disposa discordant sobre
l'anterior unitat (Calcarenites de Sant Elm) o sobre el substrat mesozoic i paleogen
(Pomar i Rodríguez-Perea, 1983). Estan compostes per margues grises amb fauna
planctònica, situant aquestes unitats entre el Burdigalià superior-Languià (GonzálezDonoso et al., 1982). Presenten una estratificació molt definida, amb intercalació de
nivells de conglomerats, calcarenites i bretxes (olistostromes i slumps).
A les serres Centrals passen a sostre a calcarenites amb algues vermelles, disposades en
diversos cicles turbidítics de gra gruixut (Pomar et al., 1986). A la zona de Tramuntana
arriben gruixos de 450 m, en els solcs de avantpaís relacionats amb l'emplaçament dels
encavalcaments, els quals trunquen el límit superior d'aquesta seqüència. En el seu
conjunt s'interpreten com turbidites dipositades durant l'emplaçament dels
encavalcaments (Gelabert, 1988).

Unitat Calcarenites de Randa
La Unitat de Calcarenites de Randa (Pomar i Rodríguez-Perea, 1983) constitueix una
seqüència sinorogènica clarament regressiva molt ben caracteritzada al massís de Randa.
Unitat equivalent a les Calcàries de Son Talent (Barón i Pomar, 1978). Encara que afloren
escassament (Randa, sa Mola-Felanitx, sa Real-Manacor, ...) han estat reconegudes per
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Taula. 2.2 - Taula d’equivalències d’unitats estratigràfiques definides per diferents autors del neogen fini
i postorogènic que rebleix les conques neògenes de l’illa de Mallorca.
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sondejos en la doble cubeta de Manacor-Santa Sirga, a la vora septentrional de la conca
de Palma, en el sector de Felanitx-Porreres-Campos i també en el sector Montuïri-Son
Company (Pina).
Estan formades por calcarenitas bioclàstiques (rodofícies, Heterostegina, Amphistegina,
briozous, rodòlits -localment molt abundants y disposats en cicles-), també són freqüents
els clastes del Paleozoic, Mesozoic y localment eocens que es situen predominantment a
la base. Presenten potències màximes de 200 m. i es disposen, bé discordants sobre el
basament prèviament deformat (Mesozoic, Paleogen, i inclusiu Neogen inferior), bé en
contacte gradual sobre la Unitat Turbidítica de Banyalbufar.
La deposició de les Calcàries de Randa és sincrònica d'una fase distròfica, que es troba
registrada en (i) la notable proporció de margues reciclades de la Unitat Turbidítica y (ii)
en les espectaculars estructures planars penetratives (esquistositat), i a microescala, en el
trencament dels bioclasts i en les sutures microestilolítiques entre els mateixos.
Tenint en compte que (i) les calcàries a vegades apareixen discordants sobre sediments
burdigalians ss., i que (ii) a la serra de Tramuntana el Burdigalià acaba bruscament en
margues pelàgiques amb globigerines i radiolaris, així com amb associacions de
foraminífers de gran profunditat atribuïbles al Burdigalià superior Languià (Colom, 1967a),
aquesta fase regressiva ha de situar-se al Languià superior o ja al Serraval·lià.

El Serraval·lià continental finiorogènic
Aquesta seqüencia es troba encara afectada pels últims moviments compressius de
l’orogènia alpina principal, evidenciant una deformació sinsedimentària que es va
esmortint cap a sostre (Pomar et al., 1983a; Ramos-Guerrero, 1988), per a la qual cosa ha
estat inclosa dins del grup de seqüències neògenes sinorogèniques (Pomar et al., 1983a;
Fornós et al., 1991; Fornós i Gelabert in Vera, 2004).
El Serraval·lià (Miocè mitjà) mallorquí, correspon bàsicament a una seqüència
deposicional sinorogènica o tardorogènica limitada geogràficament als grabens dels
sectors centrals de l’Illa. Es tracta d’una seqüència extensiva de caràcter continental
(sedimentació detrítica, margues amb guixos i calcàries lacunars). En conjunt corresponen
a un episodi regressiu relacionat amb l’emersió generalitzada de l’àrea mallorquina com a
conseqüència de l’ultima estructuració Languiana.
La seqüència continental serraval·liana és corresponen (Taula 2.2), en part, amb el
Burdigalià superior lacustre d’Oliveros et al. (1960b) i Colom (1967a, 1975), part de la 1ª
Seqüència de Barón i Gonzàlez (1983) així com amb la Unitat de Margues amb Guixos
d’Álvaro et al. (1984), la Seqüència de Sta. Margalida (TM. 2.2.) de Simó i Ramón (1986) i
la Seqüència V de Fornós et al. (1991).
El conjunt correspon a una seqüència deposicional de tipus continental lacustre, que es va
iniciar, a partit de un descens del nivell del mar per rebliment de conques degut a una
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reactivació de la denudació de les serralades properes, consistent amb una conca
evaporítica que culmina amb un episodi lacustre d’aigua dolça.
Alvaro et al. (1984b) diferencien una àrea amb predomini de sedimentació continental
(sector de Sta. Margalida), una altra intermèdia, que correspondria a una extensa plana
argilosa (mud flat) y evaporítica, i finalment una àrea lacunar (conca de Palma). L’àrea
amb sedimentació continental presenta diferents paleoambients: a) canals fluvials amb
reblit conglomeràtic, b) over bank argilós, i 3) llacunes amb sedimentació reductora
(lignits) o bé carbonàtica (travertins).
L’hàbit cristal·lí del guixos està controlat per les zones de circulació de les aigües
(vadosa/freàtica) i la sobresaturació produïda pel descensos de la làmina d’aigua (Alvaro
et al., 1984b).
Aquesta seqüència ha estat dividida tradicionalment en tres unitats litostratigràfiques de
caràcter informal (Pomar et al., 1983a; Fornós et al., 1991; Ramos-Guerrero et al., 1992,
2000): Llims de Manacor, Margues de Pina i Calcàries de sa Verdera (vegeu Taula 2.2).

Unitat Llims de Manacor
Unitat descrita inicialment per Barón, 1977. Correspon a la unitat de conglomerats i
gresos de Simó i Ramon (1986) i al Complex Marginal Terrigen de Ramos-Guerrero et al.
(1992, 2000). Litològicament esta constituïda per dipòsits de lutites roges amb algun
nivellet de carbó i conglomerats que contenen còdols de la unitat carbonàtica
immediatament inferior (Calcàries de Randa-Son Talent) o dels conglomerats de la Fm.
Turbidítica de Banyalbufar, i algun còdol paleozoic (Simó i Ramon, 1986). Els
conglomerats són massius, amb fàbrica suportada pels còdols i matriu d’arenes mal
classificades, i amb tonalitats roses.
Es situa a la base i en els marges de les conques, essent reconeguda quasi exclusivament
mitjançant dades del subsòl (sondejos).
La seva potència es molt variable, i en molts de casos pot no estar representada.
Lateralment, vers el depocentres, i cap a sostre passen gradualment cap a les margues
grises de la unitat de Margues de Pina.
Per la seva correlació lateral-gradual amb les Margues de Pina, s’assigna aquesta unitat a
una edat Languià-Serraval·lià (Pomar et al. ,1983a; Simó i Ramón, 1986).

Unitat Margues de Pina
Unitat descrita inicialment per Pomar et al. (1983a). Correspon a la Unitat d’Argiles amb
Guixos de Simó i Ramon (1986). Litològicament està constituïda per una successió de
margues grises massives amb guixos, més abundants a la base, localment arenoses i amb
intercalacions de llims i conglomerats. Els guixos s’intercalen en forma de nivells de
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cristalls selenítics i intersticials (lenticulars). Cap a sostre passen gradualment a
margocalcàries gris-verdoses tènuement laminades i amb abundants nivells de paleosòls i
d’acumulació de matèria orgànica que poden arribar a originar nivellets centimètrics a
decimètrics de lignits. Les intercalacions de gypsarenites també són freqüents,
especialment a la part mitjana i superior de la unitat. Lateralment, cap els marges, les
margues grises passen a lutites roges amb evidències de paleosòls i canals conglomeràtics
de la unitat Llims de Manacor.
A estat reconeguda al subsòl, mitjançant sondejos, a totes les depressions de la zona
central de l’Illa (principalment als depocentres de les conques de sa Pobla, Inca, Palma,
Campos i cubeta Manacor-Sta. Sirga), així com també en afloraments de baixa qualitat a
la zona central i oriental de Mallorca.
La seva potència és molt variable, formant una unitat continua i monòtona amb valors
pròxims als 500 m en el depocentres de les conques i que es tascona cap els marges. El
seu límit inferior està constituït per un transit gradual cap a lutites roges, gresos i
conglomerats de la unitat de Llims de Manacor o un contacte discordant-erosiu,
mitjançant el que es sobreposa de forma expansiva sobre la unitat carbonàtica
serraval·liana (Calcàries Randa/Son Talent) o sobre el substrat pre i sinorogènic,
bàsicament sobre la Fm. Turbidítica de Banyalbufar (Rodríguez-Perea, 1984). El seu límit
superior es un trànsit gradual a la següent unitat (Calcàries de sa Verdera) o bé una
superfície d’erosió sobre la que es sobreposen materials més moderns (tortonians).
Paleontològicament poden aparèixer foraminífers planctònics mal conservats
ressedimentats del Cretaci i del Burdigalià així com fauna i flora lacustres, especialment
caràcies i gasteròpodes fragmentats (Oliveros et al., 1960b). Els nivells carbonosos de
sostre de la unitat han proporcionat restes de dents d’una fauna endèmica de
micromamífers (Mein i Adrover, 1982).
El model deposicional d’aquesta unitat es correspon amb una conca evaporítica amb tres
àrees diferenciades (Alvaro et al., 1984b; Simó i Ramón, 1986): a) àrea localitzada sota
làmina d’aigua (freàtica) amb gypsarenites i guixos selenítics, b) àrea intermèdia
(interfase vadosa/freàtica) amb guixos lenticulars en làmina, c) àrea per sobre la làmina
d’aigua (vadosa) amb guixos intersticials, argiles amb lignits, sílex i carbonats.
Pomar et al. (1983a) assignen a aquesta unitat una edat de Languià-Serraval·lià, mentre
que Simó i Ramón (1986) li assignen, amb reserves, una edat de Serraval·lià sup.

Unitat de Calcàries de sa Verdera
Unitat inicialment descrita sota el topònim erroni de Calcàries de Son Verdera, (Colom,
1975; Pomar et al., 1983a; Fornós et al., 1991), quan realment correspon la localitat tipus
que li dona nom és la finca de sa Verdera (Llubí). Correspon a la unitat de calcàries
lacustres de Simó i Ramon (1986). Litològicament es tracta d’una unitat detríticacarbonatada, formada per calcàries lacustres ben estratificades, amb laminació algal
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(microbialites), oncòlits, recristal·lització, travertins i nòduls de sílex. Solen presentar
intercalacions de margues amb nivells de carbó.
A estat reconeguda al subsòl mitjançant sondejos a la zona central i meridional de l’Illa
(conques de Sa Pobla, Inca, Palma, Campos i Manacor), així com també en afloraments
puntuals a Sta. Margalida, Llubí, Muro, Costitx i Manacor.
Es superposa de forma expansiva sobre la unitat de Margues de Pina mitjançant un trànsit
gradual. El límit inferior es una conformitat en el centre de les depressions passant cap a
una disconformitat angular en els marges de conca, el que ha estat interpretada com una
evidència de plegaments corresponents a la darrera fase de contracció tectònica del
Miocè mitjà, o alternativament com un enfonsament degut a un règim extensional
(Ramos-Guerrero et al. 1992, 2000; Mas i Martorell, 2011).
Aquesta unitat mostra importants variacions de potència, essent més potent cap els
depocentres de les conques. Simó i Ramón (1986) li atribueixen una potència mitjana
d’uns 4 m, mentre que segons alguns sondejos apunten la possibilitat de que pugui
sobrepassar els 45 m (Fornós et al., 1991).
Les calcàries microbials i les margues amb nivellets de carbó, contenen gastròpodes
d’aigua dolça i pulmonats, ostracodes, caràcies, peixos (Colom, 1967a, 1975; RamosGuerrero et al. 1992, 2000; Mas i Martorell, 2011) i micromamífers (Mein i Adrover,
1982).
Paleoambientalment la unitat correspon a la instal·lació d’un extens llac d’aigua dolça.
Ramos-Guerrero et al. (1992, 2000) distingeixen tres conjunts de fàcies dins de la unitat
dins les Calcàries de sa Verdera: a) un conjunt inferior lacustre amb margues massives,
limolites amb matèria orgànica i calcàries ben estratificades; b) un conjunt superior
palustre amb margues verdes, fàcies carbonoses, calcàries betxificades i calcàries
laminades; als que acompanya c) una sèrie lateral de fàcies siliciclàstiques amb gresos i
conglomerats que constitueixen el denominat Complex Marginal Terrigen.
Pomar et al. (1983a) assignen a aquesta unitat una edat de Serraval·lià superior, mentre
que Simó i Ramón (1986) li assignen, amb reserves, una edat de Serraval·lià superiorTortonià basal.

2.2.3.- Unitats miocenes postorogèniques
El Terciari postorogènic està ben representat a l’illa de Mallorca amb una potència global
de fins 650 m. Es disposa de forma tabular al voltant les zones estructurades formant
plataformes i reblint les conques des del Miocè superior fins al Quaternari recent.
A continuació es descriuen les unitats geològiques del Miocè postorogènic presents a l’illa
de Mallorca que són les que principalment ens interessem, tenint en compte la seva
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coincidència amb l’interval cronostratigràfic objecte d’estudi del present estudi (Fig.
2.2.2).

Fig. 2.2.2 - Columna estratigràfica del neogen tardo i postorogènic que rebleix les conques neògenes de
l’illa de Mallorca.

Unitat de Calcisiltites amb Heterostegina
Unitat postorogènica de caràcter informal definida per Pomar et al. (1983a). El nom està
motivat per la presència d’una capa formada per una lumaquel·la de macroforaminífers
(Heterostegina gomezangulensis Perconig 1972) que normalment apareix, en els
sondejos, coincidint amb el límit superior de la unitat. Correspon (Taula 2.2) a les
Margues amb Heterostegina de Garcia-Yagüe i Muntaner (1968), Capa d’Heterostegina
d’Àlvaro et al. (1984b) i en part a la Seqüència de cala Pi de Simó i Ramón (1986).
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La unitat ha estat datada al Tortonià inferior, Biozona N16 de Blow, en base al seu
contingut de foraminífers planctònics (Àlvaro et al., 1984b).
Els afloraments són minsos, i es redueixen a la zona NW de la ciutat de Palma (Bellver-sa
Teulera) i al litoral de Calvià (sector SW de la badia de Palma), però també apareix a
multitud de sondejos de l’illa.
La potència és molt variable podent assolir fins a 200 m als sondejos de l’interior de l’illa
(Santa Eugènia). Els seus límits superior i inferior corresponen a superfícies d’erosió. El
límit inferior està constituït por una disconformitat angular sobre el basament mesozoic o
Miocè mitjà deformats. Als depocentres, el límit superior està constituït per una
superfície amb alta concentració d’Heterostegina. Normalment es troba recoberta per la
Unitat d’Esculls.
Es tracta d’una seqüència postorogènica, que presenta fracturació distensiva en forma de
múltiples falles normals de poc recorregut, visibles principalment en els depòsits que
afloren al SW de la badia de Palma.
Litològicament està formada per calcisiltites i calcarenites bioclàstiques amb presència
local de passades conglomeràtiques i signes d’estratificació entrecreuada. La base és
localment conglomeràtica, i cap els marges de conca grada a margues i conglomerats de
clara influència continental. Les capes terrígenes es componen de fragments de calcàries,
dolomies, gresos i conglomerats del Mesozoic, Oligocè i Neogen inferior. La matriu de la
part carbonatada està formada per detritus corresponents a foraminífers bentònics i
planctònics, algues roges, equinoïdeus, ostracodes i motlles de bivalves, mentre que la
fracció llims terrígens i la arena molt fina està formada per fragments de quars i roques
carbonatades. A zones de cimentació irregular i forta dolomització, poden apareixer
abundants nòduls durs irregulars en forma de clapes (patches) normalment relacionats
amb les zones de forta bioturbació (burrowing) o fracturació.
Contenen alguns foraminífers planctònics, normalment no molt freqüents, i bentònics
(Globigerina, Globorotalia, Heterostegina, Amphystegina, Ammonia, Elphidium,
textulàrids i miliòlids), equinoïdeus (Amphiope bioculata (Desmoulins, 1835), Clypeaster
marginatus, Schizaster sp. i escutèlids), algues rodofícies (Lithothamnium), bivalves
(Ostrea sp., Amusium sp. i altres pectínids), escafòpodes, briozous, dents de peixos i
restes de mamífers marins (sirènids). Alguns nivells presenten força bioturbació amb les
icnoespècies Ophiomorpha isp., Thalassinoides isp., Lapispira isp., corresponents a
galeries excavades per crustacis, possiblement per callianassids (De Gibert et al., 2012).
No s’hi ha reconegut restes d’esculls de coralls.
Corresponen a sediments marins de plataforma. Els dipòsits que afloren al sector SW de
la badia de Palma presenten, a sostre, una clara seqüència regressiva amb clara influència
continental, constituïda per dipòsits near-shore que passen a platges de conglomerats
(fore-shore) i depòsits fan-delta amb paleocanals a sostre.
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Or

Fig. 2.2.3 – Principals plataformes carbonatades tortomessinianes de la Mediterrània (a partir de Cornée
et al., 2004 sobre Estaban, 1996): A.- Alacant (Santa Pola-Baix Segura), B. Illes Balears, C.- Calabria
(Itàlia), Cr.- Creta, Cy.- Xipre, G.- Gaza (Israel) L.- Lampedusa, M.- Malta, Me.- Melilla-Kebdana, Or.Oristano (Sardenya), S.- Sicília, So.- Almeria (Sorbas, Nijar, cap de Gata), T.- Toscana (Itàlia), WO.Murdjadjo-Tessala (Algeria).

Unitat d’Esculls
Definida inicialment per Esteban (1979) i Pomar et al. (1983a) ha estat localitzada a
nombrosos sondejos (Marina de Llucmajor i conques de de Palma, Campos i Alcúdia-sa
Pobla) i en espectaculars afloraments als penya-segats de la costa de Llucmajor i de la
Marina de Llevant. Està constituïda per bioconstruccions esculloses atribuïdes al Tortonià
superior-Messinià (zona N17 de Blow) d’acord amb les dades de Bizon et al. (1973) i
Alvaro et al. (1984b).
Aquests esculls es disposen horitzontalment formant una plataforma en la que es poden
distingir quatre associacions de fàcies principals derivades de la geometria i arquitectura
dels esculls. En general correspon a un escull barrera o de franja amb totes les seves
fàcies associades: (i) fàcies de llacuna (lagoon) o reraescull (back-reef), d’extensió cap a
terra, ii) front d’escull o de coralls pròpiament dit, iii) fàcies de talús i iv) fàcies de
plataforma oberta, aquestes dues darreres en direcció cap el mar o conca oberta.
Les fàcies de la llacuna (lagoon) o reraescull (back-reef) estan formades per estrats
horitzontals limitats per superfícies d’erosió, amb potències que oscil·len entre els 20 cm i
els 3 m. A la part més propera a l’escull (lagoon extern o obert) predominen les clapes de
coralls (patch reefs), amb diàmetres que poden arribar fins el 10 m. Aquestes clapes estan
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formades per colònies coral·lines massives de fins a 2 m de diàmetre, encara que les
formes columnars també hi són presents. Els coralls es troben intensament perforats per
l’acció d’organismes litòfags. Entre les clapes d’escull apareix sediment bioclàstic de gra
mida arena, bioturbat, constituït per fragments de mol·luscs, algues rodofícies,
foraminífers (planctònics i bentònics), equinoïdeus i briozous. La mida de les clapes i les
colònies coral·lines disminueix amb la distància al front de l’escull. Les zones més distals
de l’escull (lagoon intern o restringit) es caracteritzen per la presència d’arenes
bioclàstiques, amb fragments de mol·luscs i foraminífer bentònics (alveolínids, sorítids i
miliòlids). Localment, a les zones més internes, també apareixen sediments fins
(packstone) amb traces d’arrels verticals (manglars), estromatòlits, crostes edàfiques
(calitx) i paleosòls. En algunes localitats els sediments lacunars calcaris passen en direcció
a terra cap a dipòsits de tipus terrigen-siliciclàstic (argiles, llims i conglomerats) del
Complex Terrigen Marginal (Esteban, 1979), corresponents a planes fluviodeltaiques i
ventalls deltaics i al·luvials.
Les fàcies de front d’escull estan constituïdes per calcàries i dolomies massives amb clara
estratificació sigmoïdal. El límit superior correspon normalment a una superfície d’erosió
que, en direcció a conca, es correlaciona amb una superfície de conformitat. Els principals
components són els coralls (Porites, Tarbellastraea, Siderastraea) en posició de vida,
algues rodofícies, foraminífers, vermètids, briozous i serpúlids, presentant gran activitat
d’organismes perforants (bivalves, cucs i esponges)
Les fàcies de talús es disposen per sota de les fàcies de front d’escull i per sobre les de
plataforma oberta, presentant capes inclinades (clinoformes) amb cabussament que van
des de menys de 10° a la part distal fins als 30° a la part proximal. En general presenten
una seqüència granocreixent, lligada a l’increment dels components derivats del front
d’escull. Els components són principalment fragments de coralls, algues rodofícies
(rodòlits), mol·luscs i equinoïdeus. Localment es troben constituïdes majoritàriament per
capes de segments d’Halimeda.
Les fàcies de plataforma oberta estan formades per més de 60 m de calcisiltites blanques
fortament biotorbades amb foraminífers planctònics, equinoïdeus, pectínids i ostrèids
d’aigües profundes (Neopycnodonte). Localment poden contenir abundants rodòlits i/o
biostromes d’algues rodofícies. Es disposen en capes mal definides subhorizontals o amb
un suau cabussament cap a conca.
L’anàlisi mitjançant isòtops Sr ha donat una edat estimada de Tortonià superior per la
Unitat d’Esculls (Oswald, 1992). Dades isotòpiques 40K/40Ar sobre mostres de cristalls ben
preservats de sanidina i biotita, provinents d’una capa de bentonita de les fàcies de
llacuna back-reef de prop del Cap Blanc, han donat edats de 7,0±0,2 Ma per a la biotita
(7,4% K) i 6,0±0,2 Ma per a la sanidina (9,75% K) (Pomar et al. 1996). Dades isotòpiques
40Ar/39Ar més recents sobre mostres, han proporcionat dades més fiables de 6,23 Ma per
la sanidina i 6,46 Ma per a la biotita, el que indica que les etapes finals de progradació
molt probablement van tenir lloc durant el temps de Messina inferior (Pomar, 2012).
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En canvi, recents datacions 87Sr/86Sr sobre mostres de mol·luscs de las fàcies de rampaplataforma de la conca de Palma (ses Olles) han donat edats de 8,72±0,9 Ma, 9,56±0,5 Ma
i 9,66±0,5 Ma (R. Bourillot, comunicació personal).
Aquesta unitat seria comparable a les unitats coral·lines (Reef Unit o Reef Complex) que
apareixen a les plataformes carbonatades tortomessinianes marginals de la Mediterrània
(Esteban, 1979, 1996; Pomar et al. 1983a, Esteban et al., 1996; Saint Martin, 1990; Saint
Martin i Rouchy, 1990; Rouchy i Saint Matin, 1992, Cornée et al., 2004-2008). Vegeu Fig.
2.2.3.

Unitat de Margues de la Bonanova
Aquesta unitat va ésser descrita (Taula 2.2) per primera vegada, a partir de sondejos, amb
la denominació de Margues Ocres (García-Yagüe i Muntaner, 1968) i posteriorment com
Margues de la Bonanova (Fornós, 1983; Fornós i Pomar, 1983; Pomar et al., 1983a; Barón
i Pomar, 1985) i també sota la denominació de Margues amb oncòlits (Simó i Ramón,
1986). Possiblement també correspon al Miocè mig-superior amb capes d’Ostrea
crassissima descrit per Hermite (1879).
Constitueix una unitat de caràcter detrític terrigen-clàstic formada per margues i
conglomerats, d’uns 35 m de potència màxima, que aflora principalment coincidint amb
el piemont o raiguer dels principals relleus dels marges de les conques neògenes de l’illa.
Aquesta unitat cobreix de forma discordant la Unitat d’Esculls o el substrat més antic en
els marges de conca, mentre que en situació distal es correlaciona amb una superfície de
conformitat correlativa. El límit superior ve marcat per una superfície erosiva per la que
es sobreposa la Unitat de Calcàries de Santanyí (Pomar et al., 1983a;. Fornós i Pomar,
1983; Barón i Pomar, 1985).
Litològicament la Unitat es compon a la part inferior de margues de colors ocres amb
grans ostres [Crassostrea gryphoides (Schlotheim, 1813)], pectínids (Pecten), petits
gasteròpodes litorals (Cerítids) i fragment de corals resultants de la denudació erosiva de
la Unitat d’Esculls subjacent, corresponent a depòsits marins litorals regressius que
evolucionen verticalment cap a sostre a conglomerats i argiles vermelles, corresponents a
ventalls al·luvials.
S’interpreten com ambients restringits amb força aportació detrítica continental (Simó i
Ramón, 1986). Aquesta unitat representa el registre sedimentari d’una forta pulsació
regressiva desenvolupada durant la Crisi de Salinitat Messiniana, que va formar la
progradació de ventalls al·luvials desenvolupats en una àrea amb relativa influència
terrígena marginal (Fornós, 1983; Pomar et al., 1983a; Fornós et al. 1991, Mas i Fornós,
2013b).
Alguns autors (Benedicto et al., 2003; Benedicto, 2004) agrupen la Unitat de Margues de
la Bonanova, de forma conjunta amb les Calcàries de Santanyí i la Unitat de Margues i
Guixos (Pomar et al., 1996), tot junt dins del Complex Terminal d’Esteban (1978).
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Unitat de Calcàries de Santanyí-CCT
Definida per Fornós i Pomar (1983) es correspon (Taula 2.2) amb les Calcàries del Pont
d’Inca de García-Yagüe i Muntaner (1968) i amb el Complex Carbonàtic Terminal
d’Esteban (1979). La seva potència es variable, sense sobrepassar els 30 m. El seu límit
inferior està constituït en els marges de conca per una superfície erosiva desenvolupada
sobre les Margues de la Bonanova o el substrat anterior, pesant cap a centre de conca a
una conformitat correlativa a sostre de la Unitat d’Esculls; mentre que el seu límit
superior ho constitueix un canvi brusc als depòsits Lago Mare (Mas i Fornós, 2011, 2012)
o una nova superfície erosiva mitjançant la que es sobreposen els depòsits pliocens.
Aquesta unitat està relacionada amb la Crisi de Salinitat Messiniana i litològicament està
composta per dipòsits carbonatats litorals, formats per llims carbonatats, grainstones
oolítics i microbialites (estromatòlits i trombòlits), que cap a centre de conca passen a
margues i guixos (evaporites). Correspon a una seqüència transgressiva desenvolupada en
un ambient restringit de fàcies evaporítiques, manglars, llacunes i bancs d’arena (Pomar
et al., 1983a; Mas i Fornós, 2011, 2012).
A la zona de la plataforma de la marina de Santanyí la Unitat de Calcàries de Santanyí es
situa directament sobre la superfície erosiva i carstificada que afecta a la Unitat d’Esculls,
i de base a sostre, està formada per les següents unitats (Fornós, 1983; Fornós i Pomar,
1983):
a) Complex de manglar: La seva potència pot oscil·lar entre els 2 i 8 m. El contacte
inferior es erosiu o una conformitat correlativa, mentre que el superior pot ésser tant
erosiu com un trànsit gradual a la unitat superior. Dins d’aquest complex es poden
diferenciar diferents nivells corresponents a biocalcarenites amb bioturbació vertical
(arrels de mangles, manglar pròpiament dit), fangs carbonatats bioturbats (fons de zones
restringides entre els manglars), calcarenites bioclàstiques amb ostres i mol·luscs
(tormentites i canals) i nivellets d’argiles verdes amb còdols negres (basses estancades
amb aportació d’aigua dolça).
b) Unitat estromatolítica inferior: Amb una potència que envolta els 5 m, està formada
per dos nivells, un inferior de fangs carbonats amb mol·luscs orientats i un superior
pròpiament estromatolític. El contacte entre els dos nivells és totalment progressiu.
S’interpreta com una plana restringida d’aigües molt somes que van permetre el
progressiu desenvolupament dels cianobacteris (constructores dels estromatòlits) que
finalment van arribar a colonitzar tot el substrat (hipersalinitat).
c) Unitat oolítica: De potència molt variable (3-20 m) està composta essencialment per
fangs carbonatats, grainstones oolítics i bioclàstics, amb còdols i nivells estromatolítics i
trombolítics. Corresponen a un sistema de bancs d’arena oolítics. Presenten abundants
estructures de corrents, principalment estratificacions creuades (trough, flasser,
lenticular-bedding, herring-bone) i ripples d’oscil·lació. Dins d’aquesta unitat es
diferencien tres associacions de fàcies: fàcies litorals (seqüències de platja), fàcies
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intermareals (estratificació creuada, ripples i estromatòlits) i fàcies submareals (migració
de barres i canals).
d) Unitat estromatolítica superior: Es tracta d’un nivell de fins a 6 m de potència
compost essencialment per estromatòlits de tipus columnar que formen doms de fins a 2
m de diàmetre basal. Aquesta unitat presenta normalment un aspecte diagenètic
particular molt variat (Fàcies Pont d’Inca), que va des d’un estadi on encara hi són
observables les estructures i textures originals de la roca (doms estromatolítics
principalment) fins a una roca amb aspecte massiu amb grans cristalls de colors obscurs,
que emmascaren completament la estructura original de la roca. La particular diagènesis
observada podria estar relacionada amb una sedimentació particular en un ambient
anormalment hipersalí.
Aquesta unitat es correspon amb el Complex Carbonàtic Terminal (CCT) definit per
Esteban (1979, 1996), com una seqüència deposicional distintiva, diferenciada de la
Unitat d’Esculls i delimitada per dues clares discontinuïtats. Es situa de forma expansiva
reblint una superfície de truncament de la Unitat d’Esculls, a la vegada que a sostre es
troba fortament erosionada per una superfície prepliocena. La litologia es caracteritza
principalment per oolites i microbialites marcades per una forta ciclicitat, però també
poden aparèixer bioconstruccions de serpúlids, bancs d’ostres i esculls de clapa amb
Porites. Inclou fàcies costaneres de caràcter marí, hipersalí i d’aigua dolça. El CCT grada
lateralment cap als marges en forma de Complex Terrigen Marginal i habitualment inclou
fàcies salobres i d’aigua dolça (Lago Mare) cap a sostre. En essència, la litofàcies o el
marcat caràcter transgressiu no constitueixen, per si sols, criteris suficients per una
definició satisfactòria de CCT, aquesta ha d’incloure, a més a més, una (evident o
suposada) relació lateral amb les evaporites messinianes. Inicialment el CCT va ésser
considerat com l’equivalent marginal més recent de l’Evaporita Superior messiniana, però
també pot passar gradualment, intercalar o pre o postdatar altres unitats evaporítiques
(Esteban, 1979, 1996).
El CCT apareix normalment associat a les principals plataformes carbonatades
tortomessinianes marginals de la Mediterrània (Esteban, 1979, 1996; Pomar et al. 1983a,
Esteban et al., 1996; Saint Martin, 1990; Saint Martin i Rouchy, 1990; Rouchy i Saint
Matin, 1992, Cornée et al., 2004-2008, Soria et al., 2005, 2008a,b). Vegeu Fig. 2.2.3.
Les Fàcies Pont d’Inca (García-Yagüe i Muntaner, 1968; Pomar et al., 1983a) es
caracteritzen per una forta diagènesi que afecta a sostre les Calcàries de Santanyí o CCT,
arribant a afectar fins i tot alguns trams erosionats de la Unitat d’Esculls, en forma de
forta recristal·lització, nivells de sílex, dissolució i gran porositat, proporcionant un colors
obscurs als materials afectats. Es troben normalment recobertes pels dipòsits de les
unitats pliocenes. Alguns autors (Pomar et al., 1983a) indiquen que les fàcies Pont d’Inca
podrien estar relacionades amb condicions de hipersalinitat que podrien haver provocat
l’alteració diagenètica del CCT. Recentment, altres autors (Forss et al., 2013) han proposat
que podrien haver estat les condicions ambientals provocades pel vulcanisme que
podrien haver afavorit altes concentracions de silici a les aigües, la qual cosa podria haver
repercutir en la proliferació de diatomees i altres organismes acumuladors de silici,

Pàg. 66

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

provocà la seva acumulació sedimentària en forma de diatomites, que haurien estat la
font per la formació de sílex.
A la conca de Palma, les microbialites i oolites de la Unitat de Calcàries de Santanyí
situades als marges de la conca es correlacionen lateralment (Pomar et al., 1983a; Mas i
Fornós, 2011, 2012) cap al centre de la conca amb guixos selenítics massius i margues
(Guixos de Sant Jordi, Barón 1977-88).

Formació ses Olles (Lago Mare)
Unitat estratigràfica formal denominada Formació ses Olles (Mas, 2014b) integrada per
lutites, margues i margues arenoses amb fauna salobre i/o d’aigua dolça. Aquestes
contenen restes de plantes caràcies, abundant fauna de mol·luscs caracteritzada per la
presència de bivalves del taxons Lymnocardiinae i Dreissenidae d’origen paratethià i
gasteròpodes d’aigua dolça-salobre i pulmonats, així com una abundant però poc
diversificada fauna d’ostracodes d’afinitat paratethiana, propis d’aigües oligomesohalines poc profundes.
Mas i Fornós (2011, 2012, 2013a) realitzen un anàlisi del registre de la MSC a la conca de
Palma, definint les diferents discontinuïtats i unitats intervinents, així com la seva
presumible relació amb els principals esdeveniments de la MSC. Aquests autors fan una
primera referència específica a l’existència de depòsits Lago Mare a la conca de Palma,
formats per margues arenoses, amb fauna salobre i d'aigua dolça, amb restes vegetals
(oogonis de caràcies), bivalves d'afinitat paratethiana (Dreissena, Limnocardiinae),
gasteròpodes prosobranquis i pulmonats, ostracodes d'afinitat paratethiana (Cyprideis,
Tyrrhenocythere, Loxoconcha, Ilyocypris), traces d’insectes, restes de peixos i escassos
foraminífers bentònics ressedimentats, situats entre els depòsits evaporítics-CCT
messinians i les unitats pliocenes.
Recentment ha estat citada la presència de possibles depòsits o fàcies pre Lago-Mare, a
algunes zones de la conca de d’Inca (Mas i Fornós, 2013a). Coincidint amb el tram
superior del Complex Carbonàtic Terminal i la base dels depòsits Lago-Mare, s’han pogut
detectar uns depòsits margosos i calcaris amb fauna marina d’ambient restringit que
contenen restes vegetals (fulles), foraminífers litorals força abundants (Elphidium sp.,
Ammonia sp.), ostracodes (Aurila sp., Cyprideis sp.), pues d’equinoïdeus, bivalves
(Anadara sp., Lucinidae, Cardidae), gasteròpodes (Potamididae cf. Timpanotonus sp.) i
peixos (espines i escates), que corresponen a una fase inicial de les condicions
restringides.
La Formació ses Olles, es correspon (Teula 2.2), en part, amb al Complex Carbonàtic
Terminal (Esteban, 1979, 1996), part de les Calcàries de Santanyí (Pomar i Fornós, 1983;
Fornós, 1983), a la unitat superior argilosa amb fauna d’aigua dolça del Complex
Carbonàtic Messinià d’Alvaro et al. (1984b) i a la part superior de la Unitat de Guixos i
Margues Grises (Pomar, 1990, 1996).
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La Unitat de Guixos i Margues Grises (Pomar et al., 1991, 1996) va ésser descrita
inicialment per Fornós (1983) i Fornós i Pomar (1983) com una subfàcies dins les Calcàries
de Santanyí, la unitat també es descrita més tard per Alvaro et al. (1984b) i Simó i Ramón
(1986). Aquesta unitat té 10 m de gruix i ha estat reconeguda a sondejos i als penyasegats de l’est de la badia de Palma. Està formada per dolomies i margues grises i
gipsíferes, amb estromatòlits i restes de peixos, bretxes de col·lapse dolomítiques i nòduls
de sílex, que consideren correlacionables amb els dipòsits de guixos massius perforats per
sondejos al centre de la conca de Palma. Aquesta unitat recobreix de forma concordant
les fàcies de plataforma oberta de la Unitat d’Esculls i a la vegada es recoberta pels
dipòsits del Pliocè que rebleixen parcialment la conca de Palma. S’interpreta com una
subunitat o litofàcies correlativa amb la unitat de Calcàries de Santanyí (Fornós, 1983;
Fornós i Pomar, 1983a).
En realitat la Unitat de Guixos i Margues Grises actualment ha d’ésser dividida i
distribuïda a tres unitats diferents: (i) els guixos es corresponen amb les unitats
d’evaporites de centre de conca (Guixos de Sant Jordi), (ii) la part de microbialites
corresponen a la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT, i (iii) la part margosa superior es
correspon amb la unitat Lago Mare (Mas i Fornós, 2013b; Mas, 2014b).

2.2.4.- Pliocè
El Pliocè es correspon (Taula 2.2) amb les formacions descrites com a la Seqüència de Son
Mir (TP.1) i Seqüència de Búger-Sant Jordi (TP.2) (Simó i Ramón, 1986) definides com a
Calcisiltites de Son Mir i Calcarenites de Sant Jordi (Barón i Pomar, 1978; Pomar et al.,
1983a) i la Unitat deposicional Pliocena (Álvaro et al., 1984b).

Calcisiltites de Son Mir
Aquesta unitat definida per Pomar et al. (1983a) es correspon amb la de Margues amb
Amusium (Garcia-Yagüe i Muntaner, 1968), la Seqüència de Son Mir (TP.1) (Simó i Ramón,
1986) que es correspon amb el Pliocè marí de Sa Pobla (Bauzà, 1964); el Pliocè inferior
marí (Colom, 1980) i el tram inferior de la Unitat deposicional Pliocena (Álvaro et al.,
1984b).
Aflora principalment a les conques centrals de l’illa, a més d’haver estat àmpliament
reconeguda mitjançant sondejos a la resta de conques, excepció feta de la conca de
Campos.
La potència es molt variable, arribant fins un màxim de 300 m a la conca de Palma. El seu
límit inferior està constituït per una superfície erosiva mitjançant la que es sobreposen a
la unitat de Calcàries de Santanyí o a la Unitat Escullosa, mentre que el seu límit superior
constitueix un transit gradual però ràpid cap a la unitat següent de Calcarenites de Sant
Jordi.
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Litològicament està constituïda per margues i calcisiltites grogues que contenen
abundants bivalves (Amusium), escafòpodes (Dentalium), briozous, així com una rica
fauna de foraminífers planctònics i bentònics, que evidencien una condicions de
sedimentació marina de plataforma. Les calcisiltites han estat datades
bioestratigràficament (Colom, 1980, 1985;. Alvaro et al., 1984; Barnolas, 1991) en una
edat de Pliocè inferior en base al seu contingut en foraminífers planctònics
[Sphaeroidinellopsis spp., Hirsutella (Globorotalia) margaritae Bolli i Bermúdez, 1965,
Globorotalia puncticulata (Deshayes,. 1832) var. padana Dondi i Papetti, 1967].

Calcarenites de Sant Jordi
Unitat definida per Pomar et al. (1983a) que es correspon amb Seqüència de Búger-Sant
Jordi (TP.2) (Simó i Ramón, 1986), amb el Pliocè marí de Llucmajor (Colom et al., 1968;
Cuerda et al., 1969), i el tram superior de la Unitat deposicional Pliocena (Álvaro et al.,
1984b).
Aquesta unitat aflora extensament a totes les conques de l’illa de Mallorca, on també ha
estat àmpliament reconeguda mitjançant sondejos. La seva potència es molt variable no
sobrepassant els 70 m (conca de Palma) i disminuint en direcció al marges de conca. El
límit inferior ho constitueix un transit gradual però ràpid cap a la unitat anterior de
Calcisiltites de Son Mir, mentre que el límit superior ve marcat pel relleu actual o cobert
per la unitat de llims i al·luvions quaternaris (Llims Rojos de Palma).
La unitat està representada per una seqüència granocreixent respecte a les calciciltites de
la unitat anterior, i està formada per biocalcarenitres que cap a sostre passen a
calcarenites i lumaquel·les (rudstone) amb estratificació encreuada corresponents a
dipòsits de platja, per passar, ja en els nivells superiors a dipòsits eòlics i llims vermells
corresponents a sistemes dunars i paleosòls. Les calcarenites contenen abundants
foraminífers litorals (Ammonia, Elphidium), bivalves (Callista italica, Panopea sp., ostrèids
i pectínids), gasteròpodes (Persististrombus coronatus), peixos i restes de cetacis (Mas
2000, 2003, 2004).
Cal tenir en compte que en un rebliment sobtat i complet de les conques a l’inici del
Pliocè (Zanclià), alguns dipòsits biocalcarenitics, corresponents a platges situades als
marges de les conques, es a dir, part de les Calcarenites de Sant Jordi situades a més
altura sobre l’actual nivell del mar (130-150 m) podrien ésser cronoestratigràficament
equivalents (coetànies) als dipòsits més profunds situats als depocentres de les conques
(Mas, 2011a).

2.2.5.- Quaternari
Llims Rojos de Palma
Aquesta unitat, definida per Pomar et al. (1983a), aflora a sostre de la pràctica totalitat de
conques i està constituïda per un conjunt de sediments continentals que es disposen
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reblint les conques subsidents de la zona central de l’illa (Conques de Palma, Inca i sa
Pobla principalment). Presenta importants variacions de potència i està limitada
inferiorment per una superfície erosiva mitjançant la que es sobreposa tant sobre les
seqüències terciàries postorogèniques, com sobre les pre i sinorogèniques, així com sobre
materials preterciaris. El seu límit superior ve definit per la superfície topogràfica.
Litològicament està constituïda per llims de color vermell que intercalen nivells de
conglomerats i que són interpretats com a depòsits de ventall al·luvial; en menor mesura
també intercalen depòsits carbonatats de tipus lacustre i a sostre, al litoral, s’han
desenvolupat depòsits d’eolianites i paleosòls associats a nivells litorals (platges). Als
marges interiors de conca també poden aparèixer associats a nivells de dunes i paleosòls.
El Plistocè de Mallorca està caracteritzat pels nombrosos canvis climàtics, associats a
etapes glacials (fredes) i interglacials (temperat i càlid). La ciclicitat d'aquestes etapes va
provocar nombroses fluctuacions eustàtiques, amb les consegüent implicacions en el
registre sedimentari, destacant tant dipòsits litorals penjats en penya-segats (amb cotes
des de 90 m atribuïts al Pliocè superior-Pleistocè inferior, fins a altres entre 1 i 4 m s.n.m.
i datats com Plistocè superior) (Cuerda, 1989), a més d'altres que possiblement estiguin
sota el nivell del mar actual. El Plistocè destaca per l'alternança d'aquests dipòsits amb
formacions eòliques dunars que recobreixen les zones adjacents a la badia de Palma,
Alcúdia, Pollença i gran part de la costa oriental de Mallorca. Els dipòsits litorals o platges
fòssils han estat assignades, segons la seva fauna i la seva cota, a etapes interglacials, des
del Pliocè superior-Pleistocè inferior fins al Plistocè superior (Cuerda, 1975; Clemmensen
et al., 1997; Fornós et al., 2002 ). Les èpoques fredes, associades a períodes glacials, es
relacionen amb dipòsits eòlics (dunes) i rases d'abrasió al llarg de les costes mallorquines
(Cuerda, 1989).
Butzer (1975) va dividir les eolianites en sis cicles, cadascun d'ells compost per sediments
marins litorals (platges associats a nivells de la mar alts) i sediments eòlics continentals
(dunes i dipòsits col·luvials relacionades amb baixos nivells de la mar). Aquests cicles són,
òbviament, lligats a les oscil·lacions globals del nivell del mar durant els períodes glacials i
interglacials.
Els dipòsits litorals plistocens estan formats generalment per sorres gruixudes de platja
amb fauna marina, llims sorrencs vermells (paleosòls) i, a sostre, dunes fòssils de gra
mitjà-gros.
En els dipòsits eòlics s'ha estimat la seva edat a partir de datacions absolutes mitjançant
C14 en les dunes fòssils del Llevant de Mallorca (Clemmensen et al., 1997; Fornós et al.,
2002). Aquests últims estimen l'edat dels sistemes dunars de s'Estret des Temps i cala
s’Almunia, Santanyí, Mallorca) entre 28.980 ± 855 BP i 40.450 ± 1650 B.P. (Plistocè
superior; estadi isotòpic i associat a l'últim període glacial, estant el nivell del mar uns 50
m per sota de l'actual).
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2.3.- Conques neògenes de l’illa de Mallorca
Les conques neògenes de Mallorca corresponen a grabens o semi-grabens reblits de
materials del Miocè mitjà-superior i del Plioquaternari.
En els subapartats següents es distingeixen, descriuen i caracteritzen les 5 conques que
constitueixen el principal registre de sedimentació neògena postorogènica de l’Illa de
Mallorca: conques de Campos, Palma, Inca, sa Pobla-Alcúdia i sa Marineta.
El gruix del rebliment varia molt d’una conca a una altra: des de els 300-400 m de la conca
de Campos (Fuster, 1973) fins als més de 1000 m de la conca d’Inca (Benedicto et al.,
1993; Benedicto, 1994).

Fig. 2.3 - Mapa geoestructural de l’illa de Mallorca amb la situació de les conques estudiades.

La conca d’Inca és, entre les conques neògenes mallorquines, la millor estudiada tenint en
compte les campanyes de sísmica de reflexió realitzades per GESA al centre de l’Illa i la
tesina de Benedicto (1991), seguida de les de Palma, sa Pobla-Alcúdia, Campos i sa
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Marineta, caracteritzades bàsicament a partir del estudis hidrogeològics de l’equip d’A.
Barón (Direcció General de Recursos Hídrics del Govern Balear).

2.3.1.- Conca de Campos
La conca neògena de Campos es situa al sector S de l’illa de Mallorca, ocupant actualment
una zona d’aproximadament uns 160 Km2 en superfície. La conca sedimentària de
Campos correspon a una zones deprimida reblida de materials postorogènics del Miocè
superior, Pliocè i Quaternari, que presenten disposició subhoritzontal i es troben
suposadament afectats per falles normals (Barnolas, 1991).
La conca de Campos presenta uns 24 Km de litoral, entre el cap de ses Salines i la marina
de Llucmajor, corresponent en la seva totalitat a una costa baixa, format principalment
per platges d’arena fina, que localment podem formar part de d’importants sistemes
platja-duna (sa Ràpita-es Trenc, ets Estranys, s’Avall) associats a les zones humides
residuals de es salobrar de Campos, i es Tamarells i s’Estany de ses Gambes a s’Avall, així
com afloraments rocosos que apareixen entre les platges o en forma de costa en nip,
corresponents normalment a afloraments d’eolianites fòssils. Cap a l’W de sa Ràpita
aquesta costa en nip evoluciona a penya-segats baixos desenvolupats sobre materials
calcaris del Pliocè i Miocè superior, parcialment coberts per crostes i dunes fòssils
adossades i superposades (cliff-front & cliff-top dunes).
A la conca de Campos (Fig. 2.3.1.1) s’han de diferenciar dos dominis estructurals
principals: (i) el domini dels materials mesozoics i terciaris estructurats que conformen la
perifèria NW de la conca (serra de Llevant, relleus de Felanitx i extrem meridional del
massís de Randa), (ii) el domini dels materials postorogènics, que ocupen la part
occidental (plataforma de Llucmajor) i centre de la conca. Els materials postorogènics que
rebleixen la conca corresponen a dipòsits del Miocè superior, Pliocè i Quaternari que
presenten disposició subhoritzontal i es troben afectats per falles normals de poc salt i/o
desplaçament (Barnolas, 1991).
A la conca de Campos, la manca d’afloraments en superfície, tapats en la seva major part
per una important cobertora al·luvial pleistocena-holocena i pel desenvolupament del sòl
edàfic, a donat com a resultat un feble coneixement de la geometria sedimentària i
relacions geomètriques entre els seus dipòsits que tan sols han pogut ésser estudiats
mitjançant l’anàlisi de sondejos (normalment d’exploració hidrològica). Dins d’aquest
context la conca o cubeta de Campos és la que presenta més mancances en el seu
coneixement. Així, la seva geometria és pràcticament desconeguda (Gelabert, 1998).
Dades obtingudes mitjançant la modelització gravimètrica feta per Ayala et al. (1994)
atribueixen a la cubeta de Campos una profunditat d’uns pocs centenars de metres, amb
un espessor de materials postorogènics que, d’acord amb el mapa d’isòbates de materials
postburdigalians de Fuster (1973), no sobrepassaria els 400 m.
Els nivells piezomètrics presenten normalment cotes mitjanes inferiors a 5 m s.n.m. Entre
la Colònia de Sant Jordi, Ses Salines i Campos, els nivells piezomètrics estan al voltant de 1
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m s.n.m. Al nord de la localitat de Campos, els nivells oscil·len entre els 10 i 30 m s.n.m.
Aquest fet està controlat per la presència d'un llindar hidrogeològic que separa tot el
sector de Felanitx-Porreres del pla de Campos (A. Barón, com. personal).

Fig. 2.3.1.1 - Localització de la conca sedimentària de Campos sobre mapa mut de l’illa de Mallorca (en
inset) i sobre, cartografia geològica continua SIGECO, format GEODE (IGME, 2005-2011). Vegeu llegenda
a l’Annex 4 o a la web http://cuarzo.igme.es/sigeco/Default.aspx

De forma sintètica (Fig. 2.3.1.2), els materials que reomplen la conca de Campos,
establerts a partir de l’anàlisi de sondejos d’exploració hidrològica (Pomar et al., 1983a i
dades internes Direcció General de Recursos Hídrics, Govern Balear) són els que
segueixen. Sobre un basament preorogènic estructurat format per materials pre
(Mesozoic fins el Burdigalià) i sinorogènics (Calcàries de Randa i Llims de Manacor) es
situen les següents formacions: (i) Calcisiltites amb Heterostegina; (ii) Unitat d’Esculls
(representada bàsicament per les fàcies lagoon o back-reef); (iii) Calcàries de Santanyí;
(iv) el Pliocè representat per les Calcarenites de Sant Jordi; i (v) el reblit d’al·luvions
continental quaternari (Llims de Palma). La unitat de Calcisiltites de Son Mir no està
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present a la conca de Campos, però si el seu equivalent lateral, corresponent a una conca
poc profunda, de les Calcarenites de Sant Jordi (Mas, 2011a).

Fig. 2.3.1.2 - Geometria de les unitats geològiques postorogèniques de la conca de Campos (segons
Pomar et al., 1983a). CR: Fm Calcarenites de Randa; LM: Fm. Llims de Manacor; CH: Fm. Calcisiltites amb
Heterostegina; UA: Unitat d’Esculls; CS: Fm. Calcàries de Santanyí-CCT; LP: Fm. Llims Rojos de Palma.

El Mapa Geològic d’Espanya a escala 1:50.000 de l’ITGE (Barnolas, 1991) assignen els
terrenys corresponents a la unitat 9 de calcàries i gresos calcaris, amplament repartida
per la conca sedimentària de Campos, a sediments de plana litoral amb dipòsits
regressius de platges i dunes del Pliocè superior-Plistocè, als que s’assigna una potència
mitjana d’entre 30 i 50 m.
Desprès de l’estructuració al Miocè mitjà, es produeix el rebliment de la conca de
Campos, mitjançant la progradació d’una sèrie escullosa carbonatada tortonianamessiniana (Pomar et al., 1983b), que finalitza amb els episodis relacionats amb la Crisi de
Salinitat Messiniana, com són la deposició dels materials del Complex Terminal i les fàcies
Lago Mare (Mas i Fornós, 2006, Mas, 2011a, Mas i Fornós, 2013a). Posteriorment la
transgressió pliocena reompliria la conca mitjançant una sèrie transgressiva-regressiva
evolucionant des d’un medi marí litoral fins un règim lacustre i depòsits eòlics
plioquaternaris (Bauzà, 1949; Rosselló, 1971; Colom, 1985; Mateu et al., 1997; Mas i
Fornós, 2006).
A diferència de les conques de Palma, Inca i sa Pobla, les fàcies profundes del Pliocè
(Calcisilcites de Son Mir = Margues amb Amusium) falten per complet a la conca de
Campos (Barnolas, 1991).
Segons Álvaro et al. (1984b), a la conca de Campos, el Pliocè està constituït bàsicament
per calcàries de miliòlids i calcàries neomòrfiques blanques corresponents a ambients
restringits. Finalment, importants depòsits al·luvials i sistemes dunars del Plistocè i
Holocè, acaben de reblir la conca. També Colom (1985) a partir de l’anàlisi de sondejos
(sondejos 3.- Llucmajor-Campos i 4.- Zona de Campos), indica la presència del Neogen
postorogènic a la zona de Campos tot indicant que presenta una evolució del medi marí
fins un règim lacustre total plioquaternari.
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Fins els Tortonià superior-Messinià inferior, la conca neògena de Campos, hauria formant
una cubeta poc profunda allargada en direcció N cap l’ interior de l’illa, arribant fins a la
zona de Felanitx i Vilafranca. Fet que vendria avalat per la continuïtat lateral de registre
sedimentari de la unitat de Calcàries de Santnyí-CCT fins a la zona de Son Mesquida i Son
Valls (Felanitx) i per la presència de restes de sedimentació lagoon i coralls (Porites) als
voltants de Vilafranca (Mas, 2011b).
En relació als afloraments litorals, cal tenir en compte que a la zona del migjorn de
Mallorca els depòsits neògens desapareixen baix el mar coincidint amb el Club Nàutic de
sa Ràpita i no tornen aparèixer fins passat el Cap Salines un poc abans de la zona litoral
denominada sa Creta, aflorant en aquest tram de costa únicament els depòsits del
Quaternari.
Just et al. (2011) detecten l’existència de terrasses messinianes situades totes a una
mateixa profunditat a diferents punts de la Mediterrània occidental (SW de Mallorca,
escarpament d’Alboran, badia d’Orà) coincidint amb la profunditat actual (∼350-400 m)
del llindar de l’estret de Sicília (Sicily Sill). A partir d’aquesta observació indiquen que,
contràriament a la postura mantinguda per Pomar i Ward (1995) defensant una
subsidència significativa a la conca de Campos durant el Plistocè, aquesta conca s’hauria
mantingut estable en termes de moviments verticals des del Miocè, i que per tant no
s’hauria produït ni subsidència ni elevació significatives desprès del Messinià.
A la vegada Just et al. (2011) també detecten l’existència d’una forta erosió que afecta als
dipòsits pliocens del subsòl marí, que associen a un profunda davallada de la mar
atribuïda al Pliocè mitjà o superior. Anteriorment Butzer (1962) i Rosselló (1964, 1971)
també havien proposat una important erosió per a la conca de Campos.
Durant el Quaternari la conca de Campos ja tenia una morfologia molt semblant a l'actual.
En aquest període es varen succeir una alternança de períodes freds i càlids que donaren
lloc a una sèrie de canvis en el nivell de la mar que arribaren fins a una màxim de 100
metres per davall del nivell actual. Durant els períodes freds es desenvoluparen sistemes
dunars i paleosòls mentre que durant el períodes càlids es van desenvolupar platges
litorals (Cuerda, 1989; Servera, 1998; González-Hernández, et al., 2001; Vicens et al.,
2006; Morey, 2008), quedant actualment la zona del salobrar com una albufera residual
de la conca (Colom, 1985; Mateu et al., 1997).
Segons Barnolas (1991) els materials postectònics que rebleixen la conca de Campos
presenten disposició subhorizontal i estan afectats per falles normals de poc salt i
desplaçament, fet que impedeix la seva expressió en la cartografia. La distribució de
fàcies i les potències de les unitats deposicionals postectòniques estarien
presumiblement controlades per varies falles del sòcol estructurat (Fig. 2.3.1.3). Els
principals accidents detectats a la conca de Campos serien2:

2

Tenint en compte els resultats i conclusions que es desprenen del present treball, la interpretació de la
tectònica vertical i subsidència postulades per Barnolas (1991) a la conca de Campos durant el Pliocè i
Quaternari, ha d’ésser revisada.
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Fig. 2.3.1.3 – Principals alineacions que controlen la deposició dels materials postectònics a l’illa de
Mallorca (en inset, segons Alvaro et al., 1984) i a la conca sedimentària de Campos (sobre esquema
morfoestructural segons Barnolas, 1991). Vegeu explicació de les alineacions el tex.

-

Alineació de Vallgornera-Montision (V-M), de direcció NE-SW, delimita al SE pels
relleus estructurats del Massís de Randa, que suposadament haurien actuat com a
bloc elevat controlant la sedimentació del Pliocè marí, que al NW d’aquesta línia
presenta menys potència i està representat únicament pels trams superiors
plioplistocens.

-

Alineació sa Ràpita-Campos (R-C), de la mateixa direcció NE-SW que l’anterior.
Suposadament també controlaria la sedimentació pliocena, articulant la fosa en la
que apareixen sediments margosos (més fins) per davall el tram calcarenític.

-

Alineació Banys de Sant Joan de la Fontsanta-Felanitx (B-F), també de direcció NESW. Junt amb l’anterior originaria la fosa de Campos, que segons aquest autors va
actuar com a bloc enfonsat subsident durant el Pliocè, amb major potència de
sediments i fàcies margoses a la base. L’activitat d’aquesta fosa hauria persistit
durant el Quaternari, originant la depressió de Campos amb sedimentació lacunar
i possiblement marina. La posició de les aigües termals dels Banys de Sant Joan de
sa Fontsanta indica que existeix una activitat geotèrmica lligada a aquest accident.
Cap el NW separa el bloc aixecat de la serra de Llevant de les planes centrals.
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-

Alineació Llucmajor-Campos-Santanyí (L-C-S), que travessa tota la conca de
Campos amb direcció NW-SE, delimitant un bloc aixecat amb les terminacions de
la serra de Llevant i massís de Randa, i un altre d’enfonsat en el que queda
delimitada la sedimentació de la Unitat d’Esculls i les fàcies oolítiques del Complex
Terminal de la zona SE de la conca. Aquest accident anteriorment va poder tenir
funcionament invers, ja que els depòsits serraval·lians queden limitats al bloc
septentrional. Aquesta falla també mostra relació amb manifestacions
geotèrmiques en la zona de partió entre Campos i Llucmajor.

-

Alineació de Son Olivaret (SO), de la mateixa direcció que l’anterior, a la que es
troba associada. Aquesta falla va originar la flexió del Miocè i Pliocè que
constitueixen el límit septentrional de la depressió quaternària de Campos.

2.3.2.- Conca de Palma
La conca neògena de Palma (Fig. 2.3.2.1) es localitza al SW de l'illa de Mallorca, i es troba
delimitada al NW pels relleus de la serra de Tramuntana, al SE per la plataforma de
Llucmajor, al NE per els relleus de l’antiforme de Marratxí i al SW pel mar de la badia de
Palma. La conca neògena de Palma ocupa actualment una zona d’aproximadament uns
250 Km2 en superfície.
Actualment, el pla de Palma es correspon amb una plana lleugerament inclinada cap a la
mar, constituïda principalment per materials neògens i depòsits quaternaris procedents
de l’erosió de la serra de Tramuntana.
La conca respon a un semi-graben desenvolupat com a conseqüència d'un camp
d'esforços extensionals que ha estat actiu des del Miocè mitjà fins al Plioquaternari
(Gelabert et al., 2004; Sabat et al. 2011).
La conca de Palma és la que ha rebut més sediment i la més subsident de les conques
neògenes de Mallorca, principalment a partir del Plistocè (Capó i García, 2013).
Tant el mapa d’isòbates de Fuster (1973) com els talls geològics (Fig. 2.3.2.2 ) de Pomar et
al. (1983a), realitzats a partir de la informació de nombrosos sondejos per a la captació
d’aigües, apunten a que a la conca de Palma el substrat cabussa vers el NW, atesa la
major proximitat entre isòbates en el marge NW de la conca.
A la conca de Palma afloren diferents materials postalpins, encara que la majoria
d'afloraments corresponen al Quaternari. Els materials postalpins més antics afloren als
marges de la conca (Calcisiltites i Margues del Miocè Mitjà, i calcàries del Miocè Superior).
Aquests materials queden recoberts, en certes àrees, per les calcarenites del Pliocè.
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Fig. 2.3.2.1 - Localització de la conca sedimentària de Palma sobre mapa mut de l’illa de Mallorca (en
inset) i sobre, cartografia geològica continua SIGECO, format GEODE (IGME, 2005-2011). Vegeu llegenda
a l’Annex 4 o a la web http://cuarzo.igme.es/sigeco/Default.aspx

A partir d’una síntesi resultant de sondejos de prospecció i aflorament d’aigües, l’equip
de Barón i Pomar (Barón i Gonzalez, 1983, 1985; Pomar et al., 1983a, Barón et al. 1988)
realitzen una primera aproximació als materials que constitueixen els materials neògens
del pla de Palma, que posteriorment constituirà la base del model estratigràfic del
Neogen a tota la illa de Mallorca. La sèrie litostratigràfica sintètica de la conca de Palma,
de sostre a mur, seria la següent (Barón et al. 1988):
Quaternari (Q):
- Fm. Llims vermells de Palma: Graves, conglomerats, llims negres d’albufera i
dunes.
Pliocè (Pl):
- Fm. Calcarenites de Sant Jordi: Dunes, lumaquel·les i calcarenites grogues.
- Fm. Calcisiltites de Son Mir: Calcisiltites grises amb microfauna abundant i
macrofauna característica de Dentalium sp., Amusium sp., etc. (Margues grises amb
Amusium).
Miocè (M):
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Messinià (M5):
- Fm. Calcàries de Santanyí (Complex Carbonàtic Terminal): Constituïda al pla de
Palma per calcàries oolítiques, calcàries grises recristal·litzades, cavernoses i
estromatòlits (Calcàries des Pont d'Inca) i esculls de cucs.
- Fm. Margues de la Bonanova (Margues de Porto Pi): Complex margocalcari de
colors ocres-groguencs amb ceritids, pectínids i ostreids fonamentalment.
Messinià-Tortonià superior (M4-5):
- Unitat d’Esculls. Comprèn les fàcies internes o de lagoon, margocalcàries amb
fauna restringida; l'escull pròpiament dit, amb Porites i astreids, cavernós i
carstificat i les fàcies de talús, calcarenítiques, més o menys grolleres i amb
fragments de corals, rodofícies i Halimeda.
- Calcàries de Plataforma: Calcarenites de gra gruixut a fi. Groguenques o blanques
amb bancs de rodòlits.
Tortonià (M4):
- Fm. Caslcisiltites amb Heterostegina (Margues amb Heterostegines): Calcisiltites
grises, una mica sorrenques, que passen a més detrítiques cap als marges
(calcarenites groguenques) amb macrofauna escassa i nivells amb ostracodes.
Serraval·lià (M32):
- Fm. Calcàries de Son Verdera: Calcàries lacustres amb ostracodes, cianofícies i
Hydrobies.
- Fm. Margues de Pina: Margues grises amb abundant microfauna rodada, llits amb
Hydrobies i nivells de guixos.
- Fm. Llims de Manacor; Llims vermells amb còdols i conglomerats que s’intercalen
amb la formació anterior.
Serraval·lià-Languià (M31):
- Fm. Calcàries de Randa (Calcàries de Son Talent): Constituïdes per calcarenites
bioclàstiques, zoògenes, amb bancs de rodòlits, Amphistegina i nivells de
Heterostegina.
Cap el marge NW de la conca, tots el depòsits postorogènics presenten influències
terrígenes i graden a depòsits conglomeràtics continentals (Llims de Manacor-Complex
Terrigen Marginal-Margues de la Bonanova-Llims Rojos de Palma).
Les formacions languianes i serraval·lianes tardorogèniques són discordants amb els
materials del terciari inferior-mesozoic implicats en la pulsació principal de l'orogènia.
Posteriorment els materials des del Tortonià al Quaternari omplen de forma concordant
la conca postorogènica de Palma.
En la distribució espacial de les formacions descrites pot apreciar-se que sobre el substrat
plegat constituït per materials mesozoics i terciaris (fins al Burdigalià), s'estableix una
cubeta serraval·liana subsident amb margues amb guixos, conglomerats als marges i,
localment, calcàries lacustres a sostre. A l'interior de la conca es diposita tota la seqüència
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del Tortonià-Messinià de la qual destaquen un complex d’esculls ben desenvolupat, que
es disposa en forma d'arc, i un complex terminal (complex carbonatat superior) que
segueix aquesta mateixa disposició i que lateralment cap el centre de la conca, passa a
fàcies margoses i amb guixos (Guixos de Sant Jordi).

Fig. 2.3.2.2 - Geometria de les unitats geològiques postorogèniques de la conca de Palma (segons Pomar
et al., 1983a). CR: Fm. Calcarenites de Randa; LM: Llims de Manacor; MP: Margues de Pina; CH: Fm.
Calcisiltites amb Heterostegina; UA: Unitat d’Esculls; MB: Fm. Margues de la Bonanova; CS: Fm. Calcàries
de Santanyí-CCT; CMS: Fm. Calcisiltites de Son Mir; CSJ: Fm. Calcarenites de Sant Jordi; LP: Fm. Llims
Rojos de Palma.

Coincidint amb el litoral de ponent de la badia de Palma (des de Bellver fins el promontori
del banc d’Eivissa) apareixen, en afloraments discontinus, fragments de pràcticament tota
la sèrie neògena postorogènica (Calcisiltites amb Heterostegina, Unitat d’Esculls, Margues
de la Bonanova, Calcàries de Santanyí-CCT i Plioquaternari), literalment “adossada” de
forma discordant als relleus estructurats secundaris de la serra.
L’antiforme de Marratxí, que constitueix el llindar NE de la conca de Palma, s’ha
interpretat com un relleu tranversal tipus horst definit entre els relleus estructurals de la
serra de Tramuntana (al NW) i per la falla de Son Sardina (al SE). Aquesta falla controlaria
la sedimentació neògena del marge NE de la conca de Palma (Garcia-Yagüe i Muntaner,
1968; Simó i Ramón, 1986).
L’antiforme constitueix un alt estructural evidenciat per dades gravimètriques i sísmiques
(Dañobeitia et al., 1992; Benedicto et al., 1993; Ayala et al., 1994) que forma el llindar
que separa les conques de Palma i d’Inca. En el seu interior afloren materials mesozoics i
terciaris pretortonians, amb estructuració en discordança progressiva vers el SW.
Les direccions estructurals “aberrants” NW-SE que mostren els material estructurals de
l’antiforme pareix respondre a antigues estructures frontals que haurien relliscat en
forma de retalls lligats a rampes laterals amb vergència WNW associades a les últimes
escates tectòniques de la serra (Barnolas, 1991), sense poder descartar la coincidència
amb una zona de xoc associada a desplaçaments direccionals de falles antigues
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reactivades, ja que els materials pliocens apareixen deformats posant de manifest la
persistència i la mobilitat de possibles fractures del sòcol amb força continuïtat temporal.
La ràpida transgressió pliocena omple les conques formades en el Messinià, erosionantles en part i dipositant les Calcisiltites de Son Mir. Aquesta fase transgressiva-regressiva
culmina amb les calcarenites de Sant Jordi i les seves fàcies lumaquèl·liques i dunars
superiors. La seva extensió, és més reduïda que la de les formacions anteriors.
Discordantment sobre els materials pliocens es disposa la Unitat de Llims Vermells de
Palma (bàsicament del Quaternari), que a la vegada pot ser subdividida en tres
subunitats: (i) materials al·luvials relacionats amb els torrents que drenen la conca i els
ventalls al·luvials que s’han format al peu de la serra de Tramuntana; (ii) eolianites
(marès), generades bàsicament per la dinàmica litoral i l'acció eòlica; i (iii) llims orgànics,
relacionats amb albuferes. Els materials al·luvials afloren en gran part de la conca,
sobretot en el seu sector W. D'altra banda les eolianites es localitzen a la costa i la vora SE
(s'Arenal-platja de Palma), mentre que els llims orgànics només afloren a la zona del prat
de Sant Jordi (que en temps històrics constituïa una albufera). Les relacions sedimentàries
entre aquestes tres subunitats són complexes, ja que solen estar interdigitades amb
canvis laterals de fàcies sincròniques.
La superfície actual del pla de Palma està constituïda principalment per depòsits
quaternaris procedents de l’erosió de la serra de Tramuntana.
Pel que fa al sòls actuals del pla de Palma es poden diferenciar (i) els, formats per les
margues miocenes de la part W (zona de Gènova i Porto Pi), (ii) els corresponents als
materials al·luvials del casc antic de la ciutat i zona nord, (iii) els corresponents a les
calcarenites d'origen eòlic a la zona de s'Arenal, i (iv) els llims al prat de Sant Jordi.
Estructuralment els sediments messinians i plioquaternaris de la conca de Palma,
presenten una disposició subhoritzontal, havent sofert únicament una lleugera inclinació i
flexió associades a falles normals i de direcció que van actuar entre el Neogen superior al
Plistocè mitjà (Pomar et al., 1996, Giménez, 2003).
Aquests materials calcaris neògens i plioquaternaris presenten cabussaments suaus i
s’enfonsen baix els depòsits quaternaris continentals, podent originar algunes cuestas o
xebrons (Barnolas, 1991).
Els torrents desenvolupats sobre els materials calcaris neògens (Pontiró, Xorrigo, Son
Gual, Can Casetes, ...) originen barrancs, amb forta incisió lineal formant canons i
congosts ben encaixats però de poca altura, que generalment es perden en arribar al pla,
podent originar-hi cons de dejecció significatius (Rosselló-Verger, 1998). Una excepció és
el torrent de sa Cova-Can Casetes, que és captat pel torrent dels Jueus per discórrer
tangencialment fins arribar al mar. Els torrents que descendeixen de la serra poden haver
originat planes al·luvials força desenvolupades (torrents de Coanegra i de sa Riera).
Cap el marge ESE (plataforma de Llucmajor) la conca presenta una important superfície
d’erosió que afecta als depòsits neògens, presentant algunes acumulacions de nivells
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eòlics i/o terra rossa. Per altre part, a les proximitats de Portol (Marratxí) destaca el
desenvolupament d’una gran dolina de dissolució amb el fons ocupat per “terra rossa”.
La badia de Palma correspon a uns 40 Km de litoral, ubicats entre la plataforma de
Llucmajor (E) i cala Figuera (W). Aquest litoral disposa d’un important sector de platja
central (s’Arenal-platja de Palma) que cap el N ve delimitat per un cos de ventalls
al·luvials i un sistema dunar plioquaternari, i per la zona SE pels relleus de la marina de
Llucmajor. Aquest arenal tancava en forma de restinga l’antiga albufera de Sant Jordi,
dessecada durant la primera meitat del s. XIX i de la que només queden alguns vestigis
prop del litoral urbanitzat, que ha arrasat l’important sistema dunar que l’acompanyava.
Cap el NE, entre la platja de Palma i els primers relleus de la serra, el litoral de la badia
està format bàsicament per costa baixa en nip, corresponent a afloraments d’eolianites
fòssils. En canvi cap al SW, coincidint el peu de la serra de Tramuntana (entre Portopí i es
banc d’Eivissa) així com cap al SE, coincidint amb l’elevació de la plataforma de Llucmajor,
la costa baixa en nip dóna pas a relleus més abruptes modelats principalment sobre una
franja de calcarenites i calcisiltites neògenes adossades al basament de la serra (cap al
SW) i els depòsits mio-pliocens de plataforma (cap el SE), recobertes parcialment per
encrostaments col·luvials i dunes fòssils adossades i superposades (cliff-front & cliff-top
dunes).
Les diferents morfologies que actualment apareixen en el marc de la conca de Palma són
el resultat d’una evolució geomorfològica complexa, que es remunta al Miocè mitjà,
moment en que la serra de Tramuntana ja era un relleu estructurat emergit. La tectònica
de fractures post alpines, moviments verticals lligats al rebliment de la conca, així com las
variacions del nivell del mar durant el Neogen postalpí i el Quaternari, són factors molt
importants que han controlat els processos d’erosió i depòsit i l’evolució sedimentaria i
morfològica de la conca.
La conca de Palma i principalment el seu litoral presenta actualment un fort modelat
antròpic (edificació, cultius intensius del pla de Sant Jordi, ports, passeigs marítims, xarxa
de carretes, aeroport, infraestructures, etc.).

2.3.3.- Conca d’Inca
La conca neògena d’Inca es situa al sector central de l’illa ocupant actualment una
superfície aproximada d’uns 115 Km2. La conca d’Inca constitueix una depressió
geogràfica situada entre la serra de Tramuntana i els relleus centrals de l'illa de Mallorca.
A diferència de les altres conques principals de l'illa (Campos, Palma, sa Pobla-Alcúdia, sa
Marineta) és l'única conca que no te sortida directament al mar.
La conca d’Inca és, entre les conques neògenes de Mallorca, la millor caracteritzada en
base a les campanyes de sísmica de reflexió realitzades per GESA. Les línies sísmiques
mostren com el substrat de la conca cabussa cap el SE degut a la presència en aquesta
mateixa direcció de la falla de Sencelles. Igualment s’interpreta que els encavalcaments
presents a la serra tenen continuïtat en el substrat de la conca (Gelabert, 1998).

Pàg. 82

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

Fig. 2.3.3.1 - Localització de la conca sedimentària d’Inca sobre mapa mut de l’illa de Mallorca (en inset)
i sobre, cartografia geològica continua SIGECO, format GEODE (IGME, 2005-2011). Vegeu llegenda a
l’Annex 4 o a la web http://cuarzo.igme.es/sigeco/Default.aspx

La conca està reblida per més de 1000 m de materials del Miocè mitjà fins l’Holocè
recent. La conca d’Inca ha sofert una subsidència notable i continuada durant el
Quaternari, fet demostrat per l’important espessor de sediments d’aquesta edat
detectats en els sondejos (Colom, 1967b, 1985; Barnolas et al., 1991; Benedicto et al.,
1993; Benedicto, 1994; Capo i García, 2013).
La conca mostra, en superfície, una forma allargada en direcció SW-NE, paral·lela a la
serra de Tramuntana, amb una geometria marcadament asimètrica en direcció NW-SE,
determinada per l'existència de falles normals extensives postorogèniques. Els perfils
sísmics suggereixen que algunes d'aquestes falles són de tipus lístric i entronquen amb
superfícies d'encavalcament que han estat reactivades com a falles extensionals i
posteriorment direccionals (Gelabert, 1998, Mas, 2013a,b; Mas et al., 2014b).
La conca constitueix una estructura semi-graben (fosa tectònica asimètrica amb més
potència a la zona adjacent a la serra), que es va començar a diferenciar durant el
Serraval·lià, desenvolupant-se en un règim extensiu amb un eix màxim d’allargament NWSE, que hauria començat immediatament després de la compressió de l’Aquitanià-Languià
que en va estructurar el sòcol i que es perllonga fins al Pliocè (Benedicto et al., 1993;
Benedicto, 1994).
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Els límits de la conca estan constituïts, a excepció de la part sud-oriental, pel substrat
estructurat aflorant (format per materials mesozoics, paleògens i del Miocè inferior)
sobre el qual es disposen, de forma discordant, els materials més moderns del rebliment
sedimentari de la cubeta, que van des del Miocè mitjà fins al Quaternari. Al NW la cubeta
està limitada per la serra de Tramuntana. Al NE pel puig de Santa Magdalena, que és una
prolongació de la serra de Tramuntana cap al SE. Al SW pel massís de Marratxí, que és un
anticlinal obert però complex (vegeu descripció al punt anterior 2.3.2), orientat
perpendicularment a la serra de Tramuntana (NW-SE) en el què aflora parcialment el
substrat progressivament recobert pels materials que omplen la conca. El límit sudoriental, per contra, el constitueix una important falla normal (falla de Sencelles), més
enllà de la qual afloren materials del Miocè superior i del Pliocè disposats subhorizontalment formant una alineació de relleus suaus entre Santa Eugènia i Sencelles.
La falla de Sencelles, que constitueix el límit meridional de la conca, té direcció SW-NE i
un salt de 750 m (Benedicto et al., 1993; Benedicto, 1994). Es tracta de la principal
estructura extensional ocorreguda a l'illa de Mallorca durant els últims 19 milions d'anys
(Silva et al., 2005). Aquesta falla posa en contacte els sediments detrítics quaternaris del
centre de la conca amb els materials del Miocè superior i Pliocè que constitueixen la vora
sud de la mateixa.
La conca es travessada pel torrent de Solleric que neix a l’interior de la serra de
Tramuntana i la talla en direcció NW-SE fins arribar a la localitat de Biniali, al límit
meridional de la conca, on gira 90º per prendre una direcció SW-NE sota la denominació
de torrent de Sencelles, per després rebre, des del NW, el torrent des rafal Garcés i
seguir, en direcció general SW-NE, formant el torrent de Vinagrella al seu pas per Llubí i el
torrent de Muro, ja dins la conca de sa Pobla. Aquest gir brusc de 90º dels cursos de les
aigües ha de tenir necessàriament un clar control tectònic, obeint a la direcció SW-NE de
la falla de Sencelles que constitueix el límit meridional de la conca (Barnolas et al., 1991;
Benedicto et al., 1993; Benedicto, 1994; Silva et al., 2001, 2005; Mas, 2013a,b; Mas et al.,
2014b; Mas i Perelló, 2014).
Les línies resultants de la campanyes de sísmica de reflexió realitzades per GESA a la zona
central de l’illa, mostren com el substrat de la conca d’Inca cabussa vers el SE degut a la
presència en aquesta mateixa direcció de la falla de Sencelles. Igualment s’interpreta que
els encavalcaments presents a la serra tenen continuïtat en el substrat de la conca
(Gelabert, 1998).
Benedicto et al. (1993) i Benedicto (1994) estudien la geologia de la conca d’Inca a partir
de la cartografia geològica disponible, de l’estudi de més de 50 sondejos i la interpretació
de perfils sísmics de reflexió i dades gravimètriques.
Segons aquests autors, la falla de Sencelles, que constitueix el límit sud-oriental de la
conca d’Inca, és activa com a falla normal des del Serraval·lià, edat de diferenciació de la
conca i dels primers sediments dipositats. La zona es rebleix en les successives
transgressions tortonianes i pliocenes mostrant una clara subsidència i condicionament
tectònic en aquestes edats. També es cita una forta anomalia residual negativa (de fins a 13 mGal) a les proximitats (NNW) de la localitat de Santa Eugènia, el que s’interpreta com
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el punt de màxima espessor de sedimentació de la cubeta (1500 m) controlat pel joc de la
falla (750 m de salt). A partir del Quaternari, la reactivació de les falles centrals de la
cubeta provoquen el desplaçament del depocentre vers el NW.

Fig. 2.3.3.2 - Geometria de les unitats geològiques postorogèniques de la conca d’Inca (segons Pomar et
al., 1983a). UT: Unitat Turbidítica; CR: Fm Calcarenites de Randa; LM: Llims de Manacor; MP: Margues
de Pina; CSV: Calcàries de sa Verdera; CDM: Complex Terrigen Marginal; CH: Fm. Calcisiltites amb
Heterostegina; UA: Unitat d’Esculls; MB: Fm. Margues de la Bonanova; CS: Fm. Calcàries de SantanyíCCT; CMS: Fm. Calcisiltites de Son Mir; CSJ: Fm. Calcarenites de Sant Jordi; LP: Fm. Llims Rojos de Palma.

En relació a la estratigrafia, el rebliment de la conca d’Inca presenta una potència de fins
a 1500 m de sediments postorogènics corresponents, de base a sostre, a les següents
unitats (Pomar et al., 1983a, Benedicto et al., 1993, Benedicto, 1994, Morey i Mas, 2009):
-

Unitat de Margues de Pina. Constitueix la unitat inferior de la conca i es disposa de
forma expansiva sobre el substrat pre i sinorogènic. A la conca d’Inca no aflora i
només a estat reconeguda en sondejos. La seva potència es molt variable oscil·lant
entre els 60 m en el marge NW, deduint-se (a partir de dades gravimètriques ) que pot
arribar els 800 m als depocentres de la conca.

-

Cap els marges de conca la Unitat de Margues de Pina evoluciona ràpida però
gradualment a la Unitat de Llims de Manacor, corresponen a depòsits detrítics
marginals que adquireixen un major desenvolupament cap el marge septentrional de
la conca.

-

Unitat de Calcàries de sa Verdera. Es situa, mitjançant un trànsit gradual, a sostre de
la Unitat de Margues de Pina i tampoc aflora a la conca d’Inca. Es tracta d’una unitat
lateralment discontinua amb potències que poden variar entre els 4 i 50 m, si bé els
valors més freqüents a la conca d’Inca es situen entre 20-25 m. El conjunt apareix
suaument ondulat agafant més potència cap el SE.

-

Unitat de Calciciltites amb Hetegostigina. Representen els primers sediments marins
de rebliment de la conca. Encara que no aflora, ha estat tallada per alguns sondejos
en el marges de conca, situant-se de forma discordant i expansiva sobre la unitat
anterior o sobre el substrat. A la conca d’Inca presenta una distribució molt desigual
amb potències entre els 20 -150 m.
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-

Unitat d’Esculls. Present a tota la conca amb importants variacions de potència (màx.
250 m al centre de conca). Aflora de forma discontinua al W de Sencelles. Es situa
discordant i extensiva sobre els materials infrajacents normalment sobre la unitat de
Calcisiltites amb Heterostegina, però també sobre les Margues de Pina i Calcàries de
sa Verdera. Al centre de conca predominen les margues ocres i calcàries compactes
ben estratificades, mentre que cap als marges evolucionen cap a calcisiltites i
calcarenites bioclàstiques amb abundant fauna de mol·luscs. Sobre els marges de la
conca, tant al SW com al ESE, es situen las fàcies de front d’escull amb coralls i
rodofícies. La seva sedimentació pareix estar força condicionada per la tectònica
distensiva amb importants canvis de potència dins de la conca i a ambdues bandes de
la falla de Sencelles.

-

Margues de la Bonanova. Apareixen situades entre la unitat d’esculls i el Complex
Terminal, adquirint força desenvolupament en direcció al raiguer de la serra de
Tramuntana, tasconant-se i arribant a desaparèixer en direcció cap a la falla de
Sencelles.

-

Complex Terminal (Calcàries de Santanyí). En superfície es reconeix bé aquesta unitat
que constitueix la unitat miocena que més aflora a la conca d’Inca. Els afloraments
s’estenen principalment per tot l’extrem meridional, coincidint amb el traçat de la
falla de Sencelles, des de el puig de Son Seguí (W de Santa Eugènia) fins al puig de
Santa Magdalena (al SE d’Inca), amb presència de les fàcies Pont d’inca. S’estima una
potència en aflorament d’un màxim de 60 m. El complex Terminal es situa discordant i
de forma expansiva sobre la Unitat d’Esculls i les Margues de la Bonanova, essent el
seu límit superior les fàcies Lago Mare o una superfície erosiva que el separa de les
unitats Pliocenes. No han estat citats guixos messinians en la conca d’Inca.

-

Lago Mare. Localment, coincidint amb el traçat de la falla de Sencelles (comellar des
Rafal, camí des Terrer Blanc), entre el Complex Terminal i el Pliocè apareix aquesta
unitat d’escassa potència (5-10 m).

-

Calcisiltites de Son Mir. Afloren al comellar des Rafal, al SW de Santa Eugènia. La
potència normalment perforada en sondejos varia entre 20-150 m. Al SW de Sencelles
es disposa clarament erosiva sobre les fàcies margoses blanquinoses del la unitat Lago
Mare, i es troba afectada per la falla de Sencelles i sistemes associats.

-

Unitat de Calcarenites de Sant Jordi que afloren als voltants del puig de Son SeguíSanta Eugènia, ja sigui en forma de trànsit gradual (les Calcisiltites de Son Mir passen
gradualment a calcarenites i lumaquel·les) o sobrepassant de forma expansiva les
unitats inferiors. Cap a centre de conca pot arribar a assolir potències de 100 m. A la
zona de Marratxinet, coincidint amb l’antifome de Marratxí es disposen discordants
sobre l’Oligocè i el Miocè inferior (Burdigalià). Al SW del puig de Son Seguí i a la zona
de Marratxí graden cap a sostre a dipòsits litorals i eolianites, possiblement afectats
per neotectònica.

-

Finalment, els material continentals de la unitat de Llims Rojos de Palma es disposen
discordants sobre qualsevol de les unitats anteriors. Normalment presenten una
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potència de 40 m, amb valors màxims al SW d’Inca que poden arribar fins els 80 m. En
alguns punts de la conca d’Inca aquests materials quaternaris pareixen estar afectats
per tectònica recent.
Cap el marge NW de la conca, tots el depòsits postorogènics presenten influències
terrígenes i graden a depòsits conglomeràtics continentals (Llims de Manacor-Complex
Terrígen Marginal-Margues de la Bonanova-Llims Rojos de Palma).
No han estat citats expressament guixos messinians en la conca d’Inca, però si guixos
perforats a 220 m Son Mateu (5 km SE d’Inca, sondeig SO-02 S-6 La Puebla SGOP)
assignats al Serraval·lià.

2.3.4.- Conca de sa Pobla-Alcúdia
La conca neògena de sa Pobla-Alcúdia es troba situada al sector NE de l’illa. La conca
ocupa actualment una superfície aproximada de 120 Km2 i es troba delimitada, al N pels
relleus (raiguer) de la serra de Tramuntana, a l’E pel llindar del puig de Santa Magdalena,
cap al W trobem la badia d’Alcúdia, i cap al S per l’anticlinal laxa de Muro-Santa
Margalida, continuat cap a l’interior pels relleus centrals estructurats (Dogger-Malm, Eocè
sup., Miocè inferior-mitjà) de la zona de Maria de la Salut.
La conca de sa Pobla-Alcúdia té 11 Km de litoral, corresponent a la meitat més
septentrional de la badia d’Alcúdia, consistent en la seva totalitat a una costa baixa,
format per platges d’arena fina (es Comú, platges de Muro i d’Alcúdia), que formen part
d’un important sistema platja-duna-albufera (albufera d’Alcúdia), així com alguns
afloraments rocosos que a pareixen en forma d’esculls entre les platges, o a en forma de
costa en nip, corresponents a afloraments d’eolianites fòssils.
La conca de sa Pobla-Alcúdia és una conca terciària oberta al mar, té un substrat de
materials mesozoics i cenozoics i està reblida posteriorment per sediments
plioquaternaris procedents, sobretot, del vessant sud-oriental de la serra de Tramuntana
(Mateu et al., 1997).
Tant el mapa d’isòbates de Fuster (1973) com els talls geològics (Fig. 2.3.4.2) de Pomar et
al. (1983a), realitzats a partir de la informació de nombrosos sondejos per a la captació
d’aigües, apunten a que la conca de sa Pobla el substrat cabussa vers el NW, degut a una
major proximitat entre isòbates en el marge NW de la conca. Les dades de camp també
apunten en la mateixa direcció, ja que en el marge SE de la conca es pot observar un
cabussament general d’uns 15° dels sediments del Miocè superior, el quals mostren
nombroses falles normals sinsedimentàries (Gelabert, 1998).
Per altra banda, tant el mapa geològic com el mapa d’Isòbates de materials postburdigalians (Fuster, 1973) com el mapa gravimètric de l’IGME (1981), suggereixen
l’existència d’una falla normal lístrica d’uns 8 km de profunditat, situada al peu de la serra
just a la transversal que uneix el puig de Sta. Magdalena amb el poble de Búger, la que va
poder donar lloc, suposadament a la conca de sa Pobla (Gelabert, 1998). El mapa
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d’isòbates indica una potència màxima de 300 m de materials posttectònics, sense
incloure les unitats serraval·lianes. En el mapa gravimètric corresponent a l’anomalia
residual, la conca correspon a un mínim de -20 mGal, quasi el mateix valor que en la
conca d’Inca. A partir d’aquí es dedueix un desplaçament global al llarg de la falla de 1750
m. La potència total de sediments (sintectònics) depositats en la conca de sa Pobla, des
de la base del Serraval·lià fins al Pliocè inclusiu, seria aproximadament d’uns 1300 m.
Posteriorment, al final del Pliocè, la falla deixa de funcionar i els materials quaternaris
recobreixen discordantment els del Pliocè i els del Miocè superior en la conca de sa Pobla.

Fig. 2.3.4.1 - Localització de la conca sedimentària de sa Pobla-Alcúdia sobre mapa mut de l’illa de
Mallorca (en inset) i sobre, cartografia geològica continua SIGECO, format GEODE (IGME, 2005-2011).
Vegeu llegenda a l’Annex 4 o a la web http://cuarzo.igme.es/sigeco/Default.aspx

El sector oriental de la conca ha estat afectat per fenòmens de subsidència sobretot
durant el Neogen ja que la base del Pliocè es troba aproximadament a -185 m (Mateu,
1982). Segons la memòria del MAGNA (Barnolas, 1991), la conca de sa Pobla-Alcúdia
hauria experimentat un moviment en forma de “tecles de piano” o graderia durant el
Quaternari amb enfonsament en direcció a la badia d’Alcúdia. La conca de sa PoblaAlcúdia es la segona més subsident, després de la de Palma (Capó i García, 2013).
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La conca és travessada pel torrent de Massanella que neix a la base de la serra d’Alfàbia i
talla en direcció NW-SE la serra i el raiguer de Tramuntana, però quan arriba al pla central
de la conca gira 90º per prendre direcció SW-NE agafant el nom de torrent de Búger fins a
la localitat de sa Pobla on rep des del NW el torrent de San Miquel per continuar en
direcció SW-NE fins a desembocar e l’Albufera (badia d’Alcúdia). De forma paral·lela més
al sud el torrent de Muro (continuació natural del torrent de Vinagrella de la veïnada
conca d’Inca) també continua en direcció SW-NE per també desembocar a l’Albufera
(badia d’Alcúdia). Aquest gir brusc de 90º dels cursos de les aigües ha de tenir
necessàriament un clar control tectònic, obeint a la direcció SW-NE de falles que separen
el pla de la conca dels relleus aixecats de la serra de Tramuntana i falles en graderia NWSE que s’enfonsen cap a l’extrem NE de la conca (Barnolas et al., 1991).
La zona ha estat tradicionalment objecte de nombrosos estudis micropaleontològics
(Colom, 1985; Mateu, 1982) i geològics (Pomar, 1979; Fornós et al., 1996).

Fig. 2.3.4.2 - Geometria de les unitats geològiques postorogèniques de la conca de sa Pobla-Alcúdia
(segons Pomar et al., 1983a). CR: Fm Calcarenites de Randa; LM: Llims de Manacor; MP: Margues de
Pina; CSV: Calcàries de sa Verdera; CH: Fm. Calcisiltites amb Heterostegina; UA: Unitat d’Esculls; MB: Fm.
Margues de la Bonanova; CS: Fm. Calcàries de Santanyí-CCT; CMS: Fm. Calcisiltites de Son Mir; CSJ: Fm.
Calcarenites de Sant Jordi; LP: Fm. Llims Rojos de Palma.

La columna sintètica (Fig. 2.3.4.2) dels materials que reomplen la conca de sa PoblaAlcúdia, establerts a partir de l’anàlisi de sondejos d’exploració hidrològica (Pomar et al.,
1983a i dades internes Direcció General de Recursos Hídrics del Govern Balear) són els
que segueixen. Sobre un basament preorogènic estructurat format per materials pre
(Mesozoic fins el Burdigalià) i sinorogènics (Calcàries de Randa cobertes per Llims de
Manacor-Margues de Pina-Calcàries de sa Verdera) es situen les següents formacions: (i)
Calcisiltites amb Heterostegina; (ii) Unitat d’Esculls (representada bàsicament per les
fàcies lagoon i front d’escull); (iii) Margues de la Bonanova; (iv) Calcàries de Santanyí; i (v)
Calcisiltites de Son Mir; (vi) Calcarenites de Sant Jordi, tot cobert pels al·luvions de la Fm.
de Llims Rojos de Palma cap a la plana central de la conca.
Els depòsits quaternaris predominen al sector central i septentrional de la conca, mentre
que els sediments del Pliocè i Miocè superior afloren al sector meridional.
Cap al NW de la conca, coincidint amb el piemont de la serra destaquen dos relleus
transversals (Moscari i Campanet-Ullaró-Búger) formats per l’acumulació de
conglomerats de mes de 80 m de potència corresponents a cons de dejecció (alluvial fan).
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Es tracta de conglomerats de còdols de calcàries secundàries i terciàries amb matriu
arenosa, entre els que s’intercalen nivells de limolites roges argiloses. Els distints cossos
presenten granonoselecció positiva i bases canalitzades erosives. Aquests sediments han
estat atribuïts a un medi fluvial que s’instal·la al mateix temps que la unitat de
calcarenites marines pliocenes i que te la seva àrea mare a la serra de Tramuntana. No
s’ha pogut datar paleontològicament, però per la seva posició estratigràfica i naturalesa
dels còdols que componen aquesta formació, se’ls ha atribuït a una edat Pliocè superior
(Barnolas, 1991).
En el sondeig S0-01 (S-3 la Puebla SGOP) realitzat a zona de Talapi, a uns 2,5 km a l’W del
nucli urbà de Muro, s’han perforat més de 200 m de potència de materials postorogènics,
del que 120 m corresponen al Messinià i Pliocè, i en el sondeig SO-04 (S-32 la Puebla
SGOP) realitzat a la zona de sa Paperera de l’albufera, s’han perforat fins a 350 m de
potència de materials postorogènics, dels que 313 m corresponen al Messinià i Pliocè.
Las dades d’aquest darrer sondeig han estat incloses dins d’alguns dels treballs
significatius sobre el registre de la MSC a la conca de sa Pobla-Alcúdia (Mateu, 1982,
Barnolas, 1991; Mateu et al 1997; Mas i Fornós, 2013a; Mas, 2014b), de la mateixa
manera que s’inclou dins dels resultats del present treball (vegeu apartat 6.4.5), ja que
aquest sondeig presenta un detallat registre de tota la seqüencia pre-evaporítica,
evaporítica, Lago Mare i retorn a les condicions marines pliocenes.
Fornós et al. (1996) descriuen amb detall la seqüència quaternària a partir d'un altre
sondeig situat a l'interior d'aquest aiguamoll, on apareix en els nivells basals abundant
sedimentació d'àmbit continental representada per conglomerats de tipus al·luvial sobre
els quals es superposen nivells de fàcies de albufera filocontinental. La seva correlació
amb el sondeig SO-04 (S-32 la Puebla SGOP) anteriorment analitzat, és difícil perquè entre
els dos mitja la restinga plistocena (calcarenites lumaquèl·liques i eolianites) que
compartimenta decisivament la sedimentació de la part interna respecte de l'externa
d'aquesta conca (Mateu et al., 1997).
Les conques de sa Pobla i sa Marineta estan separades per l’anticlinal de Muro-Sta.
Margalida i més a l’interior pels relleus centrals estructurats que afloren a la zona de
Maria de la Salut.

2.3.5.- Conca de sa Marineta
La conca neògena de sa Marineta es situa al NE de l’illa ocupant actualment uns 110 Km2
de superfície, presentant una direcció principal NE-SW penetrant fins arribar prop de les
localitats de Petra i Manacor.
La conca està delimitada a l’W per l’anticlinal laxa de Muro-Sta. Margalida continuat cap a
l’interior pels relleus centrals estructurats (Dogger-Malm, Eocè superior, Miocè inferiormitjà) de la zona de Maria de la Salut. Al S pels relleus centrals estructurats i sinorogènics
de la zona de Petra i Manacor. A l’E pels relleus (materials mesozoics i terciaris)
estructurats de les serres de Llevant i al N per la badia d’Alcúdia.
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Fig. 2.3.5.1 - Localització de la conca sedimentària de sa Marineta sobre mapa mut de l’illa de Mallorca
(en inset) i sobre, cartografia geològica continua SIGECO, format GEODE (IGME, 2005-2011). Vegeu
llegenda a l’Annex 4 o a la web http://cuarzo.igme.es/sigeco/Default.aspx

La conca de sa Marineta, al igual que la de Campos, esta constituïda per una cubeta
postalpina poc profunda (<200 m, Fuster, 1973; Simó i Ramón, 1986) i presenta una
geometria més propera a una depressió sinforme que a una fosa pròpiament dita, poc
afectada per falles postcompressives (Roca, 1992).
La conca de sa Marineta té uns 14 Km de costa corresponents a la meitat més meridional
de la badia d’Alcúdia. Aquest litoral consta en la seva totalitat de costa baixa,
corresponent a platges d’arena fina, que formen part d’un important sistema dunar (Son
Real, Son Serra de Marina), que només es veu interromput per donar pas als tàlvegs i
desembocadures del tres grans torrents que tallen la zona. També apareixen alguns
afloraments rocosos, corresponents a afloraments d’eolianites fòssils, que apareixen en
forma d’esculls entre les platges, o a en forma de costa en nip.
La conca esta formada per un extens pla (0-100 m s.n.m.) allargat en direcció SW-NE
únicament interromput pels torrents que s’encaixen en el mateix, rompent la seva
monotonia morfològica. Aquests torrents són, des de llevant cap a ponent, el torrent de

Pàg. 91

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

Manacor-Na Borges, el torrent de Petra-Binicalbell-Son Real i el torrent de Son Bauló. Els
tres discorren encaixats travessant tota la conca en direcció SW-NE per acabar
desembocant al sector més meridional de la badia d’Alcúdia.
Els tàlvegs d’aquest torrents s’encaixen fortament dins dels sediments neògens
postorogènics (Miocè superior, Pliocè i Quaternari) que ocupen quasi bé tota l’extensió
de la plana, arribant a formar barrancs i a tallar les margues i calcàries del Serraval·lià
coincidint amb els marges més interiors de la conca (Petra, Manacor) (Barnolas et al.,
1991, Mas i Martorell, 2011).

Fig. 2.3.5.2 - Geometria de les unitats geològiques postorogèniques de la conca de sa Marineta (segons
Pomar et al., 1983a). Secció SSW-NNE. CR: Fm. Calcarenites de Randa; MP: Mb. Margues de Pina; CSV:
Fm. Calcàries de sa Verdera; UA: Unitat d’Esculls; CS: Fm. Calcàries de Santanyí-CCT; CSJ: Fm.
Calcarenites de Sant Jordi.

La columna sintètica (Figs. 2.3.5.2 i 2.3.5.3) dels materials que reomplen la conca de sa
Marineta, establerts a partir de l’anàlisi de sondejos d’exploració hidrològica (Pomar et
al., 1983a i dades internes Direcció General de Recursos Hídrics del Govern Balear) són els
que segueixen. Sobre un basament preorogènic estructurat format per materials pre
(Mesozoic fins el Burdigalià) i sinorogènics (Calcàries de Randa cobertes per Llims de
Manacor-Margues de Pina-Calcàries de sa Verdera) es situen les següents formacions: (i)
Unitat d’Esculls (representada bàsicament per les fàcies lagoon i front d’escull); (ii)
Calcàries de Santanyí; i (iii) el Pliocè representat per les Calcarenites de Sant Jordi amb un
component eòlic final molt desenvolupat. La unitat de Calcisiltites de Son Mir no està
present a la conca de sa Marineta (només apareix en sondejos cap a la seva connexió amb
la conca de sa Pobla-Alcúdia), però si el seu equivalent lateral, corresponent a una conca
poc profunda, de les Calcarenites de Sant Jordi fortament desenvolupades.
El depòsits posttectònics apareixen en posició subhorizontal amb lleugera inclinació vers
al N, on es submergeixen sota la badia d’Alcúdia.
Segons Barnolas (1991) aquesta plana correspondria a un bloc enfonsat presumiblement
separat de les serres de Llevant per un accident del basament (sòcol) pretectònic amb
rumb NE-SW, mentre que el traçat de la costa de la badia d’Alcúdia estaria condicionat
per una prolongació d’una falla del sòcol (profunda) de rumb NW-SE. Les úniques
estructures tectòniques que presenten materials posttectònics de la conca són algunes
falles normals de petit salt i recorregut.
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Fig. 2.3.5.3 – Geometria de les unitats geològiques postorogèniques de la conca de sa Marineta (segons
Alvaro et al., 1984). Secció NW-SE (Santa Margalida-Manacor).

2.4.- El registre de la Crisi de Salinitat Messiniana en el domini Balear
El promontori Balear conté i es troba envoltat de diverses conques que mostren diversos
registres relacionats amb la Crisi de Salinitat Messiniana (MSC), tanta a nivell
d’afloraments i subsòl a terra (onshore) com al fons i subsòl marins (offshore).

Registre offshore
Seguint la nomenclatura més moderna proposada per Lofi et al. (2011a), el registre MSC
de les conques Algeriana i Ligur-Provençal consisteix en tres unitats, considerades com la
trilogia clàssica del domini profund de la MSC a la Mediterrània oriental (Ryan et al., 1973;
Mauffret et al., 1973; Hsü et al. 1973a,b, 1978). La definició de les unitats que componen
aquesta trilogia es basa (i) en las fàcies sísmiques internes de cada unitat i/o (ii) la relació
geomètrica de les diferents unitats respecte a una unitat de fàcies sísmiques
“transparents” fàcilment detectable (MU-Mobile Unit) atribuïdes a depòsits de sal
(halita).
De sostre a base, aquesta trilogia, es compon de 3 unitats, separades per diverses
discontinuïtats (Fig. 2.4.1):
-

-

La unitat superior o UU (Upper Unit) que correspon a l’antiga evaporita superior
(Upper Evaporites).
La unitat intermèdia o MU (Mobile Unit) que correspon a l’antiga gran capa de sal
(thick salt layer) formada bàsicament per halita afectada per freqüents
deformacions plàstiques (tectònica halina).
La unitat inferior o LU (Lower Unit) que correspon a l’antiga evaporita inferior
(Lower Evaporites).
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Fig. 2.4.1 - Secció transversal esquemàtica de la conca mediterrània occidental que il·lustra la geometria
dels marcadors MSC (unitats i superfícies d'erosió) des de les conques perifèriques a la conca profunda
(modificat a partir de Lofi et al., 2011a i Driussi et al., 2015). Les conques intermèdies es troben a
diferents profunditats entre les conques perifèriques i la conca profunda, ja sigui connectats o
desconnectats de la conca profunda (en el cas de la conca del València o les subconques Balears,
respectivament). Els dipòsits de la conca Balears es denominen aquí com la unitat de MSC, ja que encara
no està clar si estan relacionats amb les evaporites perifèrics o les evaporites conques profundes (UU).

Una superfície superior denominada TS (Top Surface) marca el sostre dels depòsits MSC i
la base del Pliocè. Si aquesta superfície mostra evidències d’erosió, és denominada TES
(Top Erosión Surface). Una altra superfície inferior denominada BS (Bottom Surface)
marca la base dels depòsits MSC sobre els depòsits precrisi. Aquesta es denomina BES
(Bottom Erosión Surface) si s’hi observa erosió. La superfície erosiva marginal o MES
(Margin Erosion Surface) marca el límit entre les unitats precrisi (guixos primaris inclosos)
i el Pliocè en absència de depòsits MSC. Aquesta s’ha correlacionat amb la coneguda
superfície erosiva messiniana (Messinian Erosional Surface) observada arreu dels marges
de la Mediterrània, associada a una important superfície d’erosió subaèria poligènica
(Gennoc et al., 2000), que es fossilitzada per las unitats del Pliocè relacionades amb la
reinundació del Zanclià que segella el final de la MSC als 5.33 Ma (Hilgen i Langereis,
1993; Lofi et al., 2003; Lourens et al., 2004).
A les conques Algeriana i Ligur-Provençal, la MU està sempre coberta per la UU (Lofi et al.
2011a,b), de la que qual se’n va poder recuperar la part més superior a les perforacions
DSDP als llocs (sites) 124 i 372, localitzats al marge profund de l’escarpament de Menorca
(Fig. 2.4.2).
En canvi, la conca de València presenta una seqüència MSC atípica (Fig. 2.4.2). Només
registre la presencia de la UU, entesa com un equivalent a les unitats de conca de
profunditat intermèdia caracteritzades per la presencia de dos reflectors paral·lels d’alta
amplitud (Lofi et al., 2001a,b), amb absència de la MU, excepte a la part més profunda del
NE de la cresta volcànica (Mauffred, 1976; Field i Gardner, 1991). La unitat UU de la conca
de València està constituïda essencialment per guixos, anhidrita i margues dolomítiques
(DSDP Site 122, Leg 13, Hsü et al., 1973a,b), i s’ha correlacionat amb la UU de la conca
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Liguro-Provençal profunda (Maillard et al., 2006). A la conca de València, la UU es troba
interrompuda per superfícies d’erosió a sostre (MES) i a la base (BES) (Escutia i
Maldonado, 1996; Maillard et al., 2006). La UU de la conca de València es tascona
desapareixent sobre el marge català (∼ 2,8 s TWT) on la MES s’observa clarament (García
et al., 2011; Urgelès et al., 2011). Cap a la part balear, en canvi, la UU penja solapant el
marges.

Fig. 2.4.2 - Registre MSC al domini Balear (Driussi et al., 2015).

A la plataforma de Mallorca, la discontinuïtat que trunca les unitats del Miocè ha estat
interpretada com a la MES (Acosta et al., 2001a,b, 2002, 2004a,b, 2013); Lüdmann et al.,
2011; Just et al., 2011). A la depressió Central entre Mallorca i Eivissa, una unitat
parcialment estratificada limitada als baixos topogràfics ha estat interpretada com la
unitat d’Evaporites Superiors, malgrat la seva continuïtat geomètrica lateral amb la UU de
les conques profundes no hagi estat mai observada (Acosta et al., 2001a,b, 2002,
2004a,b).
Recentment han estat descrits en el registre offshore del Promontori Balear, inferits a
partit de les dades sísmiques:
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Un paleovall (Fig. 2.4.3) que connecta la conca de Palma amb la depressió Central
situada entre Eivissa i Mallorca (Maillard et al., 2014).
Un segon paleovall (Fig. 7.3.1) que constitueix la continuació de la conca Campos
vers les zona SE més profunda (Lüdmann et al., 2011).
Terrasses d’erosió messinianes (Fig. 7.3.3) situades a 380 m de profunditat al SE de
la conca de Campos (Just et al., 2011).
Depòsits MSC (Figs. 2.5.2 i 2.5.3) corresponents a (Maillard et al., 2014; Driussi et
al., 2015; Ochoa et al., 2015):
o Una fina capa (30-50 m de potència) de fàcies localment caòtiques (Slope
Unit o BU thin facies) que recobreix el domini dels talussos entre els 4001000 m de profunditat.
o Una capa d’halita (MU) situada a la part més profunda (1200-1500 m) de la
depressió Central situada entre Mallorca i Eivissa.
o Una unitat ben estratificada (BU, Bedded Unit) representada per 2-6
reflectors subparal·lels de mitjana freqüència. Presenta una potència de
50-100 m i es situa entre els 1000-1200 m de profunditat, recobrint la MU
a partir dels 1200 m.

Fig. 2.4.3 - Registre MSC al SW de Mallorca (Maillard et al., 2014).

Per alguns autors, les relacions geomètriques entre aquestes unitats suggereix una
deposició diacrònica, amb les unitats de formació més moderna localitzades cap el centre
de la depressió Central entre Eivissa i Mallorca, i la unitat BU onlapant de forma repetida
la Slope Unit situada als talussos (Maillard et al., 2014).
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Recentment Ochoa et al. (2015) han proporcionat noves dades sobra aquestes unitats a la
zona SW del promontori Balear (subconca d’Elx), on han estat perforades evaporites
entre 650-717 m i entre 850-965 m de profunditat sota el nivell del mar en els pous
industrials 334-Calpe1 i 497-Muchamiel, indicant una deposició continua i sincronia de
tota la BU, la Slope Unit i evaporites onshore (conca del Baix Segura), que atribueixen tot
a l’evaporita marginal (PLG) erosionada i anterior a la gran baixada del nivell de la
Mediterrània durant el paroxisme de la MSC.
Finalment, en tot el Promontori Balear, les unitats MSC apareixen recobertes per les
fàcies sísmiques quasi transparents (Pt-Pliocene thin) àmpliament presents a la
Mediterrània nord-oriental a la base de la unitat Plioquaternaria (P-Q unit).

Registre onshore
Evaporites atribuïdes a la MSC han estat perforades a terra, entre els 120-200 m de
profunditat, per sondejos de prospecció hidrològica a la conca de Palma (Rosell et al..
1998; Mas i Fornós, 2011, 2012). Aquets dipòsits relacionats amb la MSC estan formats
per 13 capes de guix selenític massiu, amb margues riques amb matèria orgànica
intercalades, que enregistren un rebliment progressiu de la conca i una disminució de la
profunditat de l’aigua.
Segons Rosell et al. (1998), els guixos de Palma podrien correspondre a l’Evaporita
Inferior o Guixos Primaris Inferiors (PLG.- Primary Lower Gypsum) observats a Sicília i als
Apenins (Roveri et al., 2003, 2008); però altres autors han apuntat una possible correlació
amb els guixos perforats a Palma, juntament amb el seu equivalent marginal-TCC, amb
Evaporita Superior (Pomar et al., 1983a, 1996; Rouchy i Saint Martín, 1992; Esteban,
1996; Bourillot et al. 2010; Mas i Fornós, 2011, 2012).
El registre estratigràfic de la MSC de les illes de Mallorca i Eivissa mostra quatre unitats
estratigràfiques i dues superfícies de discontinuïtat importants (Mas i Fornós, 2011,
2012). La Unitat d’Esculls (Tortonià superior-Messinià, Pomar et al. 1983a,b) registra la
sedimentació marina preevaporítica (dipòsits precrisi). Aquesta unitat es troba limitada a
sostre per la superfície de discontinuïtat intramessiniana, representant una fase
relacionada amb una primera caiguda de poc calat del nivell del mar, que pot passar
lateralment a depòsits detrítics prop dels principals relleus (Margues de la Bonanova,
Pomar et al., 1983a). L'episodi evaporític marginal està representat per guixos selenítics
massius al centre de conca (Guixos de Sant Jordi, Barón et al. 1977-1987, Pomar et al.,
1983a; Fornós i Pomar, 1983) que lateralment cap els marges evolucionen al Complex
Carbonàtic Terminal (Esteban, 1979, 1996; Fornós i Pomar, 1983). Els dipòsits evaporítics
estan coberts per una sedimentació lacustre-continental relacionada amb l'anomenat
episodi Lago Mare (Mas i Fornós, 2013). A sostre d'aquesta Unitat Lago Mare es localitza
una superfície de discontinuïtat finimessiniana, conseqüència d'una segona caiguda
important del nivell del mar que pot arribar a erosionar localment la totalitat dels
depòsits MCS, afectant directament els depòsits precrisi. Finalment, els dipòsits marins
postcrisi del Pliocè (Calcisiltitas de Son Mir i Calcarenites de Sant Jordi, Pomar et al.,
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1983a) recobreixen, de manera abrupta i àmplia, la discontinuïtat finimessiniana, que
forma el límit Miocè/Pliocè.
Estructuralment els sediments del Messinià i Plioquaternari de les conques onshore de les
illes, presenten una disposició subhoritzontal, havent sofert únicament una lleugera
inclinació i flexió associades a falles normals i direcionals que van actuar entre el Neogen
superior i el Plistocè mitjà (Pomar et al., 1996; Giménez i Gelabert, 2002; Giménez, 2003;
Mas, 2013a,b; Mas et al., 2014b; Mas i Perelló, 2015).
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3.- Antecedents del Finimessinià i la transgressió del Pliocè a l’illa
de Mallorca
En relació als depòsits finimessinians i de la posterior transgressió del Pliocè a l’illa de
Mallorca, les cites han estat nombroses, principalment a partir dels anys 60, entre les que
no podem deixar de referenciar especialment les que segueixen.
El geòleg francès Henri Hermite, a la seva tesi doctoral sobre la geologia de Mallorca i
Menorca (Hermite, 1879) cita al Miocè superior dels voltants de Son Crespí (Llucmajor),
actualment al W de la urbanització Maioris Decima, un petit aflorament corresponent a
una formació salobre formada per calcàries toves amb motlles de Cardium i Melanopsis,
que recorden la fauna de les capes amb Congeria (“couches à congéries”) dels depòsits
aralocaspians i que compara amb els d’Aléria (Còrsega), en els que a més apareixien
Melania i Paludestrina. Fallot (1922) atribueix erròniament la cita d’Hermite (1879) a la
zona de Manacor.
Oliveros et al. (1960b) i Colom (1967b, 1975) citen ambients lacunars tortonians-pliocens
amb restes d’arrels i presència de l’ostracode Cyprideis torosa (Jones) al subsòl (sondeig
5.1) de la conca d’Inca. Aquests estudis inicials estan afectats per una falta de definició
diferencial entre el Miocè i el Pliocè: i) perforen una seqüència molt continua amb força
influència continental lateral (Complex Terrigen Marginal) amb falta de diferenciació
estratigràfica de fàcies; ii) el Pliocè marí era inclòs dintre del comodí molasses HelveciàTortonià (Morey i Mas, 2009). La interpretació d’aquests dipòsits realitzada per Oliveros
et al. (1960b) i Colom (1967b, 1975) és confusa i incorrecta segons manifesta
posteriorment el propi Colom (1985).
Butzer (1962) considera els dipòsits dunars de Son Grau (Campos) com eolianites
pretirrenianes sense atrevir-se, encara, a parlar de Pliocè degut a la vigent i controvertida
discussió del pis Calabrià.
Garcia-Yagüe i Muntaner (1968), en el marc dels estudis hidrogeològics de la conca de
Palma descriuen i estableixen algunes de les denominacions de les unitats messinianes
(Margues Ocres, Calcàries Pont d’inca) i de la base del Pliocè (Margues amb Amusium) de
Mallorca.
Rosselló (1971) és el primer que es refereix expressament als dipòsits dunars de Son Grau
(Campos) com un paleolitoral pliocè de terrasses i dunes similar als que es situen a 150160 m d’altitud al NE i E de Llucmajor (Son Lluís-Son Mulet-Son Fullana) descrits per
Colom et al. (1968) i Cuerda et al. (1969).
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Esteban (1979) defineix, a partir dels afloraments de Mallorca, el Complex Carbonàtic
Terminal com una unitat deposicional lateralment equivalent (o lleugerament posterior) a
la Unitat Evaporítica superior, indicant que inclou, entre d’altres, calcàries d’aigües
salobres (brackish) i/o aigua dolça.
Pomar (1979) indica que, a Mallorca, després de la deposició del Complex Terminal
messinià (Esteban, 1979) té lloc una important regressió, que queda registrada en una
intensa superfície d’erosió i carstificació que genera unes fàcies diagenètiques
característiques peculiars (fàcies Pont d’Inca de Garcia-Yagüe i Muntaner, 1968). Al Pliocè
inferior un nou cicle transgressiu cobreix les unitats anteriors mitjançant un contacte
basal disconforme, que en el fons de les conques s’inicia amb dipòsits lacustres que
després evolucionen ràpidament a calcisiltites marines profundes amb foraminífers i
Amusium. Als nivells superiors del Pliocè, aquesta seqüència es torna regressiva i
evoluciona a calcarenites amb fàcies near-shore i dunes, que rebleixen i fossilitzen
importants sutures erosives que afecten als materials messinians.
Mateu (1982) i Mateu et al. (1997), a partir de les dades paleobiològiques proporcionades
per un sondeig (S-31) a l’albufera d’Alcúdia, determinen un nivell evaporític messinià
d’uns 45 m de potència, que correlacionen amb l’Evaporita Superior finimiocènica
descrita en els sondejos submarins del DSDP. En el límit superior d’aquest nivell evaporític
quasi estèril (que s’atribueix a l’erosió localitzada al llarg del marges continentals de la
Mediterrània en vies de dessecació) identifiquen un tram d’uns 5 m (entre -190 i -185 m)
de margues ocres piritoses lacustres evaporítiques amb cristalls de guix singenètic, restes
de caràcies oligohalines (Chara) i ostracodes polihalins (Cyprideis), que recobreixen
directament el Messinià evaporític i que recorden les fàcies Lago Mare (Cita, 1973; Selli,
1973). Aquest tram atribuït inicialment, amb reserves, a la base del Pliocè (Mateu, 1982)
és posteriorment adscrit clarament al Messinià (Mateu et al., 1997). Als nivells lacustresevaporítics segueixen, de forma sobtada, les fàcies marines transgressives-regressives del
Pliocè. Fornós et al. (1996) estudien un sondeig pròxim (albufera nº 1), en el que no
apareix aquest nivell lacustre entre els nivells evaporítics messinians carstificats i la
posterior transgressió pliocena.
Barón i González (1983) fan referència a que els depòsits finimessinians (Calcàries de
Porto Pi o calcàries Pont d’Inca en la literatura hidrològica) a la zona de Sencelles-sa
Pobla, tenen tendència a fer-se més margoses amb multitud de cerítids (?), petits ostrèids
i ostracodes, finalitzant amb unes margues blanques quasi estèrils llevat d’ostracodes i
grans ambarins. També fan referència que, a la conca de Palma, aquests mateixos
depòsits cap a centre de conca passen a guixos constituïts per una massa compacta de
grans cristalls maclats, amb la fàcies típica dels guixos messinians, observats a altres
regions mediterrànies.
Alvaro et al. (1984b) citen una superfície d’erosió intramessiniana sobre la que situen de
forma expansiva el Complex Terminal messinià (Esteban, 1979) format per una unitat
inferior carbonàtica hipersalina i una unitat superior argilosa amb fauna d’aigua dolça
truncada a la part superior per una altra superfície càrstica i erosiva. A l’Est de la conca de
Palma i a la conca d’Alcúdia, la unitat d’aigua dolça es situa per sobre la unitat inferior
carbonàtica o en contacte directe amb els sediments de talús del Unitat d’Esculls
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Messinià, en forma d’unitat cíclica caracteritzada per varies discontinuïtats internes
(alternança de margues sapropèliques laminades, diatomites, argiles verdes i
wackestones bioclàstics). La relació entre unitats és erosiva i el cicle s’inicia amb una
superfície irregular que bretxifica la unitat inferior. La unitat superior d’aigua dolça es
caracteritza per l’absència de foraminífers i la presència d’ostracodes (Cyprideis, ...),
caràcies (Chara, ...) i petits gasteròpodes (Hydrobia).
Mentre que Alvaro et al. (1984b) consideren aquesta unitat d’aigua dolça postevaporítica
i la fan coincidir amb la reconeguda a la Mediterrània per Rouchy (1981) entre el Miocè
terminal enrarit (Complex Terminal aberrant d’Esteban, 1979) i el Pliocè marí normal;
Simó i Ramón (1986) identifiquen aquests mateixos nivells amb la formació Trípoli
descrita a Itàlia com una unitat preevaporítica marina (Rouchy, 1979, 1980).
Segons Alvaro et al. (1984b), a la conca de Campos, el Pliocè està constituït bàsicament
per calcàries de miliòlids i calcàries neomòrfiques blanques corresponents a una àrea
restringida.
Colom (1985), a partir de l’anàlisi micropaleontològic de sondejos realitzats sobre
materials postorogènics de Mallorca i Menorca, detecta l’existència d’una fàcies
evaporítica-erosiva que separa un conjunt inferior de dipòsits del Miocè superior
(Messinià) d’un altre conjunt superior de dipòsits del Pliocè inferior. Indica que en els
nivells de pas del Messinià superior evaporític al Pliocè inferior marí, apareixen, moltes
vegades, nivells lacustres amb fauna pròpia d’ambients salobres o d’aigua dolça, que
correlaciona amb l’esdeveniment Lago Mare de Hsü (1978). Aquests nivells presenten
sedimentació piritosa-hematítica i guixos, amb presència l’ostracode Cyprideis torosa
(Jones), abundància de restes d’arrels, oogonis de caràcies, petits gasteròpodes lacustres,
restes òssies de peixos, resquills de conquilla lacustre i foraminífers litorals eurihalins
(Ammonia, Elphidium, Nonion). Sobre aquests nivells de base lacustres segueixen nivells
marins de salinitat normal amb una abundant i variada població de foraminífers
bentònics i planctònics (entre aquests darrers Globorotalia margaritae), que representen
l’arribada de la transgressió pliocena.
Segons el mateix Colom (1985) el Miocè superior de Mallorca no acaba amb nivells marins
de salinitat normal, sinó que entre el Miocè superior i el Pliocè inferior s’interposa una
zona evaporítica, pertanyent a la fase de dessecació de la Mediterrània, amb una emersió
parcial de les conques de l’illa compaginant llacunes i pantans amb sectors totalment
emergits. L’arribada de la transgressió pliocènica aporta novament aigües de salinitat
normal i associacions amb foraminífers abundants. A partir de l’anàlisi d’alguns sondejos
(sondejos 3.- Llucmajor-Campos i 4.- Zona de Campos), indica la presència del Neogen
postorogènic a la zona de Campos tot indicant que presenta una evolució del medi marí
fins un règim lacustre total al Plioquaternari.
ITGE (Barnolas, 1991) es refereixen a unes fàcies de margues i diatomites, incloses dins
del “Complex Terminal”, descrites per Simó (1982a) que només han estat localitzades en
sondejos a la part central de la conca de Palma i que consisteixen amb margues
sapropèliques obscures amb peixos, margues verdes amb lumaquel·les de Cardium i
Cerithium i diatomites blanques amb otòlits. A les columnes estratigràfiques
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corresponents al sondejos SO-01 (S-13 Palma SGOP): Son Sant Joan i SO-03 (S-16’ Palma
SGOP): Son Ferriol, adjuntades com a informació complementaria del full 698/723(IV)
(Palma) del MAGNA50, apareixen entre els 120/130-135/145 m de profunditat uns 15 m
de potència de margocalcàries lacustres amb restes vegetals i lumaquel·les de Cardium i
Cerithium (Lymnocardiinae i Hydrobidae ?), situades immediatament per sobre el nivell
de guixos selenítics messinians i just per baix dels primers nivells de margues marines
zoògenes amb Amusium del Pliocè.
Fornós i Pomar (1983) i Pomar et al. (1983b) descriuen els dipòsits margosos amb
estromatòlits de caràcter evaporític, bretxes de col·lapse dolomítiques i nòduls de sílex,
que afloren a l’E de la badia de Palma (NW del Pas des Verro) i els inclouen dins de la
Unitat de Calcàries de Santanyí (Complex Terminal), al trobar-se disposats sobre les fàcies
de talús distal de la Unitat d’Esculls i per sota de les fàcies de plataforma i de platja
atribuïdes al Pliocè.
Posteriorment, Pomar et al. (1990, 1996) es refereixen a aquests mateixos dipòsits, sota
la denominació d’Unitat de Guixos i Margues Grises, amb una potència de 10 m en
aflorament i formada per dolomies i margues grises i gipsíferes, amb estromatòlits i
restes de peixos, que consideren correlacionables amb els dipòsits de guixos massius
perforats per sondejos al centre de la conca de Palma. Aquesta unitat recobreix de forma
concordant les fàcies de plataforma oberta de la Unitat d’Esculls i a la vegada es
recoberta pels dipòsits del Pliocè que rebleixen parcialment la conca de Palma.
S’interpreta com una subunitat o litofàcies correlativa amb la unitat de Calcàries de
Santanyí (Fornós, 1983; Fornós i Pomar, 1983).
Segons Pomar et al. (1996), la relació estratigràfica de la Unitat de Guixos i Margues
Grises amb les Calcàries de Santanyí i les Margues de la Bonanova és incerta, degut a la
manca de dades cronostratigràfiques que les relacionin amb les Margues de la Bonanova i
les Calcàries Santanyí al W de la conca de Palma i amb les Calcàries de Santanyí a la costa
SE de Mallorca. Segons aquests autors, la unitat de Guixos i Margues Grises representa
dipòsits corresponents a una ambient restringit d’aigües marines molt somes o d'aigua
dolça (amb reserves), que recobreixen de forma concordant els dipòsits marins més
profunds de la Unitat d’Esculls i, per tant, registren una disminució relativa del nivell del
mar després de la deposició de la Unitat d’Esculls, que probablement estigui relacionada
amb una important reducció del nivell del mar durant la Crisi de Salinitat Messiniana.
Aleshores, la Unitat de Guixos i Margues Grises podria ser equivalent en temps a la part
superior al·luvial de les Margues de la Bonanova regressives, però es desconeix si la
Unitat de Guixos i Margues Grises es va depositar durant aquesta important reducció del
nivell del mar o durant el posterior augment. La superfície d'erosió existent a la part
superior de la Unitat d’Esculls, sobre la que es depositen les Calcàries de Santanyí, podria
representar l'erosió existent durant la caiguda relativa del nivell del mar quan la Unitat de
Guixos i Margues Grises i, possiblement, la part superior de les Margues de la Bonanova
foren depositades. Si aquesta disconformitat és equivalent en temps al principal lowstand
del nivell del mar messinià, llavors les roques de plataforma soma carbonatada de les
Calcàries de Santanyí probablement es van depositar per sobre d'aquesta superfície
després del moment de l’amplia deposició d’evaporites a la Mediterrània occidental.
Tanmateix, opinen que resta per conèixer la plataforma més profunda i els equivalents de
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la conca profunda de les Calcàries de Santanyí, el que fa qualsevol correlació difícil de
justificar.
Mas i Fornós (2006) i Mas (2011b) descriuen al sud de Campos la relació estratigràfica
entre el Pliocè i el basament miocè sobre el qual es disposa. La seqüència pliocena és de
tipus regressiu i està formada per dues unitats que corresponen a dipòsits litorals i somes
a la base i dunars a sostre, que es disposen de forma extensiva sobre una superfície
irregular formada per calcàries estromatolítiques que mostren unes característiques
diagenètiques molt particulars, amb neomorfismes i abundant dolomitització. Des de la
perspectiva paleoambiental reforcen l’existència d’un model d’evolució postorogènica
que inclou des d’un ambient finomiocènic restringit d’aigües somes hipersalines (tipus
Lago Mare-Sabkha) amb esculls estromatolítics de caràcter tropical-subtropical, que es
segueix, després d’un breu episodi continental de condicions diagenètiques molt
especials (probablement hipersalinitat), i després amb l’establiment d’un ambient marí
inicialment molt litoral (Pliocè inicial) evolucionant a un ambient més temperat de tipus
deltaic amb bancs d’ostrèids i platges, evolucionant finalment a un sistema dunar (Pliocè
mitjà-superior).
Morey i Mas (2009), en un estudi sobre el neogen de la zona de Santa Eugènia-Sencelles,
constaten la presència de nivells miocens terminals de tipus salobre-lacunar, formats per
lutites, margues i gresos amb fauna salobre i d’aigua dolça. Contenen restes de petits
vertebrats indeterminats, tiges i oogonis de caràcies (Chara), motlles d’hidròbids i
planòrbids, potamídids i petits Limnocardiinae, ostracodes (Cyprideis) i rars foraminífers
bentònics (Elphidium, Ammonia). Aquest nivells es troben normalment per sobre dels
nivells estromatolítics-oolítics, a la vegada que són recoberts per les margues profundes
de la transgressió pliocena (Calcisiltites amb Amusium). Afloren als nivells superiors del
puig de Son Seguí, al comellar d’es Rafal-Can Palou i al camí del Terrer Blanc.
Arenas i Pomar (2010) afirmen que la unitat de Calcàries de Santanyí són fàcies diferents
però cronostratigràficament equivalents a la Unitat d'Esculls (Pomar et al., 1983a,b) i que
possiblement no ha d'ésser inclosa dins del CCT, tenint en compte que: a) els nivells de
Calcàries de Santanyí (Pomar et al., 1983a) estan afectats per col·lapses càrstics que
suposen sincrònics a les mateixes oscil·lacions de nivell del mar que van controlar
l’estructura deposicional de la Unitat d’Esculls (Robledo et al., 2004; Robledo, 2005); b) no
han estat reconegudes a Mallorca, ni fàcies de plataforma profunda, ni fàcies més
profundes equivalents a la unitat de Calcàries de Santanyí. La unitat de Guixos i Margues
Grises (Pomar et al., 1990, 1996) seria el resultat de la posterior acumulació d’evaporites i
dolomies, durant la principal caiguda del nivell del mar, directament sobre las fàcies
profundes de la Unitat d’Esculls anterior.
Mas (2011) estudia els afloraments de la pedrera des Monjos (Porreres) on descriu per
primera vegada un important aflorament amb una clara i rica fauna Lago Mare, centrantse en l’estudi de la sedimentació durant la transició Messinià-Pliocè i la posterior
transgressió-regressió de la mar pliocena a la conca sedimentària de Campos,
proporcionant evidències d’una fase erosiva intramessiniana en forma de paleosòl,
l’existència de dipòsits de caràcter continental-lacunar (Lago Mare) que es van formar al
final del Messinià, evidències de l’existència d’una important discontinuïtat entre els
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dipòsits del Messinià terminal i del Pliocè, així com una caracterització dels dipòsits del
Pliocè que es disposen sobre aquesta discontinuïtat.
Recentment, Mas i Fornós (2011, 2012, 2013a, 2013b), Mas et al. (2013) i Mas (2014a,
2014b) han realitzat un avançament de l’anàlisi del registre de la Crisi de Salinitat
Messiniana a les conques de Palma i Campos, definint les diferents discontinuïtats i
unitats intervinents, així com la seva presumible relació amb els principals esdeveniments
de la MSC. Aquests autors fan una primera referència específica a l’existència de depòsits
Lago Mare a l’illa de Mallorca, formats per margues arenoses, amb fauna salobre i d'aigua
dolça, amb restes vegetals (oogonis de caràcies), bivalves d'afinitat paratethiana
(Dreissena, Limnocardiinae), gasteròpodes prosobranquis i pulmonats, ostracodes
d'afinitat paratethiana (Cyprideis, Tyrrhenocythere, Loxoconcha, Ilyocypris), traces
d’insectes, restes de peixos i escassos foraminífers bentònics ressedimentats, situats
entre el els dipòsits evaporítics-CCT messinians i les unitats pliocenes.
Pel que fa el registre offshore, fauna salobre atribuïda a ambients Lago Mare, ha estat
també descrita en diferents perforacions marines DSDP-ODP realitzades a llocs propers a
les Illes Balears; concretament als emplaçaments 975 (2415 m sota el nivell del mar,
305,42 sota els fons del mar) dins de la conca Balear (Iacarino i Bossio, 1999) i 372 a
l’escarpament de Menorca (Benson, 1978).
Per altre part, Lüdmann et al. (2011), Just et al. (2011), Maillard et al. (2014) i Driussi et al.
(2015), a partir de prospeccions mitjançant sísmica de reflexió d’alta definició,
proporcionen noves dades importants i noves interpretacions sobre el registre offshore
de la MSC al promontori Balear i a les conques de Campos i Palma, estudiant les relacions
geomètriques entre unitats, indicant l’existència d’evaporites i superfícies erosives locals
(vegeu apartat 2.4).
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4.- Marc teòric
La Crisi de Salinitat Messiniana és un esdeveniment major dins l'evolució de la
Mediterrània que es caracteritza per la formació d’importants dipòsits de sals i guixos
(evaporites) tant a la seva zona abissal profunda com en les conques marginals, indicant
unes condicions de dipòsit derivades de l’aïllament i l’evaporació marina. Com a
conseqüència d’aquest nou balanç hidrològic a la Mediterrània es van excavar profunds
canons erosius en els seus marges, en coincidència amb els principals sistemes de
drenatge (rius Roine i Nil), fet que apunta a que s’hauria pogut produir un significatiu
descens del nivell i/o dessecació de la Mediterrània, que alguns autors consideren que
pogué assolir fins a 1000-1500 m sota l’actual nivell del mar. La crisi de salinitat va tenir el
seu origen pel tancament de les vies marines (passadissos Bètic i Rifeny) que
comunicaven la Mediterrània i l'Atlàntic. L'edat d’inici de la crisi, quan comença la
precipitació de les evaporites, s'ha establert al voltant dels 5,97 Ma (Krijgsman et al.,
1999; Manzi et al., 2013).
Paradoxalment, durant la crisi hi va haver un període (o períodes), denominats Lago
Mare, amb una forta aportació d'aigües dolces-salobroses, possiblement relacionades
amb un gran canvi climàtic i/o intercanvis d'aigües amb el Paratethys, llavors ubicat a la
zona que actualment ocupen els mars Negre, Caspi i d’Aral.
La crisi acaba definitivament amb la restauració de les condicions marines obertes a la
Mediterrània a l’inici del Pliocè (5,33 Ma, Krijgsman et al., 1999) per aigües marines de
l'Atlàntic. La causa va ser l' obertura d'una nova via marina (l'estret de Gibraltar) que no
existia ni durant ni anteriorment a la crisi de salinitat.

4.1.- Els models inicials
El terme Crisi de Salinitat Messiniana va sorgir inicialment de les investigacions realitzades
per Selli (1960) a Sicília per a la definició del neoestratotip Messinià, quan es va encunyar
aquest terme com "el tret més característic del Messinià a tota la Mediterrània i que es
caracteritza, essencialment, per una ambient hipersalí i per precipitació d'evaporites".
Les ja clàssiques seccions estratigràfiques de Sicília, descrites per Selli (1960) i Decima i
Wezel (1973), mostraven que els dipòsits pre-evaporítics (situats per sota de les
Evaporites Inferiors) eren margues marines amb diatomites i sapropels, habitualment
conegudes sota el nom de Trípoli. Per sobre de les Evaporites Superiors la seqüència del
Messinià acaba amb margues i arenes amb foraminífers bentònics i ostracodes que
indiquen unes condicions d'aigua dolça o de baixa salinitat, que són referides com episodi

Pàg. 105

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

Lago Mare (Hsü et al., 1977). Finalment tot es troba cobert per les margues del Pliocè de
la formació Trubi (Fig, 4.1.1).

Fig. 4.1.1 - Interpretació estratigràfica de Decima i Wezel (1973) dels depòsits pre, sin i post evaporítics
de Sicília.

Aquests dipòsits terminals del Messinià han estat registrats en sondejos de les conques
centrals tant de la Mediterrània oriental com occidental, indicant que l'episodi Lago Mare
va afectar tota la Mediterrània. Pel que fa a les conques marginals, en totes elles hi ha un
notable paral·lelisme amb les unitats reconegudes a Sicília.
Posteriorment les campanyes de geologia marina, conegudes com Leg 13 (Ryan et al.,
1973) i Leg 42A (Hsü et al., 1978), realitzades en el marc del Deep Sea Drilling Project, per
investigar el subsòl marí de la Mediterrània, van perforar evaporites en diversos punts del
centre de la Mediterrània. Encara que la successió completa d'evaporites únicament s'ha
pogut establir mitjançant perfils sísmics, de la interpretació s'ha deduït que el seu
espessor supera els 1600 metres (Montadert et al., 1978). A partir d'aquests perfils s'han
diferenciat dues unitats, les Evaporites Inferiors, suposadament dominades per dipòsits
massius d’halita, i les Evaporites Superiors, compostes per sulfats i halita interestratificats
amb dipòsits no evaporítics.
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Interessa assenyalar que en tots els sondejos dels Leg 13 i Leg 42A només s'ha perforat la
part més superior (desenes de metres) corresponents a les Evaporites Superiors, quedant
encara com una incògnita la naturalesa litològica de la major part d'aquesta unitat
superior i la totalitat de les Evaporites Inferiors. La litologia que s'ha indicat per a les dues
unitats evaporítiques està suportada per la correlació de la seqüència evaporítica dels
perfils sísmics del centre de la Mediterrània amb l'observada a Sicília, que s'assumeix com
a part d'una conca profunda emergida després del Messinià. La importància principal dels
Leg 13 i Leg 42A consisteix en que la crisi de salinitat va ésser demostrada en les parts
abissals de la Mediterrània.

Models paleogeogràfics
Immediatament desprès de que Decima i Wezel (1973) establissin els seu model de MSC i
just acabada la campanya de geologia marina DSDP Leg 13 que va perforar evaporites al
centre de la Mediterrània (Ryan et al., 1973), va tenir lloc la primera controvèrsia sobre el
significat de la crisi de salinitat. Es van plantejar llavors dues hipòtesis o models
interpretatius:
El primer d'ells denominat model de “conca profunda amb aigües poc profundes” (deep
basin-shallow water), també conegut com a model de conca profunda dessecada o deep
desiccated basin (Hsü et al., 1973a,b), sosté que el Mediterrani era una conca marina de
més de 1500 metres de profunditat abans de la crisi, fet que suposa una caiguda del nivell
del mar d'enorme magnitud per explicar les evaporites registrades en les seves parts
abissals. En altres paraules, aquest model visualitza que el fons del Mediterrani va quedar
com una immensa salina situada a 1500 metres per sota del nivell del mar global (Hsü,
1983).
El segon model, denominat com model de “conca poc profunda amb aigües poc
profundes (shallow basin-shallow water) presenta que la Mediterrània abans de la crisi
era una conca relativament succinta, de l'ordre de 200 a 600 metres de profunditat que
posteriorment ha anat subsidint rapidament, el que suposa que la caiguda del nivell del
mar que va donar origen a les evaporites messinianes va ésser de molt menor valor
(Nesteroff, 1973, Sonnenfeld, 1985). Aquesta opció va quedar descartada després de que
sediments profuns fossin recuperats sota, entre i sobre les evaporites basinals (Hsü et al.,
1973a,b; Ryan, 1976), quedant pràcticament el model conca profunda dessecada (deep
desiccated basin) com a única opció, convertida en paradigma sense models alternatius
rarament qüestionat (Roveri i Manzi, 2006; Roveri et al., 2014a,b).
Una tercera opció conceptual, que apareix un poc més tard, basada en el model teòric de
deposició d’evaporites d’Schmalz (1969), es la que podríem denominar com model de
“conca profunda amb aigües profundes” (deep basin-deep water), que defensa que la
Mediterrània abans de la crisi tenia una profunditat semblant a l’actual i que no va existir
dessecació sinó només una baixada relativa del nivell del mar que no va superar l’ordre
dels 200 metres de calat (De Benedetti, 1976, 1982; Dietz i Woodhouse, 1988; Busson,
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1990; Schmalz, 1991, Martínez del Olmo, 1996ab, 2012; Roveri et al., 2001, 2009, 2014b;
Hardie i Lowenstein, 2004, Manzi et al., 2005; Roveri i Manzi, 2006; Lugli et al., 2015).
Actualment les principals crítiques al model de conca profunda dessecada es centren en
(i) els dubtes sorgits entorn la interpretació de les evaporites de conca com precipitats
d'aigües poc profundes (Hardie i Lowenstein, 2004), (ii) la interpretació del TCC com a
plataformes carbonatades depositades de forma continua durant tota la duració de la
MSC (Roveri et al., 2009), així com (iii) sobre les implicacions de les evaporites clàstiques
àmpliament distribuïts com a conseqüència de flux gravitatoris de masses de sediment
(gravity flows) en aigües profundes, que abans havien estat passades per alt als
investigadors (Martínez del Olmo, 1996ab, 2012; Roveri et al., 2001, Manzi et al., 2005;
Roveri i Manzi, 2006). Tots aquests estudis segueixen suggerint que les condicions
d’aigües profundes podrien haver persistit durant tota la MSC.

4.2.- El model de Georges Clauzon o two step scenario
L’escenari proposat per Clauzon et al. (1996), també denominat two step scenario, inclou
dos episodis evaporítics provocats per dues davallades del nivell del mar separades per
una breu pujada intermèdia:
i) El primer episodi (5,96-5,64 Ma) correspondria a una davallada moderada del nivell
global del nivell de la mar de poca amplitud (< 100 m) que donaria lloc a la precipitació de
les denominades Evaporites Marginals en les conques marginals més o manco aïllades
(Sicília, Sorbas, Vall del Po, zona del Tirrenià).
ii) El segon episodi (5,52-5,33 Ma) correspondria a una important davallada del nivell de
la mar (1500-2000 m) que provocà una dessecació que afectà a les planes abissals de la
Mediterrània, resultant la deposició de les evaporites abissals i l’erosió subaèria de
profunds canyons.
Entre els dos episodis evaporítics s’hauria produït una breu pujada del nivell del mar
(∼5,60 Ma) que hauria provocat la última deposició de carbonats (CCT) a les zones
marginals (Cornée et al., 2004). Aquesta datació ha estat posteriorment modificada fins
els ∼5,77 Ma (Cornée et al., 2008).
Ara bé, cal tenir en compte que la majoria de models alternatius, com els ja clàssics de
Rouchy i Saint-Martin (1992), Butler et al. (1995), Riding et al. (1998) i Krijgsman et al.
(1999b), situen l’Evaporita Superior, Lago Mare inclusiu, com un interval transgressiu
ocorregut al final de la crisi just abans la inundació del Zanclià (Fig. 4.2.1).
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Fig. 4.2.1 - Diferents models teòrics o escenaris proposats per a la Crisi de Salinitat Messiniana (CIESM,
2008, a partir de Rouchy i Caruso, 2006).

4.3.- El model consensuat del CIESM (The Mediterranean Science
Commissión)
Inspirat en el model de Clauzon et al. (1996), però al que a la vegada també modifica
substancialment, una nova proposta consensuada per diversos investigadors (CIESM,
2008; Roveri et al., 2008; Manzi et al., 2009, 2011) ha proposat un nou escenari basat en
els 2 episodis de Clauzon et al. (1996) subdividits en 3 etapes (two-step/three-stages
scenario) (Figs. 4.3.1):
(i) durant l’etapa 1 (Step 1; 5,96-5,60 Ma), corresponent a una primera davallada
moderada del nivell del mar, s’hauria depositat la denominada evaporita inferior en
forma potents depòsits de guixos primaris a les conques marginals més restringides
(Primary Lower Gypsum), mentre que a les conques profundes es depositaven lutites
euxíniques i dolomies;
(ii) a l’etapa 2.1 (Step 2.1; 5,60-5,53 Ma), l’acceleració de l’activitat tectònica unida a un
important descens del nivell glacioeustàtic global va causar l’erosió de les evaporites
marginals i la seva resedimetació a les conques profundes (Resedimented Lower Gypsum),
així com la de gran masses d’halita primària, durant el principal pic de dessecació de la
Mediterrània;
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(iii) l’etapa 2.2 (Step 2.2; 5,53-5,33 Ma) es defineix per l’establiment d’un dispositiu
paleoceànic peculiar caracteritzat per una deposició periòdica (cíclica) de guixos
corresponents a l’evaporita superior (Upper Gypsum) i l’establiment de les fácies
Lago Mare.

Fig. 4.3.1 - Model de MSC consensuat pel CIESM (2008).

Recentment aquest escenari ha estat novament “refinat” (Manzi et al., 2013; Roveri et al.,
2014a), amb la conversió de l’etapa 2.2 en etapa 3 , a la seva vegada subdividida (Figs.
4.3.2 i 4.6.1) en la subetapa 3.1 caracteritzada per una deposició periòdica (cíclica) de
guixos corresponents a l’evaporita superior (Upper Gypsum), el que fa pensar amb un
manteniment de les connexions marines, encara que força reduïdes, amb l´oceà global
(subetapa 3.1, 5,55-5,42 Ma) i la subetapa 3.2 caracteritzada per l’establiment una massa
d’aigües superficials diluïdes de caràcter hipohalí amb fauna paratethiana o Lago Mare
(subetapa 3.2, 5,42-5,33 Ma).

Pàg. 110

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

Fig. 4.3.2 - Model de MSC consensuat pel CIESM (2008) modificat per Manzi et al. (2013) i Roveri et al.
(2014a).

4.4.- Les superfícies erosives
A les conques marginals, la posició estratigràfica de la superfície erosiva del Messinià ha
estat objecte de controvèrsia. És cert que en cap d'aquestes conques es disposa d'un
registre similar al de Sicília, on les evaporites Inferiors i Superiors pareixen estan
clarament separades per la discontinuïtat messiniana. Entre les principals conques
marginals que han servit per il·lustrar la polèmica al voltant de la posició estratigràfica de
la discontinuïtat del Messinià trobem la de Sorbas, a Almeria.
Per a alguns autors, com Riding et al. (1998), aquesta discontinuïtat se situa a la base de
les evaporites, en clara coincidència amb una marcada superfície erosiva que les separa
de les margues marines pre-evaporítiques. Segons aquesta proposta, tal superfície
erosiva seria correlativa amb les Evaporites Inferiors precipitades al centre de la
Mediterrània, mentre que les evaporites marginals marcarien la reinundació postdessecació, que caracteritza les Evaporites Superiors. Aquesta proposta ha estat discutida
per Fortuin et al. (2000), que presenten un model alternatiu. Per a aquests últims autors
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la discontinuïtat correlativa a la dessecació de la Mediterrània es localitza en el si dels
dipòsits postevaporítics del Messinià, la qual cosa implica, d'una banda que les evaporites
de la conca de Sorbas són equivalents a les evaporites Inferiors, i d'un altre costat que les
Evaporites Superiors estarien representades a Sorbas per dipòsits no evaporítics.
A part de les dues propostes a dalt indicades, altres autors presenten alternatives
diferents basades en part en altres conques de la Mediterrània. En particular, Clauzon et
al. (1996) i Martínez del Olmo (1996 a,b) sostenen que la superfície erosiva del Messinià
està modelada directament sobre les evaporites de les conques marginals. Si bé aquests
autors coincideixen en la posició estratigràfica de les evaporites, en canvi difereixen en el
significat de la superfície erosiva. Per Clauzon et al. (1996) tal superfície és el registre
d'una caiguda de nivell de la mar de l'ordre de 1500 metres que va donar origen a la
dessecació de la Mediterrània, mentre que per Martínez del Olmo (1996 b) la caiguda del
nivell del mar no va excedir els 200 metres, sense dessecació de la Mediterrània.
Altres estudis més recents, com els realitzats per Rouchy i Caruso (2006) i Lofi et al.
(2011a) al conjunt de la Mediterrània, Maillard et al. (2006) a la conca de València, Soria
et al. (2005) a la conca del Baix Segura (Alacant), Bourillot et al. (2010 a,b) a les conques
de Sorbas i Nijar (Almeria) i Mas i Fornós (2011, 2012) a la conca de Palma (Mallorca), han
argumentat la possibilitat de dues discontinuïtats generades a conseqüència de sengles
caigudes del nivell del mar durant el Messinià. Una està localitzada a la base de les
evaporites, en coincidència amb la proposta realitzada per Riding et al. (1999) per la
conca de Sorbas. L'altra se situa a sostre de les evaporites i l'episodi Lago Mare, de similar
manera que sostenen els models de Clauzon et al. (1996) i Martínez del Olmo (1996 a,b).

4.5.- Sincronia versus diacronia
Pel que fa a la temporització (timing) de les evaporites durant la MSC, segons un primer
model (Clauzon et al., 1996), les evaporites marginals i centrals són diacròniques, és a dir,
es van depositar en diferents moments. En aquest cas la discontinuïtat intramessiniana es
correspondria amb una caiguda del nivell del mar inicial de poc calat que hauria provocat
la deposició de les evaporites marginals, seguida d'una re-inundació, parcial o total, que
hauria donat lloc a la deposició del CCT. A tot això seguiria una segona caiguda del nivell
del mar, de més envergadura, que hauria provocat la sedimentació d'evaporites en les
planes abissals de la Mediterrània, i la discontinuïtat finimessiniana sobre els dipòsits
marginals, abans de la re-inundació pliocena.
No obstant això, un segon grup d’autors (Riding et al., 1998; Krijgsman et al., 1999;
Rouchy & Caruso, 2006; Bourillot et al., 2010a,b), considera que evaporites marginals i
centrals són sincròniques i postula que la major caiguda del nivell del mar s'hauria produït
en un primer moment, coincidint amb la discontinuïtat intramessiniana, donant lloc a la
deposició de la evaporita inferior, seguida d'una progressiva i cíclica re-inundació
messiniana que hauria donat lloc al CCT i evaporita superior marginal, acabant amb
l'episodi de dilució Lago Mare associat a una nova etapa regressiva-erosiva, que hauria
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donat lloc a la discontinuïtat finimessiniana, just abans de la completa re-inundació per
part del mar pliocè.

4.6.- Lago Mare
Durant el Neogen, com a conseqüència de l'orogènia alpina, l’antic mar de Tethys es va
dividir formant la mar Mediterrània per una part i el Paratethys (actualment mars Negre,
Caspi i d’Aral) per una altra. Els mars vestigials dels Paratethys durant el Pontià estaven
habitats per una fauna salobre i d'aigua dolça, la qual cosa va dur a Andrussov (1890) a
considerar que aquestes zones no havien constituït mars de gran extensió, sinó que
constituïen una mena de “llacs marins”(en rus), terme que posteriorment va ésser traduït
per Gignoux (1936) al francès com Lac-Mer.
Durant la Crisi de Salinitat Messiniana també trobem certa sedimentació caracteritzada
pel desenvolupament d'un entorn dominat per les condicions salobres i/o d'aigua dolça.
El terme francès Lac-Mer va ser traduït per Ruggieri (1962) a l’italià Lago Mare, per
descriure les "capes de Melanopsis que vivien en els llacs de mar" i representaven la
presència d’aigües alcalines i salines restringides a la Mediterrània al final del Miocè.
El terme Lago Mare és utilitzat actualment de forma quasi unànime pels investigadors per
designar l’entorn salobre i/o d’aigües dolces que es va produir a la Mediterrània a finals
del Messinià abans de la reinundació marina del Pliocè.
A finals del Messinià, després de la sedimentació evaporítica que caracteritza la crisi de
salinitat i abans de la definitiva reinundació marina de la Mediterrània al Pliocè inferior
produïda com a conseqüència de l’obertura de l’estret de Gibraltar (5,33 Ma), la
sedimentació es va caracteritzar per diversos tipus de litologies i un ambient deposicional
d’aigües salobres (eurihalines o brackish) i/o aigua dolça. Aquest episodi sedimentari que
coincideix amb una etapa de dilució entre la crisi de salinitat i la inundació pliocena, ha
estat denominat sota el nom de Lago Mare (Hsü et al., 1977, 1978).
La interpretació i posició del depòsits Lago Mare dins la MSC es troba encara en debat
(Taula 4.6). Inicialment, els dipòsits Lago Mare van ésser reconeguts sobre les evaporites
de la zona abissal de la Mediterrània oriental i foren interpretats com a resultat d’una
sobtada reinundació de la Mediterrània dessecada amb aigües procedents del Paratethys
(Hsü et al., 1977, 1978). La presència de dipòsits tipus Lago Mare ha estat documentada
tant en els sectors abissals de la Mediterrània (Golf de València; Maillard et al., 2004) així
com en nombroses conques perimediterrànies (Apenins, Xipre, Grècia, Màlaga, Alacant,
Algèria). Aquesta ubiqüitat ha induït a considerar l’episodi Lago Mare com un
esdeveniment major, que caracteritza el dispositiu paleogeogràfic postevaporític de tota
la Mediterrània a finals del Messinià (Orszag-Sperber, 2006; Soria et al., 2007). En contra
d’aquesta postura majoritàriament acceptada, alguns treballs recents mantenen que els
dipòsits Lago Mare de les conques marginals no formen part de la unitat general de la
Mediterrània, sinó que han d’ésser considerats com una fàcies local (Aguirre i SánchezAlmazo, 2004) o que realment són part integrant d’un episodi marí normal (Braga et al.,
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2006). Després d’aquest episodi Lago Mare, existeix un consens generalitzat en que a
inicis del Pliocè la Mediterrània va quedar completament reomplerta d’aigua marina
procedent de l’Atlàntic, a causa de l’obertura d’una nova via marina (l’estret de Gibraltar)
inexistent prèviament durant el Messinià.
Atesa la descripció de canvis paleoambientals ocorreguts a la Mediterrània al final de la
Crisi de Salinitat Messiniana en un estudi multidisciplinari d’alta resolució de mostreig dut
a terme a partir de diverses conques al llarg d’un transsecte W-E de tota la Mediterrània:
S de la península Ibèrica, conca Balear, conca Tirreniana, Sicília, Grècia (Zakynthos, Corfú),
Creta, Marroc i conca Llevantina (Pierre et al. 2006), la deposició de les evaporites
messinianes finalitza, a tota l’àrea mediterrània, amb un episodi d’ambient salobre
(denominat Lago Mare), just abans de la ràpida restauració de condicions marines
obertes de l’inici del Zanclià. Els dipòsits messinians més superiors normalment són
estèrils en fòssils o caracteritzats per la presència esporàdica d’Ammonia beccarii tepida,
ostracodes i mol·luscs d’aigües salobres que indiquen una forta dilució d’aigües dolces.
Orszag-Sperber (2006) ha realitzat una revisió i síntesi del concepte Lago Mare. Considera
que a la Mediterrània el límit Miocè-Pliocè ve marcat, coincidint amb la finalització de la
Crisi de Salinitat Messiniana, pel desenvolupament d’un ambient dominat per condicions
salobres (brackish) i d’aigua dolça. Així dons, el concepte de Lago Mare és utilitzat
actualment de forma unànime pels geòlegs per designar l’ambient salobre i/o d’aigua
dolça que va tenir lloc a finals del Messinià i immediatament abans de la transgressió (reinundació) marina del Pliocè. Les fàcies tipus Lago Mare han estat localitzades tant a les
conques perifèriques com a les conques profundes, sobre evaporites marines i just per
davall del reompliment marí del Zanclià. La fauna salobre i/o d’aigua dolça localitzada
entre els sediments marins del Pliocè basal, associada amb l’influencia d’aigües
continentals a la part inferior del Pliocè (MPl1), no ha d’ésser inclosa dins del concepte
Lago Mare, ja que el canvi més important coincideix amb el límit Miocè-Pliocè. El
concepte Lago Mare (fauna, fàcies o esdeveniment) representa l’espai de temps
vertaderament curt (∼ 175 ka, Krijgsman et al., 1999) que separa l’Evaporita Inferior de la
posterior re-inundació marina pliocena. El rebliment marí de la Mediterrània de principis
del Zanclià es considera que va ésser verdaderament ràpid (probablement menys de
10.000 anys, segons Hsü et al., 1973b; un 90% en un temps estimat entre pocs mesos a 2
anys, segons Garcia-Castellanos et al., 2009).
Per altra part, recentment alguns autors (CIESM, 2008; Roveri et al.,2008, 2014a; Manzi et
al., 2011, 2013) sostenen que al final del MSC, després dels principals episodis evaporítics
(Step 1 = Stage 1 i Step 2.1 = Stage 2), va existir un tercer episodi (Step 2.2 = Stages 3.1 +
3.2) caracteritzat per l’establiment progressiu i generalitzat d’un ambient aquàtic salobre
i/o d’aigua dolça (esdeveniment Lago Mare) per tota la conca mediterrània. Dins la unitat
estratigràfica corresponent a aquest segon episodi (Step 2.2), limitada a base per l’erosió
de la Unitat de Sal (∼5,53 Ma) i a sostre pel límit M/P(MZB) (5,33 Ma), distingeixen dues
subunitats (Stages 3.1 i 3,2), separades per una disconformitat menor (Figs. 4.3.1, 4.3.2,
4.6.1):
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i) La subunitat inferior (p-ev1 o Stage 3.1) es localitza principalment a les conques
profundes i/o fortament subsidents i es caracteritza per ésser regressiva i pel
registre d’una transició ràpida de condicions hiper a hipohalines i un efímer
desenvolupament d’ambients Lago Mare amb baixa diversitat de taxons pioners.
Coincideix aproximadament amb la Lago Mare Biofacies 1 de Bonaduce i Sgarrella
(1999) i amb la Biozona Loxoconcha mülleri de Gliozzi et al. (2007).
ii) La subunitat superior (p-ev2 o Stage 3.2) té una distribució més amplia i és
caracteritza pel desenvolupament d’ambients Lago Mare amb la difusió d’una
notable fauna salobre i/o d’aigua dolça que va incrementat la seva diversitat i
complexitat cap a sostre. Coincideix aproximadament amb la Lago Mare Biofacies
2 de Bonaduce i Sgarrella (1999) i amb la Biozona Loxocorniculina djafarovi de
Gliozzi et al. (2007). Dins aquesta subunitat es reconeixen de 4 a 5 cicles
precessionals, compresos entre ∼5,55-5,42 Ma i el límit M/P (5,33 Ma).

Fig. 4.6.1 - Model de MSC proposat per Manzi et al., 2013, a partir de CIESM (2008) modificat a partir
de Roveri et al., 2008 i Manzi et al., 2011.

Per altre banda, Bourillot et al. (2010a, 2010b) diferencien dues fases en la deposició del
Complex Carbonàtic Terminal (CCT): (i) Una primera fase de salinitat normal en una mar
poc profunda caracteritzada pel desenvolupament predominant d’un sistema oolíticoobioclastic amb faunes estenohalines, i (ii) una segona fase caracteritzada per
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fluctuacions d’aigües salobres-hipersalines en un ambient lacunar en el que predomina el
desenvolupament d’un sistema de plataforma microbial. El CCT es entès com un sistema
de plataforma carbonatada de finals de Messinià que registre els principals canvis
hidrològics de la Mediterrània occidental des de la fase final de la deposició de evaporites
fins l'adveniment de la fase Lago Mare a la fi del Messinià. Així dons, desprès d’una
important fase d’erosió el CCT constituiria un retorn parcial i progressiu a les condicions
marines abans de la deposició de les fàcies hiposalines Lago Mare i de la definitiva
reinundació marina pliocena. El CCT recobreix de forma discordant una superfície d’erosió
i carstificació formada a sostre de la unitat d’esculls (Top Reef Unconformity - TRU) i es, a
la seva vegada, recobert pels depòsits continentals Lago Mare o també pels depòsits del
Pliocè marí.
Contràriament a la majoria d’interpretacions anteriors que situen l’episodi Lago Mare
després de la gran dessecació i just abans de la transgressió del Pliocè, recentment una
sèrie d’autors (Clauzon et al., 2005, 2008; Bache et al., 2011; Suc et al., 2011; Do Couto et
al., 2014; Popescu et al., 2015) han proposat l’existència de dos episodis Lago Mare (Fig.
4.6.2) corresponents a diferents moment d’intercanvi d’aigües entre el Mediterrani i el
Paratethys i coincidents amb els moments de pujada del nivell de la mar (highstands)
ocorreguts just abans (LM-1: Messinià, 5,52 Ma, estadi isotòpic TG11) i després (LM-3:
Zanclià, 5,33 Ma, estadi isotòpic TG 5) de la principal dessecació de la CSM. També
consideren un tercer tipus d’episodi Lago Mare (LM-2) de conca profunda corresponent a
un augment l’aportació d’aigua dolça produït per un increment del caudal dels grans rius
circummediterranis, sobre els depòsits hipersalins durant la fase de dessecació profunda,
just abans de la inundació zancliana.

Fig. 4.6.2 - Model que proposa l’existència de dos episodis Lago Mare corresponents a diferents
moment d’intercanvi d’aigües entre el Mediterrani i el Paratethys i coincidents amb els principal
highstands (Do Couto et al., 2014). Un tercer tipus LM-2 seria exclusiu de les conques centrals
profundes.
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La presència de condicions salobres (∼5-20 g/l) Lago Mare desenvolupades desprès d’un
període evaporític-erosiu ha estat explicada des de dues línies hipotètiques diferents
(Flecker, 2008): i) per causes de tipus estructurals: sobtat influx d’aigües dolces i/o
salobroses del Paratethys; ii) per causes de tipus climàtic: increment del cabdal dels rius i
de les precipitacions.
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Paratethys i la
Mediterrània

Bertini et al., 1995
Clauzon et al., 2005,
2008
Bache et al., 2011
Suc et al., 2011
Do Couto et al., 2014

OBSERVACIONS

Hsü et al., 1973
Archanbault-Guezou,
1976
Cita et al., 1978

Rouchy & Saint Martin,
1992
Orszag-Sperber et al.,
2000
Rouchy et al., 2001
Pierre et al., 2006
Krijgsman et al., 1999,
2001
Riding et al., 1998

3 episodis LM:
LM1 - Pre MES
LM2 - conca
profunda
LM3 - Zanclià

Taula 4.6 - Principals models explicatius episodi Lago Mare

4.7.- El final de la crisi. La restauració de les condicions marines normals
En relació a una de les principals discussions que ens ocupen en aquest treball, com és el
final de la crisi messiniana i la posterior restauració de les condicions marines normals de
la Mediterrània a l’inici del Pliocè (Taula 4.7), amb el reompliment de la conca
Mediterrània per aigües de l’Atlàntic, ha estat considerat generalment el fet de que
aquest esdeveniment es produí de forma força sobtada i fins i tot catastròfica, a inicis del
Zanclià (5,332 Ma), per la qual cosa ha estat denominat també com “diluvi zanclià” (Hsü
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et al., 1973b; Clauzon i Cravatte, 1985; Pierre et al., 1998, Blanc, 2002, Lofi et al., 2003;
Garcia-Castellanos et al., 2009).
Atès l’estudi del transsecte W-E de tota la Mediterrània realitzat per Pierre et al. (2006),
s’hauria produït una ràpida restauració de condicions marines obertes de l’inici del
Zanclià, ja que els dipòsits del Pliocè basal (MPl1) mostren un ràpid i progressiu increment
de colonització de fauna marina. La restauració de condicions marines obertes va ésser un
esdeveniment brusc a la vegada que progressiu al llarg de tota la Mediterrània. Durant un
període transitori molt curt, l’aigua salada afluent es va mesclar amb les aigües salobroses
o dolces del Lago Mare. Les condicions marines es van restablir ràpidament sense
existència de límit erosiu, excepció feta d’algunes conques marginals on les aigües
marines inunden una superfície erosiva i el dipòsits del Pliocè inicial són rics en mol·luscs i
organismes bentònics propis d’aigües poc profundes, associats a l’activitat perforant
(boring) de Lithophaga (Pierre et al., 2006).
Per altre part, contràriament a la hipòtesi inicialment més acceptada del “diluvi”, en el
que el rebliment s’hauria produït de forma sobtada i catastròfica a principis del Pliocè
(Zanclià) a través de l’estret de Gibraltar, alguns autors han defensat que la reinundació
de la Mediterrània per aigües atlàntiques ja va tenir lloc abans del Pliocè dins del Messinià
final (Martin i Braga, 1994; Riding et al., 1998; Krijgsman et al., 1999b; Braga et al., 2006,
Carnevale et al., 2006a, 2006b, 2008; Bourillot et al. 2010a,b; Mas i Fornós, 2011, 2012).
En relació a aquesta darrera hipòtesi un nou grup de models han defensat una nova
temporització i forma d’acabament de la Crisi de Salinitat Messiniana amb el reompliment
de la Mediterrània occidental per les aigües marines atlàntiques en dues fases o two step
reflooding (Bache et al., 2009, 2012; Bourillot et al. 2010a, 2010b; Mas i Fornós, 2011,
2012; Pérez-Asensio et al. 2013), segons la que: (i) una primera inundació d’aigües
marines més moderada hauria tingut lloc a finals del Messinià, (ii) mentre que una segona
reinundació més dramàtica coincidiria amb el límit Miocè/Pliocè o inicis del Zanclià. Entre
les dues fases s’hauria produït una nova fase de descens relatiu del nivell del mar que
hauria donat lloc a depòsits continentals i Lago Mare. Les principals diferències entre
aquests últims autors fan referència (i) a les causes (tectònica versus glacioeustatisme),
(ii) la temporització (timing) i/o (iii) el corredor concret (corredor bètic, corredors rifenys,
estret de Gibraltar) utilitzat per a l’entrada d’aigües atlàntiques durant la primera fase de
inundació.
Per altra part, el retorn a condicions marines normals just després de l’episodi Lago Mare
ha estat explicat també des de dues hipòtesis diferents per Flecker (2008): i) per causes
tectòniques-eustàtiques: increment sobtat d’entrada d’aigües atlàntiques; ii) Episodis
d’influxos marins: aportacions periòdiques d’aigües atlàntiques iniciades durant l’episodi
Lago Mare.
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HIPÒTESIS
Causes tectòniques
i/o eustàtiques.
Ràpida restauració
de condicions
marines estables a
tota la conca
mediterrània

FLUXOS HIDROLÒGICS
Increment sobtat
intercanvi aigües
Mediterrània -Atlàntic
+ disminució
evaporació
“the Zanclean deluge”

AUTORS
Hsü & Cita, 1973
Cita, 1975
Cita et al., 1978
Krijgsman et al., 1999
Iaccarino & Bossio,
1999

Influxos marins
episòdics
Reinundació
progressiva en dues
fases de pujada de
nivell
Existència d’un
episodi Lago Mare a
l’inici del Zanclià

Influxos periòdics
d’aigües atlàntiques

Carnevale et al., 2006
Bache et al., 2011

Intercanvi aigües
MediterràniaParatethys

OBSERVACIONS
<10.000 a (Hsü et
al., 1973)
36 a (Blanc,
2002)
>10 m/d, 90% en
2 a (GarciaCastellanos et al.,
2009)

La primera fase
inclou Lago
Mare-3

Clauzon, 2005

Taula 4.7 - Principals models explicatius transgressió pliocena.

4.8.- El Pliocè
A diferència de les condicions hagudes durant la MSC, en que les condicions venen
restringides per la falta de connexió amb l’Atlàntic, durant el Pliocè, amb les
comunicacions amb l’Atlàntic restablertes, l’evolució de la Mediterrània es pot considerar
pràcticament la mateixa que a nivell global.
A partir de diferents línies d’evidència paleoclimàtica, Budyco (1982) postula que el Pliocè
inicial es va caracteritzar, a nivell global, per un clima càlid amb un nivell de CO2
relativament alt. Per altre part Zubakov i Borzenkova (1988) suggereixen que el Pliocè
inicial va constituir un període superinterglacial amb unes condicions anàlogues a les
existents a la primera mitat del segle XX. De fet, algunes línies d’evidència suggereixen
que abans del desenvolupament de les principals plaques de gel continental a l’hemisferi
nord ara fa 2,4 Ma (Shackelton et al., 1984), el Pliocè va ésser un període extremadament
càlid.
Segons Haq et al. (1987) durant el Pliocè s’haurien produït dues grans pujades del nivell
global de la mar: (i) la primera als voltants dels 5 Ma amb un pic (highstand) de fins a +90
m sobre l’actual nivell del mar, el que coincidiria amb la reinundació postcrisi de la
Mediterrània i que pràcticament s’hauria mantingut sense baixar dels +60 fins arribar als
4 Ma, (ii) la segona entre els 3,3-2,9 Ma amb un pic de fins +60. Entre ambdues pujades hi
hauria hagut una davallada de fins -15/20 m sota l’actual nivell del mar (vegeu Fig.
7.1.7.3).
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Fig. 4.8 - Registre del volum de gel al pols a partir de dades del δ18O LR04 bentònic (Lisiecki i Raymo,
2005) en relació a l’escala geocronològica i polaritat magnètica durant el Pliocè i Quaternari. L’escala de
la dreta (SL) mostra el nivell del mar equivalent inferit.

En el registre del volum de gel als pols durant el Plioplistocè a partir de dades del δ18O
LR04 bentònic, Lisiecki i Raymo, (2005) destaquen tres esdeveniments super-glacials G17,
K1 i KM3 que haurien constituït un òptim climàtic durant el Pliocè mitjà (Fig. 4.8), força
definit i delimitat per dades magneto i biostratigràfiques (Projecte PLIOMAX). Aquest
òptim coincideix amb el segon pic pliocè de Haq et al. (1987).

4.9.- Variables conceptuals
Així dons, les diferent posicions teòriques contextuals sobre la Crisi de Salinitat
Messiniana que permeten emmarcar la present investigació venen determinades
principalment per les següents variables:
i)
ii)
iii)
iv)
v)
vi)
vii)
viii)
ix)

profunditat de la conca mediterrània durant la MSN (conca profunda vs. poc
profunda);
intensitat de la dessecació (dessecació total vs. buidament parcial);
l’estatus paleogeogràfic de les diferents subconques mediterrànies;
quantificació i temporització (timing) de la/les baixada/es del nivell del mar;
sincronia vs. diacronia en l’inici de deposició de les evaporites;
possibles connexions amb el Paratethys i/o l’Atlàntic;
quantificació i temporització (timing) del retorn de les condicions marines;
resposta diferencial entre les zones marginals i profundes de conca (correlació
entre els registres sedimentaris profunds i poc profunds)
quantificació i temporització (timing) del nivell del mar durant el Pliocè
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5.- Metodologia
S’ha realitzat una recerca i estudi descriptiu i de camp basada en l’anàlisi estratigràfic i
seqüencial de diversos afloraments tipus en els que el Pliocè es pot relacionar, ja sigui
mitjançant relació estratigràfica vertical o correlació lateral, amb els dipòsits del Messinià
final (CCT, Lago Mare) a les diferents conques neògenes de Mallorca, mitjançant:
1. Revisió d’antecedents:
a) estat de la qüestió a la Mediterrània;
b) estudis de detall locals
2. Recerca i estudi descriptiu de camp basada en l’anàlisi estratigràfica i seqüencial de
diverses seccions (afloraments i sondejos) tipus en els que el Pliocè es disposa
directament sobre els dipòsits del Messinià final (CCT, Lago Mare) a les diferents conques
neògenes de Mallorca. També s’han analitzat altres seccions que si bé no mostren el
contacte directe Messinià/Pliocè, poden aportar informació relacionada amb els
esdeveniments ocorreguts durant la MSC i posterior transgressió pliocena. S’ha procedit
a:
- Mesurament i elaboració de perfils dels afloraments i/o sondejos
- Recollida i preparació de mostres
- Biofàcies (contingut micro i macropaleontològic)
- Litofàcies (litologia)
3. Reconstrucció d’ambients sedimentaris
4. Anàlisis comparatiu (correlació) entre diferents localitzacions a conca, així com entre
les diferents conques
5. Testing de possibles escenaris
S'ha procedit a l'anàlisi estratigràfica (litologia, contingut paleontològic, ambient
sedimentari) de les seccions sedimentològiques estudiades, així com la seva correlació
amb vista a la reconstrucció de possibles escenaris aplicables. Per a això, les principals
discontinuïtats, la geometria estratigràfica i els canvis de fàcies han estat caracteritzats en
termes de superfícies d'erosió majors , correlacions laterals i organització vertical de
fàcies.
L’estudi s’ha centrat en les 5 conques que constitueixen el principal registre de
sedimentació neògena i del transit Miocè final al Pliocè de l’Illa de Mallorca: conques de
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Campos, Palma, Inca, sa Pobla-Alcúdia i sa Marineta, tenint en compte que sobre les
plataformes miocenes de Llucmajor i de Llevant, actualment la presència de sediments
pliocens marins es pràcticament nul·la.

Instrumentació i aplicacions
L’expressió topogràfica dels llocs estudiats es mostra en forma de coordenades UTM
datum WGS84 seguides de la cota d’altura sobre el nivell del mar expressada en metres.
La mesura i determinació de coordenades UTM i elevacions s’ha realitzat mitjançant un
receptor-navegador GPS Garmin eTrex Summit HC, proveït del programa de cartografia
topogràfica digital Topo España V.3.0, basat en la cartografia digital BCN 1:25.0000 i en el
model digital d’elevacions WGS84 així com l’aplicació MapSource® versió 6-12.14 de
Garmin LTD., 1999-2007.
Per a la toponímia s’han utilitzat Mascaró-Pasarius (1987) i l’opció topogràfica del
visualitzador de Infraestructures de Dades Espacials de les Illes Balears (IDEB)
(http://ideib.caib.es/visualitzador/visor.jsp) del Servei d’Informació Territorial de les Illes
Balears (SITIBSA) de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i Territori del Govern
Balear.
Per a l’elaboració i representació de columnes estratigràfiques s’ha utilitzat principalment
l’aplicació SedLog 3.0 (Zervas et al., 2009: http://www.sedlog.com).

Dificultats
Els depòsits postorogènics més recents, Miocè superior, Pliocè i Pleistocè, rebleixen les
cubetes o conques més deprimides de l’illa de Mallorca: conques de Palma, Inca, sa Pobla
i Campos que han estat, més o manco, subsidents fins a la data (Fornós i Gelabert, 1995).
Aquest fet dóna com a resultat un feble coneixement de la geometria sedimentària i
relacions geomètriques entre els seus dipòsits que tan sols han pogut ésser estudiats
mitjançant l’anàlisi de sondejos (normalment d’exploració hidrològica) degut a la manca
d’afloraments en superfície, tapats en la seva major part per una important coberta
al·luvial pleistocena-holocena i pel desenvolupament del sòl edàfic. Dins d’aquest context
la conca o cubeta de Campos és la que presenta més mancances.
La principal dificultat en que ha topat el present estudi ha estat la dificultat per observar
afloraments prequaternaris a les planes (conques) de Mallorca, l’observació s’hagué de
centrar principalment amb la informació disponible proporcionada per les pedreres,
alguns sondejos, desmunts de carreteres, afloraments hipogeus i/o afloraments
temporals associats a excavacions d’obres o pedreres.
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6.- Resultats
6.1.- Conca sedimentària de Campos
S’han estudiat un total de 36 seccions (Taula 6.1) corresponents als talls observats a 5
pedreres/graveres, 3 coves, 11 desmunts o excavacions d’obres o carreteres, 15 seccions
a penya-segats i 2 columnes de sondejos.
El conjunt de les diferents seccions es pot considerar un transsecte de la conca de
Campos en direcció NE-SW (Fig. 6.1), des d’una topografia propera als 140 m (Son Fullana,
Son Mulet, Son Lluís, es Monjos) fins 0 m del nivell del mar (es Dolç, sa Ràpita, Cala PíVallgornera-es Pas).

SECCIÓ
C-1
C-2
C-3
C-4
C-5
C-6
C-7
C-8
C-9
C-10
C-11
C-12
C-13
C-14
C-15
C-16
C-17
C-18
C-19
C-20
C-21
C-22
C-23
C-24
C-25

Son Fullana
Son Mulet
Son Lluís
Es Monjos
Es Monjos
Es Monjos
Cova des Fum
S-2
Can Joan Pere Gran
Loc-7
Loc-5
Loc-6
Loc-4
Loc-3
Loc-2
Loc-1
Na Serral
S-2
Son Catlar Nou
Son Durí
Rap-0
Rap-1
Rap-2
Rap-3
Rap-4

COMENTARI

UTM

COTA UNITATS

Pedrera (marès)
Pedrera (marès)
Cova Vella
Pedrera (sa mola)
Costes
Pedrera (marès)
Cova
Sondeig (Son Grau)
Gravera
Cantó Molí-Capdepera
Cantó Costa i Llobera-Porreres
Cantó Rambla-Capdepera
Cantó Montuïri-Cosme Prohens
Cantó Ametllers-Provença
Cantó ronda Estació-Ametllers
Cantó Ametllers-Colomer
Desmunt cra.
Sondeig (cra. sa Barrala)
Excavació depòsit
Excavació depòsit
Litoral (racó des Llobets)
Litoral
Litoral
Litoral (na Voltora)
Litoral (s’amarador des Càrritx)

31 S 495455 4369943
31 S 495538 4369786
31 S 496707 4369330
31 S 501575 4369948
31 S 501844 4369264
31 S 502641 4369072
31 S 504772 4367646
31 S 505028 4367489
31 S 510714 4362509
31 S 501545 4365308
31 S 501263 4365170
31 S 501528 4365160
31 S 501268 4364952
31 S 501850 4364090
31 S 501740 4364034
31 S 501599 4363983
31 S 499159 4361726
31 S 500770 4359652
31 S 497570 4359161
31 S 496697 4357569
31 S 494083 4357196
31 S 495159 4357052
31 S 495363 4356963
31 S 495453 4356946
31 S 495553 4356896

143 m
142 m
139 m
140 m
117 m
130 m
77 m
68 m
90 m
33 m
34 m
32 m
32 m
24 m
25 m
25 m
30 m
6m
14 m
6m
0m
0m
0m
0m
0m

UE (?),P, Q
UE (?),P, Q
B, P
B, P
B, MB, CS
CS (?), LM, P, Q
LM, P
B, UE, CS, LM, CS, P, Q
B, P (?)
UE/CS (?), P
UE/CS (?), P
UE/CS (?), P
UE/CS (?), P
CS
CS
CS
CS, P
UE, CS, Q
CS
CS, P
CS, P, Q
UE/CS (?), P, Q
CS, P
UE (?), CS
UE (?), CS

Taula 6.1 - Relació de les seccions estudiades a la conca de Campos. Unitats intervinents: B. Basament pre i sinorogènic,
UE. Unitat d’Esculls, MB. Margues de la Bonanova, CS. Calcàries de Santanyí-CCT, LM. Lago Mare, P. Pliocè, Q.
Quaternari.
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SECCIÓ
C-26
C-27
C-28
C-29
C-30
C-31
C-32
C-33
C-34
C-35
C-36

Cova des Dolç
Val-9
Val-8
Val-7
Val-6
Val-5
Val-4
Val-3
Val-2
Val-1
Val-0
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COMENTARI

UTM

Cova subaquàtica
Penya-segat (Cala Esglesieta)
Torrentera (Torrentó des Pas)
Penya-segat (Banc de sa Cova)
Penya-segat (sa Creta)
Penya-segat (s'Espardenya)
penya-segat (es Bastons)
Penya-segat (es Dos Ulls/Pedrera)
Torrentera (Torrent Fondo)
Penya-segat (Pedrera de sa Dent)
Penya-segat (Torre de cala Pi)

31 S 500478 4351639
31 S 489887 4357387
31 S 489355 4357122
31 S 489061 4357100
31 S 488684 4357092
31 S 488684 4357092
31 S 488562 4357102
31 S 488236 4357115
31 S 487854 4357165
31 S 487409 4357200
31 S 485858 4356928

COTA UNITATS
2m
0m
0m
0m
0m
0m
0m
0m
0m
0m
0m

P, Q
EU, CS, P, Q
CS, P, Q
EU, CS, P, Q
EU, P, Q
EU, P, Q
EU, P, Q
EU, P, Q
EU, CS, P (?), Q
EU, P, Q
EU, P, Q

Taula 6.1 (Continuació) - Relació de les seccions estudiades a la conca de Campos. Unitats intervinents: B. Basament
pre i sinorogènic, UE. Unitat d’Esculls, MB. Margues de la Bonanova, CS. Calcàries de Santanyí-CCT, LM. Lago Mare, P.
Pliocè, Q. Quaternari.

Fig. 6.1 - Localització de la conca de Campos i les diferents seccions estudiades. Llegenda: cercles
negres = afloraments; torretes = sondeigs; pic i pala = pedrera o mina.

Tenint en compte la dificultat per observar afloraments prequaternaris al pla de Campos,
l’observació s’hagué de centrar amb la informació disponible proporcionada per les
pedreres, alguns sondejos, desmunts de carreteres, afloraments hipogeus i/o afloraments
temporals associats a excavacions d’obres o pedreres. Alguns d’aquests afloraments
resulten del tot més interessant tenint en compte la dificultat per observar afloraments
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neògens a la conca de Campos, fora de la informació fragmentaria proporcionada per les
pedreres, alguns sondejos i/o petits afloraments superficials esporàdics molt erosionats.

6.1.1.- Es Monjos
Pedrera des Monjos
Topònim: es Monjos (antiga possessió situada entre els nuclis de Campos i Porreres).
Ubicació: L’aflorament s’ubica en el municipi de Porreres, en una pedrera d’extracció de
marès i àrids per a la construcció actualment en desús, situada a una altura de 130 m
s.n.m. i a uns 500 m al E de les cases de la possessió des Monjos i a 800 m del portell del
camí d’accés a la pedrera a partir de la carretera de Porreres-Campos (Ma-5040).
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 502641 4369072

Fig. 6.1.1.1 - Pedrera des Monjos. Ubicació, fotografia aèria i vista general de la pedrera.
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Cota: 130 m s.n.m.
Descripció: El clot de la pedrera (Fig. 6.1.1.1) té aproximadament un perímetre de 650 m i
una superfície de 3 ha (30.000 m2), arribant fins els 15 m de fondària màxima. Els nivells
superiors eòlics més consolidats han estat explotats per l’extracció de cantons de marès
en forma de galeries practicades dins les parts mes dures, mentre que la resta de
materials són explotats i tractats, a cel obert, en forma d’àrids per a la construcció
(picadís).
Estratigrafia:
De baix a dalt, la descripció sintètica dels diferents nivells observables als talls de la
pedrera és com segueix (vegeu Annex 1: Log-1 i Figs. 6.1.1.4 i 6.1.1.5):
a) 0,50 m de margocalcàries grises-blanques. Presenten estratificació cíclica alternant
nivellets centimètrics de calcàries més dures i de color més clars, amb nivellets,
també centimètrics, de margues de color gris (ritmita). El nivells més calcaris
presenten restes de laminació micrítica (microbialites ?). En conjunt es presenten
molt alterades, amb alguns nivell bretxificats amb clastes, planers i angulosos,
formats únicament per fragments dels nivellets més calcaris intensament
diagenitzats inclosos dins la matriu més margosa. Aquests clastes localment poden
arribar a ser de color negre degut a una major alteració diagenètica. Nivell estèril
(sense fòssils).
b) 0,50 m d’argiles fines roges passant a grises a la meitat superior, amb nivellets negres i
inclusions de clastes bretxificats del nivell (a) inferior. Es tracta d’argiles molt
pures que tractades amb peròxid d’hidrogen no deixen quasi residu. Contenen
cristalls de guix i/o quars (no es dissolen en HCl) i escassos foraminífers bentònics
ressedimentats com Sphaerogybsina globulus (Reuss). Cristalls de color verd clar
transparent (Glauconita ?). L’anàlisi mineralògica per difractometria de raigs-X a
proporcionat alts nivells de paligorskita (Taula 6.1.1: Mostra 2) que podrien estar
relacionats amb processos de desdolomitització (Pozo-Rodríguez i Martín de
Vidales, 1989) del nivells inferiors o precipitació de pols eòlica sahariana (Fornós et
al., 1997, 2004).

MOSTRA
1
2
3
4

NIVELL
a
b
c
d

montmoril·lonita

il·lita
3.3

paligorskita

caolinita
0.5

42.9
3.7

8.5
0.6

indicis

quars

feldspat

46.9
19.5
8.1

10.3

calcita
96.1
68.3
91.3

Taula 6.1.1 – Anàlisi mineralògica per difractometria de raigs-X. Dades percentuals semiquantitatives de
composició mineralògica dels nivells inferiors de la pedrera des Monjos.
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c) 1,50 m de margues grises fines, que es tornen laminades, més gresoses i més
consolidades a sostre. Presenten nivells d’esquerdes de dessecació, motlles
d’arrels, fauna salobrosa i/o d’aigua dolça (Fig. 6.1.1.2) d’afinitat paratethiana.
Esquerdes de closques de mol·luscs i microcòdols rodats. Escassos foraminífers
molt rodats (Elphidium sp., Ammonia sp.). Contenen:

Fig. 6.1.1.2 - Pedrera des Monjos. Nivell (c): Fauna Lago Mare. A. Ostracodes (Cyprideis sp.) i oogonis de
caràcies; B. Dreissena (P.) ex. gr. rostriformis; C. Gasteròpode (Hydrobiidae indeterminat). Escala gràfica
=2 mm
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- Vegetals:
Oogonis i tiges de caràcies (Chara sp.), que es tornen molt abundants a
sostre (Fig. 6.1.1.2-A).
Rizoconcrecions.
- Ostracodes:
Cyprideis cf. agrigentina (Decima, 1964), que es tornen molt abundants a
sostre (Fig. 6.1.1.2-A).
- Gasteròpodes:
Hydrobiidae (cf. Saccoia sp.) (Fig. 6.1.1.2-C).
Melanopsis sp.
Melanoides sp.
- Bivalves:
Dreissena (Pontodreissena) ex gr. D. (P.) rostriformis (Deshayes, 1838) (Fig.
6.1.1.2-B).
Lymnocardiinae (indeterminats)
cf. Pisidium sp.
d) 3,00 m de biocalcarenites amb nivells detrítics gruixuts de còdols de dimensions
mil·limètriques a centimètriques intercalats, lumaquel·les de motlles de mol·luscs i
nivellets calcarenítics més fins. Còdols perforats (boring) a la base. Cap a sostre
passen a nivells més fins corresponents a ambient de platja alta. Alguns còdols de
la base pertanyen clarament als nivells més superficials erosionats del nivell (c).
Contenen restes de mol·luscs i peixos (Fig. 6.1.1.3), així com ostracodes i
foraminífers bentònics de caràcter litoral (Ammonia sp., Elphidium sp.). Espícules
equinoïdeus, ostracodes Cyprideis torosa (Jones, 1850) i oogonis caràcies als
nivells basals de contacte amb la unitat subjacent. Concretament contenen:
- Peixos (dents, Fig. 6.1.1.3-C):
Sparus cinctus (Agassiz, 1843)
Sparus aurata Linnaeus, 1758
Diplodus cf. vulgaris (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)
Carcharias taurus Rafinesque, 1810
- Gasteròpodes:
Persististrombus coronatus Defrance, 1827
Patella cf. ambroggii Lecointre, 1952
Patella sp. (Fig. 6.1.1.3-B)
Conus sp.
Naticidae indet. (cf. Naticarius sp.)
Cirsotrema pumiceum (Brocchi, 1814)
- Bivalves:
Gari labordei (Basterot, 1825) (Fig. 6.1.1.3-A)
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Crassadoma multistriata (Poli, 1975)
Limaria tuberculata (Olivi, 1792)
Ostrea sp.
Neopycnodonte navicularis (Brocchi, 1814)
Anomia ephippium Linnaeus, 1758
- Crustacis:
Balanus sp. (Fig. 6.1.1.3-D)
Ostracodes
- Traces fòssils:
Entobia isp. (cliònids-esponges perforants)
Gastrochaenolites isp. (bivalves litòfagues perforants)

Fig. 6.1.1.3 - Pedrera des Monjos. Fauna marina del Pliocè (nivell d). A. Bivalve Gari labordei; B. Patella
sp.; C. Dents de peixos (Sparus cinctus, Carcharias sp., Sparus aurata, Diplodus sp.); D. Gasteròpodes,
balànid, ostreid i equinoderm. Escales en cm.

e) 5,00 m de calcarenites amb retoc eòlic. Presenten estratificació creuada de gran angle.
f) 2,00 m de llims rosats amb còdols angulars centimètrics intercalats entre nivells eòlics.
Presenten dos cicles ben diferenciats.
La sèrie acaba amb un breu sòl d’alteració amb humus i vegetació actual.
Tots els nivells presenten cabussament 20o en direcció WSW.
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Els nivells bassals de la pedrera (a), atesa la seva típica litologia, ciclicitat i aleració
diagenètica es poden atribuir al Complex Carbonàtic Terminal (Esteban, 1979), fàcies Pont
d’Inca, més si els correlacionem amb el afloraments propers de la carretera PorreresCampos (Ma-5040), sense poder descartar totalment que formin part del basament
anterior alterat. El nivell (b) correspon a un paleosòl d’alteració desenvolupat sobre una
discontinuïtat erosiva que afecta al nivell (a). El nivell (c) atesa la seva posició
estràtigràfica i contingut paleontològic amb fauna d’aigua dolça i/o salobrosa d’afinitat
paratethiana corresponen a la unitat Lago Mare. El nivell (d), clarament marí correspon a
la transgressió-regressió marina del Pliocè i els nivells (e) i (f) al Pliocè i Pioquaternari
continentals. El nivell (e) a un sistema dunar desenvolupat al final de la regressió i el nivell
(f) com a sòls d’alteració que afecten als nivells eòlics més superiors.

Fig. 6.1.1.4 - Pedrera des Monjos. Relació i contingut paleontològic dels nivells del Messinià terminal i
els Pliocè.

El paleosòl s’ha d’entendre com un producte resultant associat a la superfície d’erosió
sobre la que es va formar (Superfície d’erosió intramessiniana ?).
Sobre aquests paleosòl evoluciona després un sistema lacunar (Lago Mare) amb
presència d’ostracodes eurihalins i mol·luscs meso-oligohalins associats a restes vegetals
(caràcies), anterior al inici de la transgressió pliocena. Això ens indica que abans de l’inici
de la gran transgressió pliocena hi va haver un període en forta aportació d’aigües dolces.
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L'associació de mol·luscs fòssils lacunars recuperats es caracteritza per ésser la típica
associació de taxons tipus Lago Mare, que pràcticament no varia la seva composició al
llarg de la seva distribució en conjunt de la Mediterrània, amb presència de petites
bivalves de Lymnocardiinae, Dreissenidae i gasteròpodes prosobranquis de caràcter hipooligohali. Dreissena ex gr. rostriformis és una espècie d’inequívoc origen paratethià
(Archambault-Guezu, 1976).

Fig. 6.1.1.5 - Pedrera des Monjos. Columna estratigràfica completa (vegeu detalls en el text).

Els depòsits marins, correspondrien a la transgressió de la mar pliocena ja que apareixen
sobtada i directament (sense cap tipus de transició) sobre els nivells lacunars. Presenten
una fauna i sedimentació molt litoral amb nivellets de microconglomerats que ens
indiquen clarament un marge de conca.
Els nivells dunars i sols d’alteració, clarament regressius, s’haurien format posteriorment
com a conseqüència de la progressiva retirada de la mar pliocena durant el
Plioquaternari.
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Costes des Monjos (carretera Ma-5040)
Els nivells bassals de la pedrera es poden correlacionar amb els afloraments
proporcionant pels talls existents a l’altura del km 5,00 (costes des Monjos) de la
carretera Porreres-Campos (Ma-5040), entre 77 i 112 m. s.n.m.
El nivell bassal de la pedrera (nivell a) es correlacionaria amb els nivells superiors (d) de
margues blanques amb estromatòlits del afloraments proporcionant pels talls existents a
la carretera, amb els que coincideixen en cota, si restem la fondària de la pedrera.

Fig. 6.1.1.6 - Calcàries de Santanyí-CCT en onlap transgessiu sobre la unitat detrítica de Margues de la
Bonanova. Costes des Monjos (Cra. Ma-5040 Campos-Porreres).

En aquesta localitat corresponent a una zona marginal de la conca de Campos, el tall de la
carretera ens permet observar:
a) Basament format per materials estructurats del Mesozoic (dolomies del Retià) i Miocè
inferior (calcàries bioclàstiques de l’Aquitanià amb Lepidocyclina i Operculina).
b) Sobre la unitat anterior es disposen de manera discordant ∼20 m de depòsits detrítics
formats lutites i gresos de colors vermellosos localment bioturbades per traces
d'arrels(Fig. 6.1.1.6).
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c) 10 m de calcàries oolítiques i bioclàstiques que es disposen en onlap sobre la unitat
detrítica anterior (Fig. 6.1.1.6). Presenten alguns nivells molt alterats i carstificats.
d) 5 m de margues blanques amb estromatòlits, estructures en tepee i abundants cristalls
de carbonat càlcic. Estèrils.
El nivell (a), atesa la seva estructuració i contingut en macroforaminífers correspon al
basament pre/sinorogènic estructurat, el nivell (b) atesa la seva peculiar litologia i posició
estratigràfica s’atribueix a la unitat de Margues de la Bonanova i els nivells (c) i (d), tenint
en compte la seva litologia, fàcies i posició en relació al nivell (b), han d’ésser atribuïts a la
unitat de Calcàries de Santanyí-CCT.

Mola des Monjos
Topònim: sa mola des Monjos
Ubicació: La pedrera es troba situada al vesant de llebeig (SW) del turó conegut com sa
mola des Monjos, situat just al NE des Puig de Son Drago (Fig. 6.1.1.7).
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31S 501575 4369948
Cota: 140 m s.n.m.

Fig. 6.1.1.7 - Mola des Monjos, formada pels nivells calcaris pliocens superiors (pinar) que destaquen
sobre el basament margós de les turbidites del Burdigalià, que conformen el camps de conreu inferiors .

Descripció: Cal diferenciar aquí, l’existència de dues pedreres diferents a la possessió des
Monjos (Porreres). La primera dedicada a l’extracció de materials calcarenítics blans
(marès i picadís), i la segona i que ara ens ocupa, la pedrera de sa mola des Monjos, una
pedrera totalment diferent utilitzada per a l’extracció de blocs de pedra calcària molt
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dura emprada antigament per a la fabricació de carretons de batre, materials per a la
construcció i altres estris que exigien com a condició la seva duresa.
Antecedents: La pedrera i l’aflorament que l’envolta han estat descrits i estudiats per Mas
i Sorell (2012). El mapa geològic de l’ITGE (1991) representa els dos capells,
corresponents a la parts superior dels puigs de Son Drago i sa mola des Monjos, com a
corresponents a sediments platja i dunes les Pliocè superior-Plistocè. Morey (2011a,b) no
cita ni l’aflorament ni la pedrera de sa mola des Monjos, però fa menció a l’existència de
formacions calcarenítiques amb fauna pliocena a la zona de Baulenes i es Tast.

Fig. 6.1.1.8 - Estratigrafia de l’aflorament de sa mola des Monjos.

Estratigrafia:
La secció visible i mesurable de la pedrera i aflorament de sa mola des Monjos, presenta
de base a sostre (Fig. 6.1.1.8):
a) Nivell basal de margues grises que corresponen a turbidites, que formen el sòcol del
puig. Contenen foraminífers planctònics, pricipalment globigerines.
b) 0,5 m de margues blanques amb còdols blans i foradats, que contenen:
- Foraminífers bentònics litorals [Elphidium crispum (Linnaeus 1767), Nonion sp.]
- Pues d’equinoïdeus (eriçons de mar)
- Ostracodes [Cyprideis torosa (Jones 1850)], escassos
- Ostres [Saccostrea cucullata (Born 1780) (Fig. 6.1.1.9), Ostrea sp.]
c) 4 m de calcarenites amb un nivell de lumaquel·la de fauna marina molt litoral que
lateralment passen a calcisiltites dures de colors rosats sense fauna observable.
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d) Llims rojos amb còdols angulars, amb una potència aproximada de 1 m. Alguns còdols
poden arribar fins a dimensions mètriques i corresponen principalment a blocs de
conglomerats molt durs de l’Oligocè.
e) Calcarenites eòliques amb alguns paleosòls incipients, que formen el vertader capell
del puig. Contenen abundant Microcodium i rars gasteròpodes pulmonats
(Iberelus sp.).
Cronostratigràficament el nivell inferior (a) pertany a la Formació Turbidítica de
Banyalbufar del Burdigalià (Miocè mitjà), corresponent a sediments marins profunds
depositats per corrents de terbolesa fa uns 20-15 milions d’anys (Ma), i els nivells
superiors (b,c,d,e) a la Formació Calcarenites de Sant Jordi corresponents a nivells de
platges, dunes i nivells edàfics/regolítics del Pliocè-Plistocè inferior.

Fig. 6.1.1.9 - Saccostrea cucullata (Born 1780) del nivell (b) de sa mola des Monjos. Escala en cm.

6.1.2.- Sondeig S-3 Son Grau
Topònim/denominació local: Son Grau
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31S 505131 4367663
Cota: 60,99 m s.n.m.
Potència: 219 m
Denominació: Sondeig S-3 (núm. de control: 39-28-3-1) de la SGOP (actualment la
Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
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Territori de la CAIB). Es correspon amb el S0-02 inclòs en la memòria del full 714 (39-28)
del MAGNA (Barnolas, 1991).
Localització: Al N del nucli urbà de Campos a la finca de Son Grau, a uns 50 m de l’entrada
de la cova de les pedreres de marès.
De mur a sostre el testimoni presenta (vegeu Annex 2: S-3 Son Grau):
a) 27 m (219-192 m) de margues i llims de colors vermells i grisos.
b) 122 m (192-70 m) de calcarenites bioclàstiques amb lumaquel·les, calcisiltites i
margues gris-verdoses. Contenen foraminífers, nivells d’ostreids, gasteròpodes i
ostracodes.
c) 44 m (70-26 m) de calcàries oolítiques i calcarenites, dolomititzades i recristal·litzades
amb nivells de sílex.
d) 3 m (26-23 m) de calcarenita gris amb sílex i traces d’arrels.
e) 20 m (23-3 m) de calcarenites de colors groguencs o grisos. Presenten una seqüencia
granocreixent amb lumaquel·les a sostre i fracció detrítica amb microcòdols rodats
a base (Lag transgressiu).
f) 3 m (3-0 m) de calcarenita poc cementada de gra gruixut i colors groguencs i
vermellosos. Fàcies eòliques i paleosòls.
Recentment (desembre, 2013) les obres d’excavació del nou depòsit regulador d’aigua
potable de Campos, situat prop de la zona del sondeig estudiat (coordenades UTM datum
WGS 84: 31S 504211 4367481; z: 91 m), a proporcionar un tall de 2,50 m de calcarenites
poc cimentades de gra gruixut i colors groguencs i vermellosos corresponents al nivell (f)
del sondeig (Figs. 6.1.2.1). Aquestes presenten icnofòssils corresponent a l’activitat
d’insectes (Rebuffoichnus isp.), així com impressions de motlles de gasteròpodes
pulmonats, entre els que s’ha pogut determinar alguns exemplar del gènere Rumina.
El nivell (a) del sondeig s’atribueix a la unitat sinorogènica de Llims de Manacor (LanguiàSerraval·lià), atesa la interpretació del sondeig realitzada pels tècnics del SGOP.
El nivell (b) s’atribueix a les fàcies lagoon de la Unitat d’Esculls, atesa la interpretació del
sondeig realitzada pels tècnics del SGOP.
El nivell (c) s’atribueix a les Fàcies Pont d’Inca de la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT,
atesa la litologia (calcàries oolítiques fortament alterades) coincident amb la interpretació
del sondeig realitzada pels tècnics del SGOP.
El nivell (d) s’atribueix en a la Unitat Lago Mare, atesa la seva posició estratigràfica,
potència, composició litològica i fàcies continental.
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El nivell (e), atesa la seva naturalesa marina i el seu patró estratigràfic, correspon a les
fàcies marines de la Fm. Calcarenites de Sant Jordi (Pliocè), amb depòsits de lag
transgressiu a la base.
Finalment, el nivell (f) correspon a fàcies continentals de la Fm. Calcarenites de Sant Jordi
(Pliocè superior-Plistocè inferior), atesa la seva naturalesa eòlica, localització i contingut
paleontològic amb gasteròpodes pulmonats i Rebuffoichnus isp. (Mas i Ripoll, 2010).

Fig. 6.1.2.1 - Excavació corresponent a la construcció del nou depòsit regulador d’aigua potable de
Campos. Calcarenites eòliques amb nivellets de paleosòls. Detall de traça fòssil d’insecte (Rebuffoichnus
isp.)

6.1.3.- Cova des Fum
Topònim: cova des Fum. Dins son Son Rossinyol (Campos). També citada com cova Negre
(Encinas, 2014).
Localització: L’entrada de la cova (Fig. 6.1.3.1) està situada al paratge denominat Son
Rossinyo (Campos)l, prop de les pedreres i sondeig S-3 de Son Grau.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31S 504772 4367646
Cota: 77 m s.n.m.
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Fig. 6.1.3.1 - Cova des Fum. Vista exterior i interior de la entrada, on es poden observar els estrats
calcarenítics del Pliocè col·lapsats.

Descripció: Es tracta d’una cova natural originada per un col·lapse de biocalcarenites
(marès) superiors (Fig. 6.1.3.1) que en la seva base donen pas a argiles grises amb alt
contingut en aigua. Els talls proporcionats pels paraments de las sales més inferiors de la
cova permeten veure com les margues grises lacunars de forma sobtada (discontinuïtat
finimessiniana) donen pas als depòsits marins pliocens superior (Fig. 6.1.3.2).

Fig. 6.1.3.2 - Cova des Fum. Topografia (Encinas, 2014) amb indicació del contacte dels sediments
lacunars Lago Mare amb les biocalcarenites marines de la base del Pliocè.

La seqüència observable a l’interior de la cova presenta, de base a sostre (vegeu Annex 1:
Log-2 i Fig. 6.1.3.2):
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a) 1,50 m de gresos margosos molt fins ben estratificats en capes de potència
centimètrica. Contenen rars oogonis de caràcies (Chara sp.) i alguns ostracodes de
mida petita (Loxoconcha sp., cf. Leptocyteridae).
b) 1,00 m d’argiles fines de colors rosats a terrosos que contenen abundant fauna
lacunar:
- Oogonis de caràcies: Chara sp.
- Ostracodes: Cyprideis sp., Loxoconcha sp., cf. Leptocyteridae.
- Petits gasteròpodes: cf. Hidrobiidae
- Pèl·lets fecals, atribuïbles a gasteròpodes
c) 20,00 m de biocalcarenites (marès) amb fauna marina. Cap a la base presenta un lag
transgressiu més consolidat, de gra més gros amb còdols de dimensions
mil·limètriques a centimètriques (Fig. 6.1.3.3-B) i fauna més abundant i rica cap a
la base (Fig. 6.3.3-A,C,D), entre la que s’ha pogut determinar:
- Gasteròpodes: Trochidae, Cassididae
- Bivalves: Panopea glycimeris (Born, 1778), Chama sp.
- Peixos: Sparus cinctus (Agassiz, 1843)

Fig. 6.1.3.3 - Cova des Fum, lag transgressiu del Pliocè sobre la unitat Lago Mare. Exemplar de Panopea
glycimeris (Born, 1778) en posició de vida dins els nivells basals del Pliocè (P) just al contacte amb la
unitat Lago Mare (LM) immediatament inferior; B. Microconglomerats i acumulació de fauna marina a la
base del Pliocè (lag transgressiu); C. Gasteròpode marí indeterminat; D. Chama sp. Escala gràfica = 5 cm
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Atès la litologia calcilutítica, posició estratigràfica i el seu contingut paleontològic de tipus
lacunar els nivells (a) i (b) s’atribueixin als depòsits Lago mare (Formació ses Olles),
mentre que el nivell (c) atesa la seva naturalesa marina, contingut paleontològic i patró
sedimentològic trangressiu-regressiu, s’atribueix al Pliocé mari (Calcarenites de Sant
Jordi).

6.1.4.- Son Lluís-Son Mulet
Cova vella de Son Lluís
Topònim: cova Vella de Son Lluís
Localització: La cova Vella de Son Lluís està ubicada a uns 800 m al SW de les cases
d’aquesta finca del terme municipal de Porreres, al vessant E del Puig de Son Mulet que fa
fita de partió entre el municipis de Llucmajor i Porreres i que constitueix l’extrem més
meridional dels relleus o serres centrals de l’Illa.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 496707 4369330
Cota: 139 m s.n.m.
Descripció: Es tracta d’una cavitat càrstica resultant de l’erosió realitzada al contacte
discordant entre les calcàries del Mesozoic (Juràssic) i els depòsits litorals pliocens
fortament consolidads. La cavitat forma una ampla sala inicial que es continua amb una
mena de galeria que va baixant perforant els materials mesozoics fins arribar als nivells
freàtics actius constituint un petit llac al seu final (Fig. 6.1.4.1).
Antecedents: El Pliocè marí, que constitueix quasi tota la coberta de la sala inicial de la
cova a estat citat i estudiat per Colom et al. (1968).
Els depòsits del Pliocè es disposen directament sobre el basament mesozoic (Juràssic)
contenen de base a sostre (vegeu Annex 1: Log-3):
a) 2,0 m de conglomerats amb matriu de llims arenosos de color vermell.
b) 0,5 m de bretxa de blocs decimètrics poc arrodonits suportats per una matriu de llims
fins blanquinosos.
c) 2,5 m de llims arenosos de colors rosats amb infinitat de restes de gasteròpodes
marins, més esmicolades a base i que arriben a formar una autèntica lumaquel·la a
la part intermèdia (Fig. 6.1.4.2-A) per després passar a ésser menys abundants a
sostre. Contenen:
- Persististrombus coronatus (Defrance, 1827) var. compressonana Sacco, 1893
(Fig. 6.1.4.2-B,C,D).
- Conus mercati Brocchi, 1814
- Trochidae indeterminat
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Les conxes es presenten fortament rodades i en general descalcificades,
constituint els exemplars de Persististrombus més del 90% dels fòssils (Fig.
6.1.4.2).
d) 1,5 m de llims rosats i calcarenites blanquinoses aparentment sense macrofòssils.

Fig. 6.1.4.1 - Cova Vella de Son Lluís. Topografia (Encinas, 2014) indicant en la secció la posició dels
depòsits pliocens sobre el basament mesozoic.

Tenint en compte la seva posició topogràfica i estratigràfica (depòsits situats a 140 m
s.n.m. tasconats sobre els primers relleus del basament estructurat), els nivells (a), (b) i (c)
s’interpreten com a depòsits litorals amb forta aportació detrítica dels relleus adjacents
corresponents al màximum transgressiu de la reinundació del Pliocè inferior, passant
posteriorment a nivells continentals dunars (nivell d).
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Fig. 6.1.4.2 - Cova vella de Son Lluís. A. Lumaquel·la (nivell c) amb seccions de Persiostistrombus coronatus
var. compressonana al sostre de la cova Vella de Son Lluís. B, C i D. Distintes perspectives d’un exemplar
aïllat (preparació i fotografia de J. Juárez). Mides aproximades: 60 mm de llarg x 60 de ∅ màxim.

Pedreres de Son Mulet-Son Fullana
Localització: Afloraments situats al vessant W del Puig de Son Mulet que fa fita de partió
entre el municipis de Llucmajor i Porreres, i que constitueix l’extrem més meridional dels
relleus o serres centrals de l’Illa.
Topònim 1: Son Mulet
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Descripció: Pedreres de marès a cel obert (Fig. 6.1.4.3) i en mina.
Coordenades USM (datum WGS84): 31 S 495538 4369786
Cota: 142 m s.n.m.
Topònim 2: Son Fullana
Descripció: Antigues pedreres de marès en mina subterrània actualment utilitzades pel
cultiu intensiu de bolets. Antigament aquestes pedreres explotaven els nivells de marès
situats per sota la capa d’al·luvions quaternaris que cobreix la zona de piemont situada al
SW dels primers relleus estructurats centrals de la zona de Randa.
Coordenades USM (datum WGS84): 31 S 495455 4369943
Cota: 143 m s.n.m.

Fig. 6.1.4.3 - Pedrera a cel obert de Son Mulet (segons Colom i Sacares in Colom, 1975): 1. Bancs
tortonians; 2. Nivell pliocè de base amb còdols i S. Coronatus; 3. Nivells calcaris blancs; 4. Nivells dunars,
amb estratificació encreuada; 5. Nivell llimós (paleosòl) vermellós amb restes de gasteròpodes
terrestres i arrels; 5. Quaternari.
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L’estratigrafia sintètica de la secció pliocena de Son Mulet-Son Fullana, realitzada a partir
de Colom et al. (1968), Colom i Sacarés in Colom (1975) i observacions pròpies als talls de
les pedreres de marès, presenta de base a sostre (vegeu Annex 1: Log-4):
a) 1 m de conglomerats suportats per una matriu arenosa amb còdols poc arrodonits que
contenen Persististrombus coronatus (Defrance) i Ostrea cf. lamellosa Brocchi. No
s’ha pogut observar el basament d’estrats tortonians descrit per Colom et al.
(1968).
b) 3 m de calcarenites massives blanques amb algun nivellet de còdols flotants.
c) 10 m de calcarenites eòliques amb estratificació creuada. Contenen foraminífers
bentolitorals molt rodats (Ammonia beccarii, Cibicides lobatulus).
d) 1 m de llims rosats pulverulents amb rizoconcrecions, restes de gasteròpodes
terrestres (Tudorella ferruginea Lamark, Iberellus cf. companyoi Mitre) i traces
corresponents a cambres d’insectes coleòpters (Rebuffoichnus isp.).
e) Al·luvió i/o sol d’alteració actual.
Tenint en compte la seva posició topogràfica i estratigràfica (depòsits situats a més de
140 m s.n.m., tasconats sobre els primers relleus del basament estructurat), el nivell (a)
s’interpreta com a depòsits de platja marginal del màximum transgressiu de la
reinundació del Pliocè inferior, seguits de nivells de platja alta foreshore-backshore (nivell
b) passant posteriorment a nivells continentals dunars (nivell c) i paleosòls (nivell d) de la
posterior regressió pliocena, pertanyent el nivells d’al·luvions superiors (nivell e) al
Quaternari.

6.1.5.- Can Joan Pere Gran-sa Galera
Topònim: Can Joan Pere Gran
Localització: Prop de Cas Concos (Felanitx) situats al piemont SW del Puig Gros
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 510714 4362509
Cota: 90-100 m s.n.m.
Prop de Cas Concos (Can Pere Gran) situats al piemont SW del Puig Gros acumulacions de
microconglomerats neògens ben classificats (Fig. 6.1.5.1) que antigament es van explotar
com a graves utilitzades per a l’elaboració diversos tipus de morters (Mas et al., 2014a).
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Fig. 6.1.5.1 - Microconglomerats de Can Joan Pere Gran: A. Secció del clot de l’antiga explotació; B i C.
Detall dels microconglomerats ben classificats; D. Còdols perforats per organismes litòfags i perforants.

Aquests conglomerats presenten còdols perforats per organismes marins litòfags com el
dàtils de mar (Gastrochaenolites isp.) i/o esponges perforants (Entobia isp.), la qual cosa
ens indica el seu origen marí litoral o de transició continental-marí (Fig. 6.1.5.1-D).
Els còdols son de materials secundaris, en general molt dolomítics (dolomies de la Fm.
Felanitx, Juràssic), de forma lleugerament aplanada i normalment presenten perforacions
només en una cara (superior ?).
Aquets tipus de depòsits es continuen des del piemont del puig Gros (sa Galera) en
direcció SW (cap a la conca de Campos) fins a la plana coincidint amb la partió del
municipis de Felanitx-Santanyí, on apareixen calcarenites marines (Pliocè ?) amb motlles
de gasteròpodes (Conus sp., Trochus sp.) i bivalves (cf. Spondylus sp.).
S’interpreten com a cons de dejecció (ventalls al·luvials) retreballats per l’acció marina
costanera.
Podria tractar-se de ventalls al·luvials-deltaics associats a la primera regressió messiniana
(Fm. Margues de la Bonanova) o intrapliocena, sense poder descartar que no es tracti de
materials ressedimentats dins conglomerats torrencials plioquatenaris.
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6.1.6.- Campos (nucli urbà)
Amb motiu de les excavacions, realitzades durant els anys 2006-2007, en diverses obres
de construcció ubicades al nucli urbà de Campos van aflorar, temporalment, diverses
seccions en les que es van poder observar materials tardomessinians i pliocens (Fig.
6.1.6.1).
La numeració utilitzada s’incrementa segons la situació en sentit S-N i es distingeixen
clarament dos grups geogràfics: (i) sector S (Loc-1, Loc-2, Loc-3), (ii) sector N (Loc-4, Loc-5,
Loc-6, Loc-7).

Fig. 6.1.6.1 - Afloraments temporals de materials finimessinians i/o Pliocens estudiats al nucli urbà de
Campos. Vegeu localització del nucli urbà a la Fig. 6.1.

Loc-1
Adreça: Camí dels Ametllers, s/n - Carrer Colomer, s/n.
Data observació: 03/06/2006 (actualment construït a sobre)
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 501599 4363983
Cota: 25 m s.n.m.
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Fig. 6.1.6.2 - Loc-1. Nucli urbà de Campos. Calcàries de Santanyí-CCT molt diagenitzades (Fàcies Pont
d’Inca) amb doms estromatolítics LLH a la base.

La secció presenta, de base a sostre (Fig. 6.1.6.2):
a) 1,50 m de calcàries grises obscures força diagenitzades. Presenten laminació i doms
estromatòlitics d’ordre mètric. Límit superior força erosionat.
b) 0,50 m d’argiles i llims vermells (terra rosa).
El nivell (a), atesa la típica alteració diagenètica i presència de microbialites, s’atribueix a
la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT (Fàcies Pont d’Inca) i el nivell (b) al sòl d’alteració
actual (Holocè-recent) de les terres de cultiu (call vermell).

Loc-2
Adreça: Ronda de l’Estació, s/n - Camí dels Ametllers, s/n.
Dates observació: 14/01/2007 i 11/02/2007 (actualment construït a sobre)
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 501740 4364034
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Cota: 25 m s.n.m.

Fig. 6.1.6.3 - Loc-2. Nucli urbà de Campos: A) Vista general del tall sobre els nivells de Calcàries de
Santanyí-CCT molt diagenitzades (Fàcies Pont d’Inca); B) Estromatòlits SH molt alterats; C) Estromatòlits
planars i nivells de lutites molt alterades. Escala gràfica = 50 mm

De base a sostre, la secció presenta (Fig.6.1.6.3):
a) 2,50 m de calcàries grises obscures molt diagenitzades formant petites cavitats (Fàcies
Pont d’Inca). Presenten estructures laminars, doms estromatolítics i força
recristal·lització. Els estromatòlits de la part més superior presenten meso i
macroestructures laminars i de doms ben conservats, mentre que a la part inferior
els doms, d’ordre mètric, poden englobar nivells de calcàries blanques amb
motlles de bivalves. A sostre presenten carstificació amb petites cavitats amb
microespeleotemes (excèntriques) i rebliment de llims vermells.
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b) 0,50 m d’argiles i llims vermells (terra rosa).
El nivell (a), atesa la típica alteració diagenètica i presència de microbialites, s’atribueix a
la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT (Fàcies Pont d’Inca) i el nivell (b) al sòl d’alteració
actual (Holocè-recent) de les terres de cultiu (call vermell).

Loc-3
Adreça: Camí dels Ametllers, 7 - Carrer Provença, 37
Data observació: 19/05/2007 (actualment construït a sobre)
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 501850 4364090
Cota: 24 m s.n.m.

Fig. 6.1.6.4 - Loc-3. Nucli urbà de Campos. Calcàries de Santanyí-CCT molt diagenitzades (Fàcies Pont
d’Inca) amb doms estromatolítics a la base.

La secció presenta, de base a sostre (Fig. 6.1.6.4):
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a) 1,70 m de calcàries grises obscures molt diagenitzades cavernoses. Més cavernoses cap
a la base. Conserven indicis d’estructures estromatolìtiques.
b) 0,40 m d’argiles i llims vermells (terra rosa).
El nivell (a), atesa la típica alteració diagenètica i presència de microbialites, s’atribueix a
la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT (Fàcies Pont d’Inca) i el nivell (b) al sòl d’alteració
actual (Holocè-recent) d’antigues terres de cultiu (call vermell).

Loc-4
Adreça: Carrer Montuïri, s/n - Carrer Cosme Prohens, s/n
Data observació: 19/05/2007 (actualment construït a sobre)
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 501268 4364952
Cota: 32 m s.n.m.
La secció presenta, de base a sostre (Fig. 6.1.6.5):
a) 0,30 m argiles verdes.
b) 0,20 m calcària gris molt fina (llims).
c) 0,20 m argiles verdes.
d) 1,20 m calcària gris molt fina (llims).
e) 1,50 m calcarenita groga molt alterada i carstificada, passant a llims vermells cap a
sostre. Contenen restes de fauna marina.
f) 0,30 m d’argiles i llims vermells (terra rosa).
Els nivells (a) a (d), atesa la seva posició estratigràfica, caràcter restringit i naturalesa
cíclica, s’atribueixen a fàcies lagoon de la Unitat d’Esculls o fàcies de manglar de les
Calcàries de Santanyí-CCT. El nivell (e), atesa la seva litologia calcarenítica i caràcter marí,
s’atribueix a la unitat pliocena de Calcarenites de Sant Jordi, i el nivell (f) al sòl d’alteració
actual (Holocè-recent) d’antigues terres de cultiu (call vermell).
Entre els nivells (d) i (e) apareix clarament la discontinuïtat finimessiniana (MES) que
separa els depòsits messinians dels pliocens (límit M/P).
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Fig. 6.1.6.5 - Loc-4. Nucli urbà de Campos: A) Vista general de l’excavació, B) Relació estratigràfica entre
les margocalcàries inferiors del Miocè i les calcarenites superiors del Pliocè, C) Estratificació cíclica de
margues verdes i calcàries limolítiques del Miocè, D) Detall de les calcàries limolítiques del Miocè.

Loc-5
Adreça: Carrer Costa i Llobera, 59 - Carrer de Porreres (antic ses Forques), 9
Data observació: 18/03/2007 (actualment construït a sobre)
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 501263 4365170
Cota: 34 m s.n.m.
La secció presenta, de base a sostre:
a) 0,40 m de calcilutites grises arenoses (Fig. 6.1.6.6: M).
b) 0,10 m de margues verdes (Fig. 6.1.6.6: M).
c) 1,20 m calcisiltites de color groc pàl·lid (Fig. 6.1.6.6: P1).
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d) 1,50 m de calcarenites grogues (Fig. 6.1.6.6: P2).

Fig. 6.1.6.6 - Loc-5. Vista general i detall de les calcarenites pliocenes (P1, P2) sobre el nivells de margues
grises-verdes del Miocè.

Els nivells (a) i (b), atesa la seva posició estratigràfica, caràcter restringit i naturalesa
cíclica, s’atribueixen a fàcies lagoon de la Unitat d’Esculls o fàcies de manglar de les
Calcàries de Santanyí-CCT. Els nivells (c) i (d), atesa la seva litologia calcarenítica i caràcter
marí, s’atribueixen a la unitat pliocena Calcarenites de Sant Jordi. Aquests dos darrers
nivells constitueixen una seqüència granocreixent regressiva que passa de nivells
relativament profunds amb una sedimentació més fina (Fig. 6.1.6.6: P1) fins a nivells de
platja alta amb una sedimentació mes gruixada (Fig. 6.1.6.6: P2).
Entre els nivells (b) i (c) apareix clarament la discontinuïtat finimessiniana (MES) que
separa els depòsits messinians dels Pliocens (límit M/P).

Loc-6
Adreça: Rambla, s/n - Carrer de Capdepera, s/n
Data observació: 06/05/2007 (actualment construït a sobre)
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 501528 4365160
Cota: 32 m s.n.m.
La secció presenta, de base a sostre (Fig. 6.1.6.7-A,C):
a) 2,00 m de capes, centimètriques a decimètriques, de calcàries blanques alternant
cíclicament amb nivellets, mil·limètrics a centimètrics, de margues verdes. Les
calcàries són llimoses i micrítiques amb fauna de mol·luscs d’ambient molt
restringit o salobre (bivalves tel·línids, gasteròpodes, poliquets). Les margues
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verdes presenten intercalacions de margues blanques que pareixen resultat de
l’alteració del nivell calcari immediatament inferior (Fig. 6.1.6.7-B). Es poden
distingir fins a 5 cicles complets.
b) 1,80 m de calcarenites grogues, molt laminades a la base (Fig. 6.1.6.7-D).

Fig. 6.1.6.7 - Loc-6. Nucli urbà de Campos: A i C. Contacte del nivells cíclics messinians (a) amb les
calcarenites del Pliocè; B. Detall dels nivells cíclics messinians (calcàries limolítiques i margues verdes);
D. Detall del contacte Messinià-Pliocè.

El nivell (a), atesa la seva posició estratigràfica, caràcter restringit i naturalesa cíclica,
s’atribueix a fàcies lagoon de la Unitat d’Esculls o fàcies de manglar de les Calcàries de
Santanyí-CCT, mentre que el nivell (b), atesa la seva litologia calcarenítica i caràcter marí,
pertany a les fàcies marines de la unitat Calcarenites de Sant Jordi (Pliocè).
Entre els nivells (a) i (b) apareix clarament la discontinuïtat finimessiniana MES (Fig.
6.1.6.7-D) que separa els depòsits messinians dels Pliocens (límit M/P).
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Loc-7
Adreça: Carrer del Molí, 24 - Carrer de Capdepera, s/n
Data observació: 06/05/2007 (actualment construït a sobre)
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 501545 4365308
Cota: 33 m s.n.m.

Fig. 6.1.6.8 - Loc-7. Nucli urbà de Campos: ciclotemes de calcàries i margues del Miocè coberts per
calcarenites grogues de la transgressió del Pliocè.

La secció presenta, de base a sostre (Fig. 6.1.6.8):
a) 1,50 m de capes, centimètriques a decimètriques, de calcàries blanques alternant amb
nivellets, mil·limètrics a centimètrics, de margues verdes. Les calcàries són
llimoses i micrítiques amb alguns motlles de mol·luscs. Les margues verdes
presenten interdigitacions de margues blanques que pareixen resultat de
l’alteració del nivell calcari immediatament inferior. Es poden distingir fins a 3
cicles.
b) 1,00 m de calcarenites grogues laminades.
El nivell (a), atesa la seva posició estratigràfica, caràcter restringit i naturalesa cíclica,
s’atribueix a fàcies lagoon de la Unitat d’Esculls o fàcies de manglar de les Calcàries de
Santanyí-CCT, mentre que el nivell (b), atesa la seva litologia calcarenítica i caràcter marí,
pertany a les fàcies marines de la unitat Calcarenites de Sant Jordi (Pliocè).
Entre els nivells (a) i (b) apareix clarament la discontinuïtat finimessiniana (MES) que
separa els depòsits messinians dels pliocens (límit M/P).
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Nucli urbà de Campos. Columna sintètica
De base a sostre, podem sintetitzar la següent columna estratigràfica (vegeu Annex 1:
Log-5), tenint en compte que les potències són aproximades i poden variar d’un
aflorament a l’altre:
a) 2,00 m de capes, centimètriques a decimètriques, de calcàries blanques alternant
cíclicament amb nivellets, mil·limètrics a centimètrics, de margues verdes. Les
calcàries són llimoses i micrítiques amb fauna de mol·luscs d’ambient molt
restringit o salobre (bivalves tel·línids, gasteròpodes, poliquets). Les margues
verdes presenten intercalacions de margues blanques que pareixen resultat de
l’alteració del nivell calcari immediatament inferior. Es poden distingir fins a 5
cicles complets.
b) 2,50 m de calcàries grises obscures molt diagenitzades cavernoses (Fàcies Pont d’Inca).
Presenten estructures laminars, doms estromatòlitics i força recristal·lització. Els
estromatòlits de la part més superior presenten meso i macroestructures laminars
i doms ben conservats, mentre que a la part inferior els doms, d’ordre mètric,
poden englobar nivells de calcàries blanques amb motlles de bivalves.
c) 1,20 m calcisiltites de color groc pàl·lid, laminades.
d) 1,50 m de calcarenites grogues.
e) 0,50 m de llims vermells.
El nivell (a) atesa la seva posició estratigràfica, caràcter restringit i naturalesa cíclica, es
pot atribuir a les fàcies lagoon de la Unitat d’Esculls o les fàcies de manglar de les
Calcàries de Santanyí-CCT, tenint en compte que no s’ha pogut observar cap continuïtat
directa entra aquests nivells i les microbialites del nivell següent (b), al trobar-se
directament erosionat pels nivells pliocens.
El nivell (b) s’atribueix a nivells de microbialites de la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT
força alterades (Fàcies Pont d’Inca).
Els nivells (c) i (d), atesa la seva litologia calcarenítica i caràcter marí, s’atribueixen a la
unitat pliocena Calcarenites de Sant Jordi. Aquests dos darrers nivells, igual al que s’ha
pogut observar dins dels nivells del Pliocè de l’aflorament de Na Serral, presenten dos
nivells clarament diferenciables pel color i granulometria, constituint una seqüència
granocreixent regressiva que passa de nivells relativament profunds amb una
sedimentació més fina fins a nivells de platja alta amb una sedimentació més gruixada.
El nivell (e) pertany al sòl d’alteració recent i/o d’antigues terres de cultiu (call vermell).
Entre els nivells messinians i els pliocens apareix clarament la discontinuïtat
finimessiniana (MES) que separa els depòsits messinians dels pliocens (límit M/P).
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6.1.7.- Sondeig S-2 Campos
Topònim/denominació local: Can Massa
Localització: Carretera de Campos a sa Barrala (Ma-6031) a 1 Km abans del creuer amb
carretera Militar (Ma-6014).
Coordenades UTM (datum WGS 84): fus 31 S, x: 500770 ; y: 4359652
Cota: 5 m s.n.m.
Potència: 236 m
Denominació: Sondeig S-2 (núm. de control: 39-28-7-1) de la SGOP (actualment la
Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori de la CAIB). Es correspon amb el S0-03 inclòs en la memòria del full 714 (39-28)
del MAGNA (Barnolas, 1991).
Data de realització: Marc, 1982
La secció del sondeig presenta, de base (mur) a sostre (vegeu Annex 2: S-2 Campos):
a) 96 m (236-140 m) de margues grises molt arenoses amb rodòlits i algun corall.
Lumaquel·la cap a la part inferior. Contenen abundants foraminífers i ostracodes.
Presenta una superfície de conformitat sobre la que es sobreposa el següent nivell
(b).
b) 80 m (140-60 m) de calcarenites fossilíferes de colors clars que contenen abundant
fauna (lumaquel·les) de motlles de mol·luscs (gasteròpodes, bivalves litòfags) i
ostres. Discontinuïtat erosiva a sostre.
c) 50 m (60-10 m) de calcàries de colors obscurs, recristal·litzades, molt alterades i
poroses (Fàcies Pont d’Inca) amb intercalacions de calcàries oolítiques i nivells
margosos. Discontinuïtat erosiva a sostre.
d) 10 m (10-0 m) de llims vermells amb graves, amb un nivell de calcarenita lacunar amb
Cardium. Atribuïdes a fàcies al·luvials i lacunars.
D’acord amb la interpretació facultativa publicada per l’IGME els nivell (a) i (b)
s’atribueixen a fàcies de plataforma interna i reraescull (lagoon) de la Unitat d’Esculls
(Tortonià-Messinià), el nivell (c) a les Fàcies Pont d’Inca de la unitat de Calcàries de
Santanyí-CCT (Messinià) i el nivell (d) a fàcies al·luvials i lacunars de l’Holocè.
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6.1.8.- Carretera Campos-sa Ràpita (Ma-6030)
Na Serral
Topònim: Na Serral (local); es Serral (Mascaró, 1987).
Localització: L’aflorament es troba localitzat al terme municipal de Campos, en concret al
km 4 de la carretera Ma-6030 (abans PM-603) que uneix Campos amb sa Ràpita.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 499159 4361726
Cota: 30 m s.n.m.

Fig. 6.1.8.1 - Aflorament de Na Serral. Vista general del desmunt de la carretera al febrer de 2006. Es pot
apreciar perfectament la superficie erosiva que sepsra e Pliocè del CCT, així com els nivells de forta
alteració del CCT (fàcies Pont d’Inca)

Descripció Amb motiu de la realització l’any 2006, per part de la Direcció Insular de
Carreteres del Consell Insular de Mallorca, de la primera fase de les obres de reforma de
la carretera Campos-sa Ràpita (Ma-6030) i coincidint amb una trinxera de desmunt es va
posar al descobert un tall que mostra un significatiu contacte del Miocè terminal-Pliocè
dins la cubeta sedimentària de Campos (Fig. 6.1.8.1). Es tracta de dues seccions paral·leles
corresponents als talls laterals d’una trinxera de desmunt posada al descobert per les
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obres de reforma de la carretera, amb una llargària total de la secció d’uns 300 m i una
potència màxima exposada a llarg de tot l’aflorament d’uns 4,5 m
Data d’observació: Febrer 2006
Antecedents: Mas i Fornós (2006) i Mas (2015),
Als talls proporcionats per l’aflorament esmentat es poden distingir dos trams força
diferenciats separats per una superfície d’erosió irregular però continua i parcialment
carstificada que passarem seguidament a descriure. El tram inferior atribuït al Miocè
terminal i el superior corresponent al Pliocè (vegeu Annex 1: Log-6 i Fig. 6.1.8.2).

Fig. 6.1.8.2 - Na Serral. Seqüències del Messinià i Pliocè. Nivells diferenciats dins del Pliocè. Vegeu
detalls dins del text.

Miocè terminal:
En la unitat miocena hi podem distingir dues seqüències similars amb estromatòlits que
presenten una potència al voltant d’un metre cada una. La inferior està incompleta pel fet
de que no es veu la base (nivell d’aflorament corresponent al límit de l’excavació realitzat
per a l’ampliació de la carretera). Seguint de baix a dalt, la descripció els diferents nivells
és com segueix:
a) 1,20 m de calcàries blanques en les quals és freqüent la presència de fines
laminacions estromatolítiques d’ordre mil·limètric de potència. Els doms
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estromatolítics presenten a la base dimensions centimètriques (Fig. 6.1.8.3-A) del
tipus LLH (Logan et al., 1964) amb una microstructura formada per partícules i
laminada que cauria dins de la classificació com a estromatòlit micrític (Flügel,
2004). Lateralment pot passar a estar format per calcisiltites blanques amb traces
de laminacions estromatolítiques (estromatòlits aglutinats). A sostre d’aquest
nivell els doms estromatolítics adquireixen dimensions mètriques (Fig. 6.1.8.3-B).
La roca, que presenta un elevat grau de cristal·lització, està molt dolomititzada
encara que de forma molt irregular tan en la vertical com en l’horitzontal. Aquesta
dolomitització és més evident en els nivells amb presència de laminacions
estromatolítiques. Els percentatges de dolomita oscil·len entre un 59 i un 99 % del
total de la roca, essent la resta calcita per lo que podríem parlar d’una dolomia. Es
tracta d’una roca molt pura on el percentatge d’impureses és molt baix
normalment inferior al 1 % en el qual el component principal es el quars i hi han
indicis d’argiles (en la seva major part caolinita), que es fan especialment evidents
a sostre ja en el contacte amb el següent nivell.
b) 0,10 - 0,20 m d’un nivell molt irregular, però continu, format per llims argilosos de
color verdós (Fig. 6.1.8.3-C). Es tracta de material fi, compost en la seva major part
per llims (mediana, 10,62 μm que correspon a llims mitjans), amb un 17,1 %
d’argiles i un 5,1 % d’arenes molt fines, amb una moderada classificació. Des del
punt de vista composicional està format en la seva major part per quars amb un
20% d’argiles (il·lita i caolinita) i un poc de calcita.
c) 0,35 m nivell carbonatat molt continu en tot l’aflorament en contacte net amb el nivell
inferior a la paleotopografia del qual s’hi adapta perfectament amb les seves
laminites microbials (Fig. 6.1.8.3-D,E) que corresponen a estromatòlits aglutinats
de gra fi, de color molt obscur. Presenta una important presència de sílex en
forma de nòduls i localment en làmines amb un elevat grau d’alteració que
proporciona caolinita.
d) 0,15 m nivell similar a l’anterior però amb una menor proporció del sílex i una certa
dolomitització. La laminació es fa molt difusa.
e) 1,00 m de calcàries negres d’aspecte espongiforme (Fig. 6.1.8.3-F). Presenta cristalls
esparítics obscurs que denoten una forta recristal·lització. Presenta laminacions
estromatolítiques amb forma de doms d’escala mètrica no sempre clarament
visibles i amb una microstructura molt complexa el que permet classificar-los com
a trombòlits aglutinats de gra gruixut (Flügel, 2004). Localment presenten
estructura columnar i els doms estan individualitzats formant estructures tipus SH
(Logan et al., 1964). Lateralment aquests trombòlits passen a calcarenites grogues
molt bioturbades amb fauna característica de medis restringits, especialment amb
presència de mol·luscs.
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Fig. 6.1.8.3 - Na Serral. Imatges de detall de les morfologies estromatolítiques dels depòsits del Miocè
superior. Vegeu detalls al text.

La seqüència miocena que s’observa a l’aflorament estudiat presenta una seqüència
transgressiva litoral restringida que aniria probablement de les condicions intermareals
de la base fins a condicions clarament submareals a sostre de la seqüència amb la
presència dels trombòlits. Tot això, dins d’unes condicions diagenètiques força
característiques.
El contacte entre aquest unitat miocena i la que se li superposa atribuïda al Pliocè és força
irregular a mitjana escala (Fig. 6.1.8.4). Està format per un nivell irregular de pocs
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centímetres format per lutites ocres (llims arenosos) formats per grans de quars en més
d’un 70 %, carbonats i una proporció d’argiles al voltant del 3 % (il·lita principalment i
caolinita). D’una banda es tracta d’un contacte erosiu net que segueix la paleotopografia
original i que ve marcada per la forma suaument ondulada amb lleugeres convexitats
d’alguns decímetres d’altura i amplades d’ordre mètric dels doms estromatolítics; i per
l’altre, aquesta superfície està tallada per una sèrie de depressions, probablement
degudes al col·lapse d’algun dels doms estromatolítics inferior i/o cavitats de petites
dimensions. Aquestes depressions estan reblides pels materials de la unitat sobrejacent
de forma sinsedimentària definida per l’engruiximent de la unitat pliocena
immediatament superior.

Fig. 6.1.8.4 - Na Serral. Contacte irregular entre la unitat miocena i els depòsits pliocens.

Pliocè:
La seqüència pliocena presenta dos nivells clarament diferenciables pel color (Fig. 6.1.8.7)
en els que s’hi han distingit fins a sis nivells (Fig. 6.1.8.2) que de base a sostre son:
a) 0,01-0,02 m de lutites de color blanc-gris clar extensives i en contacte directe erosiu
sobre el Miocè terminal. Contenen abundants gasteròpodes (Cerithiacea),
bivalves, restes carbonosos, pues d’equinoderm, ostracodes (cf. Aurila sp.) i
foraminífers (Ammonia becari, Ephidium crispum, miliolids ...).
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b) 0,05 - 0,10 m d’argiles ocres amb abundants foraminífers (principalment Ammonia
becari i també Ephidium crispum).
c) 0,25 - 1,50 m de calcilutites de color groc, molt limolítiques als trams inferiors i més
arenoses als nivells superiors. Els nivells limolítics inferiors es caracteritzen per la
presència d’abundants foraminífers (Ammonia becari i també Ephidium crispum),
ostracodes (Cyprideis sp.), peixos (dents de petits espàrids, ...) i restes vegetals
(Fig. 6.1.8.5-B).
d) 0,05 - 0,10 m d’argiles ocres-verdes, de característiques i composició similars a les del
nivell b) amb abundants foraminífers com Ammonia becarii i també Ephidium
crispum.

Fig. 6.1.8.5 - Fauna pliocena de l’aflorament de Na Serral: A. Ostres (Ostrea sp.) i gasteròpode (Conus
sp.) del nivell (e), escala = 17 cm; B. Microfòssils: foraminífers (Ammonia beccarii, Elphidium crispum) i
ostracode (Cyprideis torosa) del nivell (c).

e) 0,20 - 1,00 m constituïts essencialment per una lumaquel·la massiva (rudstone) de
bivalves (Ostrea sp., Cardium sp.), gasteròpodes (Conus sp.) i altres mol·luscs (Fig.
6.1.8.5-A), dels que únicament es conserva el motlle, excepció feta dels ostrèids
que constitueixen l’espècie clarament dominant arribant a formar autèntics bancs
d’ostres (Fig. 6.1.8.6-A). També s’ha observat algun ostracode.
f) 0,50 - 3,00 m de biocalcarenites blanques d’aspecte massiu i molt bretxificades.
Contenen rars foraminífers que degut a l’alteració són difícils de classificar
(probablement Ammonia becari).
Cobreixen tota la sèrie argiles i llims holocènics (terra rosa) que constitueixen l’actual sòl
d’alteració, formant el denominat call vermell de les terres de cultiu del pla de Campos;
on es poden distingir, retallant i reblint els trams superiors de la sèrie pliocènica, els
perfils de clots d’un antic cultiu de vinya (gavetes), actualment transformat en camp de
regadiu (Fig. 6.1.8.6-B).

Pàg. 162

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

Fig. 6.1.8.6 - A) Bancs d 'ostres (bioherm) del Pliocè (nivell e). B) Límit Mio-Pliocè. A sostre es
distingeixen seccions d’antics clots de vinya (gavetes) reblits de terra de cultiu als nivells antròpics
superiors.

En conjunt, el Pliocè, constitueix una seqüència marina granocreixent amb influencies
continentals, extensiva i que es sobreposa directament sobre el Miocè terminal
(prèviament meteoritzat, parcialment carstificat i, probablement, erosionat).

Fig. 6.1.8.7 - Na Serral. Dins dels depòsits pliocens hi són ben visibles un nivellet ocre de base (lag
transgressiu) i dues unitats grogues diferents.
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Fig. 6.1.8.8 - Na Serral. A, B, Col·lapse i rebliment per materials argilosos pliocens del sostre de la unitat
miocena. Característiques texturals (columna de I’esquerra) i mineralògiques (columna de la dreta) de
mostres dels nivells argilosos: Mostra (a), llims del Miocè; mostra (h), llims argilosos del Pliocè; mostra
(i), llims argilosos de rebliment.
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Destacar la presència d’un espectacular tram col·lapsat que, afavorit per la plasticitat
limolítica de la subunitat d) del conjunt pliocènic (Fig. 6.1.8.8-B), ha provocat
l’esllavissament d’aquests mateixos materials argilosos de la subunitat d), aparentant la
injecció de materials argilosos dins de la seqüència pliocena, al trobar-se a la vegada
delimitat clarament per dues petites fractures distensives.

Son Catlar Nou
Topònim: es Mitjà Comú, Son Catlar Nou.
Localització: Carretera Campos-sa Ràpita (Ma-6030, abans PM-603), ubicat a la vorera
dreta, en sentit cap a sa Ràpita, del Km 7,1 i a uns 150 m abans de l’Escola de Ca N’Estela.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 497570 4359161
Cota: 14 m s.n.m.
Potència: 3,50 m
Descripció: Aquest aflorament correspon a una petita excavació destinada a depòsit per
evacuació de pluvials de la carretera (Fig. 6.1.8.9).

Fig. 6.1.8.9 - Son Catlar Nou. Vista general de l’excavació.
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El tall, d’una profunditat de 3,50 m, mostra un conjunt de calcàries, calcarenites i
calcisiltites de color blanc (microbialites, lumaquel·les i oolites) que en el tram tallat per
l’excavació presenten de base a sostre (Fig. 6.1.8.10):
a) 0,50 m de calcarenites microbials amb estructura trombòlit.
b) 0,25 m de calcàries microbials amb estructures laminars planars. Tot el nivell presenta
lateralment continuïtat en forma ondulacions laxes.
c) 0,50 m de calcarenites i calcisiltites que formen una lumaquel·la de motlles de petites
bivalves (Tellinidae indeterminades, pràcticament monoespecífiques) i petits
gasteròpodes (Fig. 6.1.8.11-A). Les valves presenten una clara orientació
direccional, amb la part còncava de cap a baix i en alguns casos conservant les
dues valves unides.
d) 1,00 m de calcarenites i calcisiltites que presenten laminació cíclica regular.

Fig. 6.1.8.10 - Son Catlar Nou. Nivell de microbialites. Veure detalls en el text.

e) 0,75 m de calcàries i calcarenites amb trombòlits que culminen cap a sostre amb
estromatòlits amb doms lateralment encadenats (tipus LLH). A base presenten
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estructures que podrien correspondre a possibles travertins (Fig. 6.1.8.11-B). Els
hemisferoides dels doms presenten un diàmetre regular de ∼0,5 m i
mesoestructures LLH entre les làmines microbials (Fig. 6.1.8.11-C).
f) 0,5 m de calcàries oolítiques i bioclàstiques que presenten estructures de laminació
entrecreuada (Fig. 6.1.8.11-D).
Aquest tall ens proporciona la mateixa sèrie miocena que l’aflorament de Na Serral però
menys alterada. La presència de calcàries oolítiques a sostre ens proporciona informació
sobre una possible successió seqüencial vers la part inferior dels afloraments del sector S
del nucli urbà de Campos (Loc-1, Loc-2, Loc-3) i aflorament Rap-0. El nivell de calcarenites
amb estratificació encreuada (f) podria ser correlacionable amb el nivell (a) de la secció
Rap-0, proporcionant informació sobre la successió seqüencial cap a sostre de les
microbialites vers els nivells de oolites. També ens permet unir els nivells microbialites de
sostre de la secció Rap-4 amb la base oolítica (nivell f) de la secció Rap-0. Les fàcies de
microbialites constituïren el tram intermedi entre les fàcies de manglar inferiors i les
fàcies oolítiques més superiors.
La presència de valves de mol·lusc orientades (nivell c) així com els nivells amb laminació
encreuada (nivell f) denoten influencia de corrents direccionals en un ambient d’energia
moderada (Fornós i Pomar, 1983).

Fig. 6.1.8.11 - Son Catlar Nou. A. Lumaquel·la de motlles de mol·luscs orientats (nivell c); B. Detall dels
possibles travertins (base del nivell e); C. Trombòlits i estromatòlits LLH (nivell e); D. Microbialites (del
nivell e) passant cap a sostre a calcàries oolítiques-bioclàstiques amb laminació encreuada (del nivell f).
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Son Durí
Topònim: Son Durí
Localització: Carretera Campos-sa Ràpita (Ma-6030, abans PM-603), ubicat a la vorera
dreta, en sentit cap a sa Ràpita, del Km 9.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 496697 4357569
Cota 6 m s.n.m.
Potència: 2,50 m
Descripció: Aquest aflorament correspon a una petita excavació destinada a depòsit per
evacuació de pluvials de la carretera (Fig. 6.1.8.12),

Fig. 6.1.8.12 - Son Durí. Vista general de l’excavació al maig de 2007.

El tall de la petita excavació, d’una profunditat de 2,50 m, mostra de base a sostre (Fig.
6.1.8.13):

Pàg. 168

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

a) 1,50 m de calcàries oolítiques i bioclàstiques fortament alterades i localment
diagenitzades a sostre, amb nivells de colors obscurs i grans cristalls de calcita
(Fàcies Pont d’Inca).
b) 1,00 m de calcarenites grogues. Contenen còdols i grans blocs angulosos de calcària
erosionades de la part superior del nivell (a) intercalats entre la matriu
calcarenítica.
El nivell (a) s’atribueix a la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT (Fàcies Pont d’Inca) i el
nivell (b) a fàcies marines de la unitat de Calcarenites de Sant Jordi (Pliocè). La
discontinuïtat manifesta un clar contacte erosiu entre les depòsits finimessinians i el
Pliocè (Fig. 6.1.8.13).
El contacte M/P forma superfície irregular erosiva que correspon a la discontinuïtat
finimessiniana.

Fig. 6.1.8.13 - Son Durí. A. Erosió a sostre de les Calcàries de Santanyí-CCT (Contacte Messinià-Pliocè); B.
Calcàries diagenitzades (fàcies Pont d’Inca) bretxificades amb matriu calcarenítica; C. Calcàries
oolítiques-bioclàstiques in situ. Escala gràfica = 50 mm

6.1.9.- Sa Ràpita (litoral)
S’han analitzat 5 seccions corresponents a 5 punts de la vorera de mar (base a 0 m sobre
el nivell del mar) entre el límit W del nucli urbà i el Club Nàutic de sa Ràpita (Fig. 6.1.9.1).
La numeració s’incrementa segons la situació en sentit W-E.
Cal tenir en compte que la sèrie Miocena-Pliocena del litoral de sa Ràpita es troba
afectada per abundants estructures de col·lapse càrstic (Fig. 6.1.9.2) que bretxifiquen i
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rebleixen de llims vermells la sèrie i que en poden distorsionar i dificultar la seva
interpretació i seguiment lateral.

Fig. 6.1.9.1 - Situació de les seccions estudiades (cercles negres) corresponents als afloraments litorals
de sa Ràpita i excavació de Son Durí.

Fig. 6.1.9.2 - Litoral de sa Ràpita. Localitat Rap-3 vista des de la punta de na Voltora. Sèrie miocena
afectada per fenòmens de col·lapses càrstics.
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Rap-0
Topònim: es Racó des LLobets
Ubicació: Enfront del primer carrer del nucli urbà de sa Ràpita, arribant des de s’Estanyol
(Llucmajor)
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 494083 4357196
Cota base: 0 m (nivell del mar)
Descripció: Petita caleta que mostra diferents nivells des del mar fins a la carretera (Fig.
6.1.9.3).

Fig. 6.1.9.3 - Litoral de sa Ràpita. Localitat Rap-0. Calcàries oolítiques i bioclàstiques.

Des del nivell del mar, i de base a sostre:
a) 0,50 m de càlcaries de gra fi amb laminació estromatolítica (Fig. 6.1.9.4-C).
b) 1,25 m de calcàries oolítiques i bioclàstiques (Fig. 6.1.9.4-A,B,D). Estan constituïdes per
oòlits i abundants foraminífers litorals (miliòlids). Presenten laminació encreuada
entre la que es pot observar localment estructures bidireccionals en espina de peix
(herring-bone) i possibles esquerdes de dessecació.
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c) 0,40 m de margues bretxoides de color groc, que a la base contenen còdols i blocs
angulosos de calcàries laminades erosionades del sostre del nivell (b)
immediatament inferior. Contenen rars motlles de petits bivalves (cf. Cardium) i
petits gasteròpodes indeterminats. Lag transgressiu.
d) 0,70 m de calcarenita groga constituïda per una lumaquel·la de motlles de mol·luscs
(fauna marina) afectada per una forta bioturbació (Fig. 6.1.9.5). Entre la fauna es
poden apreciar fragments d’Ostrea sp., així com motlles de Cardium sp. i rars
gasteròpodes indeterminats (cf. Trochidae).
e) 0,30 de llims vermells, bretxes i calcarenites rosades amb abundants rizoconcrecions.

Fig. 6.1.9.4 - Sa Ràpita. Rap-0. Sèrie miocena. A i B. Laminació encreuada (nivell b), C. Laminació
estromatolítica (nivell a); D. Estructures tipus herring-bone (nivell b).

Seguint la costa en direcció llevant, cap a la zona denominada s’Escar i es Mollet, es pot
apreciar que el nivell (a) es sobreposa a una unitat més blana amb microbialites i
mol·luscs, que podria ésser correlacionable amb els nivells entremitjos de la secció de Son
Catlar Nou.
Els nivells (a) i (b), ateses les seva litologia i estructures sedimentàries, s’interpreta com
fàcies mareals (estructures herring-bone) de la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT
(Messinià superior), mentre que els nivells (c) i (d), atès el seu patró transgressiu i
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biofàcies, s’atribueixen a la transgressió del Pliocè. El nivell (e) es pot atribuir a paleosòls i
eolianites del Plistocè.

Fig. 6.1.9.5 - Sa Ràpita. Rap-0. A. Nivells pliocens, B. Detall de la lumaquel·la del nivell (c).

Rap-1
Topònim: ?
Ubicació: Enfront del carrer Anfòs
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 495159 4357052
Cota base: 0 m s.n.m.
Descripció: Balma que forma una petita caleta (Fig. 6.1.9.6).
Des del nivell del mar, i de base a sostre (Fig. 6.1.9.7):
a) 0,50 m de calcàries margoses de color verdós amb restes de llims vermells endurits a
sostre.
b) 1,00 m de calcarenita groga de gra fi.
c) 0,20 m de calcarenita rosada de gra molt fi.
d) 0,50 m de calcarenites blanques i rosades formada per una lumaquel·la de motlles
mol·lusc d’ambient restringit, amb Cardium i Ceritidae (cf. Cerithium). Erosionat a
sostre (Fig. 6.1.9.7-B,C,D).
e) 0,70 m de llims arenosos vermells amb intercalacions de nivellets de crostes calcàries
blanques i microbretxes (principalment cap a sostre).
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f) 1,00 m de eolianita de color rosat.
g) 0,40 m de llims vermells molt endurits amb rizoconcrecions i traces d’insectes, entre les
que s’han pogut reconèixer els icnofòssils Rebuffoichnus isp., corresponents a
càmeres de pupació de coleòpters (Mas i Ripoll, 2010) i possiblement cf.
Daimoniobarax isp., corresponents a formiguers (Mas, 2013c). Presenten erosió
marina a sostre.

Fig. 6.1.9.6 - Litoral de sa Ràpita. Vista general de la localitat Rap-1. Paleosòls i eolianites sobre nivells
marins restringits del Pliocè.

El nivell (a) es pot interpretar com a materials messinians de la unitat de Calcàries de
Santanyí-CCT erosionat a sostre, sense poder descartar una possible atribució a materials
pliocens inicials. Els nivells (b, c, d) correspondrien a nivells marins de la unitat de
Calcarenites de Sant Jordi (Pliocè), passant de nivells marins oberts i de platja (b, c), a
nivells restringits d’albufera (d) i finalment a nivells de dunes i paleosòls (e, f, g) (Pliocè
superior-Plistocè inferior).
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Fig. 6.1.9.7 - Aflorament Rap-1. A. Nivells calcarenítics pliocens passant de fàcies de platja alta a
ambient restringit i finalment a paleosòls i eolianites (Plioplistocè); B, C i B. Detall de la lumaquel·la amb
fauna salobre amb Cardium i Cerithium.

Rap-2
Topònim: ?
Ubicació: Caleta entre sa Pedra Alta i na Voltora
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 495363 4356973
Cota base: 0 m s.n.m.
Descripció: Penya-segat (Fig. 6.1.9.8).
Des del nivell del mar, i de base a sostre:
a) 2,00 m de calcàries.
b) 1,00 m de fangs carbonatats de color blanc, erosionats a sostre.
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c) 2,20 m de calcarenites de gra gruixat amb blocs, còdols perforats (Fig. 6.1.9.9-A) i
abundant fauna de mol·luscs (Fig. 6.1.9.9-B) a base (lag transgressiu), passant a
més fines cap a sostre. Alguns còdols poden arribar fins a dimensions de blocs
(<70 cm) i corresponen clarament a calcàries microbials (estromatòlits), oolites i
fangs (Fig. 6.1.9.9) erosionats dels nivells inferiors. Contenen restes de peixos
(Diplodus sp.) i mol·luscs.
d) 0,40 m de llims vermells endurits (paleosòl).

Fig. 6.1.9.8 - Litoral de sa Ràpita. Voltants de la localitat Rap-2. Calcarenites pliocenes a sostre que
fossilitzen una superfície que erosions els nivells (color blanc) del Miocè.

Els nivells (a) i (b), atesa la litologia i posició estratigràfica, s’atribueixen a les Calcàries de
Santanyí-CCT (Unitat de Manglar) i el nivell (c), atès el seu caràcter marí i patró
transgressiu-erosiu, a nivells marins de la unitat de Calcarenites de Sant Jordi (Pliocè) a la
seva vegada erosionades a sostre per un paleosòl (nivell d) d’edat indeterminada (Pliocè
superior-Plistocè).

Pàg. 176

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

Fig. 6.1.9.9 - Sa Ràpita. Rap-2. A. Còdols perforats de llims carbonatats de les fàcies de manglar
messinianes inclosos dins la matriu calcarenita basal del Pliocè; B. Matriu pliocena amb fauna marina
restringida (lag transgressiu); Fotos inferiors: Blocs de calcàries oolítiques (esquerra) i microbialites
(dreta) erosionats dels nivells inferiors i inclosos dins la matriu calcarenítica dels nivells basals del Pliocè.

Rap-3
Topònim: Na Voltora
Ubicació: Balma a 50 m a l’Est de sa punta de Na Voltora
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 495453 4356946
Cota base: 0 m s.n.m.
Descripció: Petita cala amb coves i col·lapses càrstics.
Des del nivell del mar, i de base a sostre:
a) 0,50 m de calcarenites bioturbades.
b) 0,30 m de calcàries llimoses dures amb traces d’arrels o cucs, que acaben amb una fina
laminació planar (calitx o estromatolítica ?) a sostre (Fig. 6.1.9.11-C,D,E).
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c) 0,80 m de calcarenita amb bivalves (Glycimèrids), molt bioturbada. Aquest nivell es
troba afectat per un paleocarst en forma de cavitats que afecta únicament a
aquest nivell concret (Fig. 6.1.9.10).
d) 1,50 m de llims carbonatats amb traces d’arrels verticals (manglar), reblides per
margocalcàries verdes (Fig. 6.1.9.11-A,B).
e) 0,10 m de laminació estromatolítica amb doms, amb abundants esquerdes de
dessecació.
f) 1,50 m de llims carbonatats amb traces d’arrels verticals (manglar).

Fig. 6.1.9.10 - Sa Ràpita. Rap 3. Sèrie miocena. Esquerra, Paleocarst afectant al nivell immediatament
inferior al primer nivell de manglar. Dreta, detall de les cavitats del paleocarst.

Els nivells (a), (b) i (c), atesa la seva peculiar litologia i posició estratigàfica, s’atribueixen a
les fàcies lagoon de la Unitat d’Esculls o a les fàcies de manglar de la unitat de Calcàries
de Santanyí-CCT. Els nivells (d), (e) i (f), en base a la presencia de traces d’arrels verticals,
s’atribueixen a les fàcies de manglar de la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT.
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Fig. 6.1.9.11 - Sa Ràpita. Rap-3. A i B. Traces verticals d’arrels (manglars); C. Nivell de llims calcaris
(nivell b) cobert pel nivell de paleocarst immediatament inferior al primer nivell de manglar; D. Detall de
C on es poden apreciar les traces d’arrels o cucs del nivell (b); E. Detall de la laminació superior del nivell
(b).
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Rap-4
Topònim: s’amarador des Càrritx
Ubicació: A uns 220 m de l’espigó del CN de sa Ràpita
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 495553 4356896
Cota base: 0 m s.n.m.
Descripció: Tall al penya-segat que coincideix amb l’accés de davallada a una amarador
(Fig. 6.1.9.12).

Fig. 6.1.9.12 - Litoral de sa Ràpita. Localitat Rap-4. Sèrie miocena.

Des del nivell del mar, i de base a sostre (Fig. 6.1.9.13):
a) 1,00 m de calcàries margoses verdoses.
b) 0,50 m de biocalcarenites amb fragments de mol·luscs.
c) 0,20 m de calcàries margoses verdoses.
d) 0,70 m de biocalcarenites amb mol·luscs.
e) 0,20 m de calcàries margoses verdes.
f) 0,70 m de calcarenites amb mol·luscs. Contenen motlles de gasteròpodes i bivalves
(Gglycimerids), entre els que alguns conserven les dues valves juntes.
g) 0,50 m de calcàries llimoses dures amb traces d’arrels o cucs, que acaben amb una fina
laminació planar (calitx o estromatolítica ?) a sostre.
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h) 1,00 m de calcarenita fina amb bivalves (Glycimèrids). Presenten alteració amb
estructures de dissolució (paleocarst) i bretxificació.
i) 1,00 m de llims carbonatats amb traces d’arrels verticals (manglar).
j) 0,20 m de laminació estromatolítica amb doms laxos i esquerdes de dessecació.
k) 1,70 m de llims carbonatats amb traces d’arrels verticals (manglar), en ocasions
reblides per margocalcàries verdes.
Els nivells (a) a (h) s’atribueixen a les fàcies lagoon de la Unitat d’Esculls o a les fàcies de
manglar de la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT. Els nivells (i), (j) i (k) s’atribueixen a les
fàcies de manglar de la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT.
En direcció E, cap a l’escullera del Club Nàutic de sa Ràpita, es poden seguir la continuïtat
del nivell (k) que cap a sostre va passant a fàcies de calcàries microbials amb esquerdes
de dessecació, entre les que es pot observar un nivellet de bivalves (Tellinidae)
probablement correlacionable amb els nivells descrits al tall de Son Catlar Nou.
Els nivells superior, lateralment presenten una forta deformació, bretxificació i
carstificació amb reblit de llims vermells, tot afectat per importants processos de col·lapse
postsedimentari, ben visibles des de la costa en aquest indret.

Fig. 6.1.9.13 - Sa Ràpita. Rap 4. Sèrie miocena. Unitat inferior (calcarenites i margues verdes) amb el
darrer nivell (h) fortament carstificat.
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Sa Ràpita. Columna sintètica
Si correlacionem els distints nivell observats al litoral de sa Ràpita, des del nivell del mar i
de base a sostre, podem sintetitzar la següent seqüència (vegeu Annex 1: Log-7). Les
potències són aproximades i poden variar d’un aflorament a l’altre:
a) 1,00 m de calcàries margoses verdoses.
b) 0,50 m de biocalcarenita amb fragments de mol·luscs.
c) 0,20 m de calcàries margoses verdoses.
d) 0,70 m de biocalcarenites amb mol·luscs.
e) 0,20 m de calcàries margoses verdes.
f) 0,70 m de calcarenites amb mol·luscs (gasteròpodes i Glycimerids).
g) 0,50 m de calcàries llimoses amb traces d’arrels o cucs, que acaben amb una fina
laminació planar (calitx o estromatolítica ?) a sostre.
h) 1,00 m de calcarenita fina amb bivalves (Glycimèrids). Presenten nivells amb
estructures de dissolució i reblits per recristal·lització, més evidents en les zones
properes a les superfícies de contacte amb els nivells inferior i superior.
i) 1,00 m de llims carbonatats amb traces d’arrels verticals (manglar). Aquest nivell i
l’anterior es troben normalment afectats per un paleocarst amb força continuïtat
lateral
j) 0,20 m de laminació estromatolitica amb doms, amb abundants esquerdes de
dessecació.
k) 1,70 m de llims carbonatats amb traces d’arrels verticals (manglar), en ocasions
reblides per margocalcàries verdes.
l) 1,00 m de calcarenites i calcisiltites amb nivellets amb motlles de bivalves (Tellinidae)
que culminen cap a sostre amb estromatòlits amb doms lateralment encadenats
(tipus LLH).
m) 1,50 m de calcàries oolítiques i bioclàstiques. Contenen abundants foraminífers litorals
(miliòlids). Presenten laminació encreuada entre la que es pot observar localment
estructures bidireccionals en espina de peix (herring-bone) i esquerdes de
dessecació.
Erosió i superfície d’aplanament (ravinement). Discontinuïtat finimessiniana.
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n) 2,20 m de calcarenites amb blocs, còdols perforats i abundant fauna marina a base,
passant a més fines cap a sostre. Alguns còdols poden arribar fins a dimensions de
blocs (<70 cm) i corresponen clarament a calcàries microbials (estromatòlits),
oolites i fangs carbonantats erosionats dels nivells inferiors. Lag transgressiu.
o) 0,50 m de calcarenita blanca formada per una lumaquel·la de motlles mol·lusc
d’ambient restringit, amb Cardium i Ceritidae (cf. Cerithium), erosionats a sostre.
Exposició subaèria i erosió. Discontinuïtat intrapliocena o plioquaternaria.
p) 0,70 m de llims arenosos vermells amb intercalacions de nivellets de calcretes blanques
i microbretxes (principalment cap a sostre).
q) 1,00 m de eolianita de color rosat.
r) 0,40 m de llims vermells amb rizoconcrecions i traces d’insectes. Erosió marina a sostre.
La sèrie miocena de sa Ràpita és perfectament correlacionable amb la sèrie observada a
la zona de es Pas-cala Esglesieta al litoral de Llucmajor (Mas et al., 2013). Dins aquesta
sèrie es fa difícil distingir si els depòsits més inferiors, constituïts per una alternança
cíclica de biocalcarenites i margues verdes, pertanyen a les fàcies reraescull (lagoon) de la
Unitat d’Esculls o a las fàcies de manglar de la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT. Ara bé,
l’anàlisi seqüencial ens indica l’existència d’un patró regressiu fins el nivell (g), que canvia
a transgressiu a partir del nivell (h).
Tenint en compte l’alt grau de carstificació del nivell immediatament superior (h), així
com l’inici d’una nova seqüència transgressiva a partir del primer nivell de manglar (i),
hem de situar la transgressió intramessiniana corresponent ja a les Calcàries de SantanyíCCT, en forma de superfície de conformitat correlativa sobre el nivell (h) coincidint amb la
base d’aquest primer nivell de manglar (i).
El nivell (g) de calcàries llimoses amb traces d’arrels o cucs, constitueix un nivell guia que
es pot seguir tant als afloraments del litoral de sa Ràpita (Rap-3 i Rap-4) com a la zona des
Pas i cala Esglesieta al litoral de Llucmajor (Mas et al., 2013).

6.1.10.- Cala Pi-Vallgornera-es Pas
S’han estudiat (Mas et al., 2013) un total de 10 seccions corresponents a localitats
situades als penya-segats existents entre Cala Pi i la zona des Pas, al litoral de Llucmajor
(SW Mallorca).
La localització de les diferents seccions estudiades situades de forma més o menys
equidistant al llarg de tot el penya-segat és la que es mostra a la Taula 6.1.10
(coordenades UTM en datum WGS84) i Fig. 6.1.10.1.
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Topònim (Aguiló, 1996)
sa torre de Cala Pi
es torrent Fondo
sa punta de sa Dent
es dos Ulls / sa Pedrera
es Bastons
s'Espardenya
sa Creta
es banc de sa Cova
es torrentó des Pas
s'Enterrossall / cala Esglesieta

Urbanització /
Finca
Cala Pi
Cala Pi
Cala Pi
Vallgornera Nou
Vallgornera Nou
Vallgornera Nou
Vallgornera Nou
Vallgornera Nou
es Pas
es Pas

Coordenades UTM
31 S 485858 4356928
31 S 487854 4357165
31 S 487409 4357200
31 S 488236 4357115
31 S 488562 4357102
31 S 488684 4357092
31 S 488824 4357064
31 S 489061 4357100
31 S 489355 4357122
31 S 489887 4357387

UE
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Unitats
CS
P
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Q
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Taula. 6.1.10 - Localitat analitzades a Cala Pi-Vallgornera-es Pas. Unitats intervinents: UE: Unitat d’Esculls, CS:
Calcàries de Santanyí (Complex Terminal), P: Pliocè, Q: Quaternari.

Fig. 6.1.10.1 - Columnes estratigràfiques de les seccions estudiades a Cala Pi-Vallgornera-es Pas.

Cala Esglesieta-s’Enterrossall
La sèrie més completa la trobem a la secció núm. 9 de s’Enterrossall/cala Esglesieta, que
seguidament passem a descriure de forma detallada, des del nivell de mar (base) a sostre
(vegeu Annex 1: Log-8):
a) 1 m de calcisiltita blanca. Conté oolites, miliòlids i altres foraminífers bentolitorals.
b) 0,1 m de llims bancs endurits i ciment.
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c) 0,3 m de calcisiltites blac-grogues. Discontinuïtat a sostre amb canals formades per
motlles d’arrels (o galeries de crustacis cf. Ophiomorpha isp.) horitzontals
seccionats (Fig. 6.1.10.2-A).
d) 0,3 m de margues verdes amb ciment blanc, que rebleixen la discontinuïtat anterior.
e) 0,6 m de packstone de bivalves (principalment glicimèrids) de color blanquinós (Figs.
6.1.10.2-B i 6.1.10.3: Pa1).
f) 0,2 m de nivell laminar estromatolític.
g) 0,12 m de margues blanques.
h) 0,9 m de packstone de bivalves de color blanquinós. Els 0,25 m superiors sense bivalves
aparents (Fig. 6.1.10.3: Pa2).
i) 0,35 m de packstone blanc pulverulent bioturbat.

Fig. 6.1.10.2 - Posició i detall de diferents fàcies al penya-segat de cala Esglesieta. Messinià: A. Traces
d’arrels o galeries de crustacis (nivell c); B. Motlle de glicimèrids (nivell e); C. Paleocarst (nivell k); D.
Acumulació d’ostreids i pectínids (nivell o); E. Traces verticals d’arrels de mangle (nivell p); F.
Firmground amb litòfags (base nivell r); G. Lacunar amb motlles de Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758)
(nivell v); H. Paleosòl amb traces de nius de formigues; I. Eolianita amb rizoconcrecions (nivell z’).
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j) 0,15 de nivell laminar estromatolític (?).
k) 0,40 m de calcisiltita amb traces d’arrels verticals, bivalves i foraminífers (miliòlids i
altes bentolitorals). Dos nivells de paleocarst a base (0,7 m) i a sostre (0,2 m) amb
zones de rebliment estalagmític (Figs. 6.1.10.2-C i 6.1.10.6).
l) 0,2 m de limolita blanca amb estratificació horitzontal.
m) 1,0 m de calcarenita bioconstruïda per foraminífers bentolitorals. Calcificació a sostre.
n) 1,8 m de llims arenosos blancs carbonatats amb traces d’arrels verticals.
o) 0,4 m de llims arenosos blancs carbonatats amb acumulació d’ostreids [Crassostrea cf.
C. rizophorae (Güilding, 1828)] i pectínids (Pecten sp.) amb molts d’exemplars en
posició de vida amb les dues valves articulades (Fig. 6.1.10.2-D i 6.1.10.5-A).

Fig. 6.1.10.3 - Cala Esglesieta. Detall dels nivells inferiors de la sèrie: f-M. Discontinuïtat finimessiniana
(límit M/P); i-M. Discontinuïtat intramessiniana; K. Paleocarst; Lag. Lag transgressiu (base del Pliocè); M.
Fàcies de manglar (TCC); Pa. Packstone de foraminífers i mol·luscs; Pl. Pliocè.

p) 1,7 m de llims arenosos blancs carbonatats amb traces d’arrels verticals (Figs. 6.1.10.2E i 6.1.10.5-B) .
q) 0,5 m de bretxa suportada per una matriu de llims verdosos amb còdols negres i un
nivellet de 0,1 m de margues verdes fines a sostre.
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r) 0,4 m de biocalcarenites grogues amb abundant fauna marina de bivalves [Ostrea sp.
perforades per esponges (Entobia isp.) i poliquets (Caulostrepsis taeniola Clarke,
1908), Cardium sp., cf. Callista sp., Glycimeris sp.) i gasteròpodes (cerítids). A base
firmground amb multitud de traces de bivalves litòfags (Gatrochaenolithes isp.)
que perforen verticalment una superfície d’erosió que afecta irregularment els
nivells immediatament inferiors (Figs. 6.1.10.2-F i 6.1.10.12).
s) 1,0 m de calcarenites de color groc clar amb laminació horitzontal i estructures de
corrent, localment bioturbades.
t) 2,5 m de calcarenites amb estratificació encreuada amb algunes bivalves.
u) 1,5 m de calcarenites amb laminació horitzontal. Contenen traces horitzontals de cucs
Macaronichnus isp.(Fig. 6.1.10.10-B).

Fig. 6.1.10.4 - S’Enterosall. Detall dels nivells superiors de la sèrie. Vegeu explicació al text.

v) 1,0 m de calcarenita fina amb motlles de Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758),
cerithidae indeterminats, hidròbids i traces vegetals (cf. tiges de caràcies) (Figs.
6.1.10.2-G).
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w) 2,0 m de calcarenita amb estratificació encreuada i algunes bivalves. Superfície erosiva
a sostre.
x) 0,4 m de bretxes i llims rojos.
y) 1,8 m d’eolianita rogenca.
z) 0,5 m de bretxes i llims rojos amb nius de formigues Daimoniobarax isp. (Fig. 6.1.10.2H) i gateròpodes pulmonats (Tudorella ferruginea).
z’) 1,3 m d’eolianita amb estratificació encreuada i rizoconcrecions (Figs. 6.1.10.2-I).

Fig. 6.1.10.5 - Fàcies de manglar a cala Esglesieta amb traces d’arrels verticals (B) i acumulació d’ostreids
(A), comparades sobre fotografia del manglar recent d’Alligator Creek a Florida-Amèrica del Nord (Foto:
A. Cressler).

La sèrie miocena de cala Esglesieta és perfectament correlacionable amb la sèrie
observada a la zona de sa Ràpita. Dins aquesta sèrie es fa difícil distingir si els depòsits
més inferiors, constituïts per una alternança cíclica de biocalcarenites, margues i llims
carbonatats, pertanyen a les fàcies reraescull (lagoon) de la Unitat d’Esculls o a les fàcies
de manglar de la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT.
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Fig. 6.1.10.6 - Paleocarst desenvolupat aprofitant dues discontinuïtats menors a sostre i base d’un nivell
amb traces d’arrels verticals (nivell k): A i C. Seccions verticals; B. Vista superior.

Ara bé, l’anàlisi seqüencial ens indica que a cala Esglesieta el patró regressiu (Fig. 6.1.10.3:
i-M) pareix acabar en el nivell (c), començant el transgressiu comença pràcticament al
nivell (d), per a la qual cosa podem considerar els nivells (a) a (c) com a pertanyents a les
fàcies reraescull (lagoon) de la Unitat d’Esculls i la resta de la sèrie messiniana, es a dir del
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nivell (d) fins el (p) a les fàcies de manglar de la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT
(transgressió intramessiniana).
El nivell (q) constitueix la base de la superfície d’erosió finimessiniana (Figs. 6.1.10.3: f-M;
6.1.10.4: M/P i 6.1.10.7-A).
Els nivells (r) a (w) pertanyen a la sèrie transgressiva-regressiva del Pliocè (Calcarenites de
Sant Jordi) amb un clar firmground i lag transgressiu a base (nivell r) que posteriorment
evoluciona cap a nivells d’avant-platja (nivell s), nivells intermareals de línia de platja
(nivells t i u) i nivells de platja alta, albufera i sistema dunar (nivells v i w).
Finalment els nivells (x) a (z’), clarament continentats, són atribuïbles a paleosòls i dunes
quaternaris.

Fig. 6.1.10.7 - S’Ennterrosall-cala Esglesieta. A. Detall del firmground amb litòfags base del lag
transgressiu (nivell r) amb acumulació de fauna que constitueix el límit M/P o discontinuïtat fini-M
(escala moneda 1€); B. Detall del nivell lacunar (albufera nivell v)) amb motlles d’hidròbids i tiges
travertinitzades (foto 50x50 mm).

Cala Pi-Vallgornera-es Pas. Columna sintètica.
Seguint els afloraments estudiats als penya-segats (Figs. 6.1.10.4 i 6.1.10.12), de forma
resumida les discontinuïtats i unitats de la sèrie estratigràfica observada de base a sostre
són:
a) Bioalcarenites i calcilutites, amb coralls, mol·luscs, algues rodofícies i foraminífers.
Unitat d’Esculls (Pomar et al., 1983). Dominen les fàcies atribuïbles a reraescull
(lagoon).
b) Discontinuïtat intramessiniana (Fig. 6.1.10.3: i-M). Constituïda per una conformitat
correlativa o superfície d’aplanament que trunca les estructures subjacents.
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Fig. 6.1.10.8 - Es torrentó des Pas. Desenvolupament de la sèrie trasgressiva-regressiva pliocena sobre
les fàcies de manglar (TCC) erosionades. Les fletxes vermelles indiquen infiltracions del lag transgressiu
de la base del Pliocè, que aprofiten el carst desenvolupat sobre el TCC erosionat.

c) Fangs carbonatats, oolites i microbialites corresponents a la Unitat de Calcàries de
Santanyí (Fornós i Pomar, 1983) atribuïda al Complex Carbonàtic Terminal
(Esteban, 1979) finimessinià. En aquesta zona aquesta unitat es troba
principalment representada per la Unitat de Manglar (Fornós, 1983), erosionada a
sostre. Les fàcies de manglar presenten concentracions importants (rudstonesfloatstones) d’ostrèids [Crassostrea cf. C. rhizophorae (Güilding, 1828)] i pectínids
(Pecten sp.). Aquesta unitat va perdent potència en direcció SWW arribant a
desaparèixer completament just abans de sa pedrera de sa Dent (secció 9).
d) Discontinuïtat finimessiniana formada per una superfície erosiva que es manifesta per
(i) un firmground amb perforacions litòfags (Gastrochaenolites isp.) que penetren
els fangs carbonatats de la unitat inferior erosionada (Figs. 6.1.10.2-F i 6.1.10.7A)., (ii) un paleocarst amb rebliments de materials del lag transgressiu
immediatament superior (Figs. 6.1.10.8 i 6.1.10.9) i/o (iii) en forma de blocs
erosionars de les unitats infrajacents fossilitzats pels depòsits de la transgressió
pliocena (Fig. 6.1.10.11-B). Aquesta discontinuïtat en ocasions arriba a erosionar
tota la unitat de Calcàries de Santanyi i, fins i tot, part de la Unitat d’Esculls (Figs.
6.1.10.11-A).
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Fig. 6.1.10.9 - Es torrentó des Pas. Detall de lag transgressiu de la base del Pliocè (Límit M/P) amb
infiltracions (fletxes vermelles) que aprofiten el carst erosiu desenvolupat sobre les fàcies de manglar
(TCC).

e) Seqüència transgressiva-regressiva del Pliocè que s'inicia amb un lag transgressiu per
després passar a platges, episodis lacunars i finalment nivells eòlics. Es tracta de
calcarenites que formen una seqüència transgressiva-regressiva completa
constituïda per (Figs. 6.1.10.3 i 6.1.10.8):
(i) un lag transgressiu basal amb litòfags i restes de mol·lusc (Figs. 6.1.10.2-F i
6.1.10.7-A),
(ii) nivells submareals d’avantplatja (shoreface) amb bioturbació (Fig. 6.1.10.9)
i laminació encreuada de petita escala (shoreface superior) amb
Conichnus isp. (Fig. 6.1.10.10-C) i Macaronichnus isp. (Fig. 6.1.10.10-B),
(iii) nivells intermareals de platja baixa (foreshore) amb laminació planar i
lumaquel·les de motlles i/o fragment de bivalves (Fig. 6.1.10.10-A),
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Fig. 6.1.10.10 - Fàcies de platja de la sèrie pliocena Vallgornera-es Pas. A. Lumaquel·la de motlles de
bivalves (fàcies foreshore des torrentó des Pas), escala gràfica = 8 cm; B. Macaronichnus isp. (fàcies
shoreface superior des torrentó des Pas); C. Conichnus isp. (fàcies shoreface de sa punta de sa Dent).
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Fig. 6.1.10.11 - Aflorament des dos Ulls-sa Pedrera. A. Vista general des del mar: UE. Unitat d’Esculls, Pl.
Platges i dunes del Pliocè, Q. Paleosòls i dunes del Quaternari. L’estrella correspon a la localització
concreta del la subfigura B (inferior). B. Grans blocs fragmentats de les unitats d’Esculls i TCC, producte
de l’erosió finimessiniana, fossilitzats pels nivells marins i dunars de la posterior transgressió-regressió
pliocena.
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(iv) platja alta (backshore) amb làmines subhorizontals,,
(v) nivell lacunar restringit amb motlles de Cerastoderma edule (Linnaeus,
1758), cf. Acantocardia sp., cerithidae indeterminats, hidròbids,
ostracodes eurihalins i traces vegetals (cf. tiges de caràcies) (Figs.
6.1.10.2-G).
(vi) dunes amb rizoconcrecions. Posteriorment aquesta seqüència es troba
erosionada per un paleosòl a la vegada fossilitzat pels nivells eòlics del
Plistocè.
La fauna dels nivells marins conté:
- Bivalves: Cerastoderma edule (Linnaeus, 1758), Tellinidae, Glycimeris sp.,
Solenidae, Balanus, Ostrea sp. ...)
- Gasteròpodes: Neverita aff. josephina Risso, 1826; Hexaplex trunculus
(Linnaeus, 1758)
La fauna es similar a la d’altres platges pliocenes observades a la conca de Palma
(pedreres Can Ramis) o de Campos (pedrera des Monjos). La unitat va perdent
potència en direcció SWW arribant a desaparèixer just abans de cala Beltran.
Tenint en compte el caràcter transgressiu-regressiu, la fauna que conté i la
superfície d’erosió i firmground que la separa del nivell (c), aquesta unitat ha
d’esser atribuïda al Pliocè.
f) Paleosòls, bretxes, crostes i eolianites plistocenes. Contenen rizoconcrecions,
gasteròpodes pulmonats i traces fòssils d’insectes (Cuerda i Sacares, 1970; Mas,
2013c). Plioquaternari.
g) Restes de platges quaternàries penjades a diferents nivells (Cuerda i Sacares, 1970,
Cuerda, 1989).
Així dons, a la zona estudiada, la major part dels depòsits atribuïts a la unitat de Calcàries
de Santanyi per part de Fornós i Pomar (1983) i Pomar et al. (1983) en realitat
corresponen al Pliocè.
Per altra part, el tram superior de les unitats de calcàries oolítiques, estromatolítiques i
unitat manglar del Miocè superior descrites per Gómez-Pujol et al. (2007) i Balaguer et al.
(2007) en realitat correspon al Pliocè.
Finalment el Plioquaternari de Vallgornera citat per Cuerda i Sacares (1970) i Cuerda
(1975) en realitat correspon espècies pliocenes, possiblement del lag transgressiu,
descontextualitzades.
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Fig. 6.1.10.12 - Cala Pi-Vallgornera-es Pas. Columna estratigràfica sintètica. La fotografia correspon a
l’aflorament de cala Esglesieta.

6.1.11.- Cova des Dolç
Topònim: es Dolç. Finca de s’Avall al municipi de ses Salines.
Localització: La cavitat de Es Dolç se situa en el marge sud-oriental de la conca de
Campos. La cova es troba ubicada dins la finca de sa Vall prop (SW) de la Colònia de Sant
Jordi al municipi de ses Salines. La seva entrada inicialment coneguda es localitza a la vora
més oriental de la platja del mateix nom (Fig. 6.1.11.1).
Coordenades UTM (datum WGS84) entrada inicial: 31S 500478 4351639
Cota entrada inicial: 2 m s.n.m
Antecedents: El recent descobriment i posterior estudi geològic de la cavitat des Dolç, ha
permès conèixer tota una sèrie de continuacions subaquàtiques que mostren un gran
desenvolupament i recorregut dins de materials plioquaternaris de la Fm. Calcarenites de
Sant Jordi, poc comuns en el carst de Mallorca (Fornós et al., 2013; Gràcia et al., 2014).
Descripció: La cavitat mostra un desenvolupament longitudinal amb una sèrie de galeries
que presenten un traçat més o menys lineal, de direcció SW-NE sobre el qual una sèrie
d’enfonsaments degut als col·lapses dels conductes, contacten amb la superfície donant
petits avencs i en algun cas alguna dolina de col·lapse (com la que se situa prop de la
depuradora de Can Farineta amb una llum de prop d’uns 20 m de secció). Les depressions
formades presenten en planta la mateixa marcada alineació SW-NE que se pot seguir
probablement mar endins fins a uns metres al nord de l’illot de Na Guardis. El col·lapse
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corresponent a la cova des Dolç i que correspon a l’entrada més propera a la mar de la
cavitat s’obre en un nivell de bretxes vermelles. La cavitat posseeix un recorregut de més
de 4 Km, amb un desnivell que supera els 35 m entre el punt més elevat, s’Esfondrat (+8
m) i el fons de la galeria del Cràter (-27 m). La distància en línia recta entre l’esfondrat des
Dolç i la part més extrema de s’Esfondrat es d’uns 1100 m.

Fig. 6.1.11.1- Fotografia aèria de la zona de la Colònia de Sant Jordi, amb la situació i planta (en groc) de
la cavitat del Dolç superposada (Fornòs et al., 2013).

La direcció general que segueix la cavitat és de 45°, és a dir NE-SW. Pràcticament tota la
cavitat, llevat les entrades, és subaquàtica. Compta amb quatre entrades naturals
(l’Esfondrat des Dolç, dues boques a la cova de s’Aigua i l’Esfondrat) i una altre
d’impracticable (l’Esfondrat des Joncs) que connecten amb la cova. La cavitat, a gran trets
la podem considerar subdividida en dos per mor d’un gran esfondrament, la cova de
s’Aigua, que l’ha seccionat en es Dolç Extern i el Dolç Intern.
En línies generals podem dir que a la secció de la cavitat des Dolç s’hi diferencien
clarament dues unitats, una inferior més calcilutítica de característiques més marines i
una superior formada per calcarenites ben classificades d’origen eòlic i en les que
s’intercalen nivells més lutítics corresponents a paleosòls i bretxes de tipus al·luvials (fig.
6.1.11.2 i 6.1.11.5).
Allà on ha estat possible s’han aixecat sèries estratigràfiques amb recol·lecció de mostres
que passem seguidament a descriure.
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Fig. 6.1.11.2 - Topografia simplificada de la cova des Dolç, on es mostra la seva relació amb les diferents
unitats sedimentàries (Fornòs et al., 2013).

Estratigrafia de la sèrie des Dolç
La seqüència general observada a partir de les fondàries del interior de les cavitats, sota
el nivell freàtic fins el relleu exterior actual, està constituïda de base a sostre (vegeu
Annex 1: Log-9):
a) 4,5 m de calcisiltites biotorbades (situades a una fondària entre els -23,5 i -19 m sota el
nivell del mar). Presenten forta bioturbació per activitat de crustacis i contenen
fragments de motlles de petits gasteròpodes i bivalves, equinoïdeus (pues),
ostracodes [Cyprideis torosa (Jones 1850), cf. Aurila sp. i altres indeterminats],
foraminífers bentolitorals (Ammonia sp., Cibicides sp., Miliolids) i fragments
quelípodes de crancs (Fig. 6.1.11.4-A).
b) 1 m de calcarenita amb nivellets de margues (situades a una fondària entre el -19 i -18
m sota el nivell del mar). Estan formades per una capa dura de motlles de bivalves
de la família Cardidae (Cerastoderma sp., Acantocardia sp.) i contenen motlles de
gasteròpodes família Hidrobidae i força abundància de l’ostracode C. torosa i del
foraminífer bentolitoral Ammonia beccarii (Linnaeus, 1758) (Figs. 6.1.11.3-A i
6.1.11.4-B).
c) 20-27,8 m de calcarenites eòliques amb nivells de llims vermell (situades entre els -18 i
els +2 i +9,8 m). Les eolianites presenten laminació centimètrica (Fig. 6.1.11.3-B) i
contenen foraminífers bentolitorals fortament recristal·litzats (Fig. 6.1.11.4-C) ,
difícils de determinar, entre d’altres Ammonia sp., Cibicides sp., milolids molt
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fragmentats i també fragments de pues d’equinoïdeus molt recristal·litzades. La
fauna localitzada als nivells de llims vermells (paleosòls) inclou gasteròpodes
terrestres de l’espècie Rumina decollata (Linnaeus, 1758) var. maxima i cf.
Iberellus sp.
En la depressió de s’Esfondrat, col·lapse localitzat a 100 m a l’est de la depuradora,
s’observa la part més superior de la seqüència, i que es vendria a correspondre amb la
continuació de la seqüència anteriorment descrita a l’interior de la cavitat. Des del nivell
freàtic (0 m) fins la superfície topogràfica actual, situada als +9,80 m sobre el nivell del
mar tenim:
- 1,50 m de calcarenites vermelloses-ocres formada per arenes bioclàstiques
mitjanes-fines ben classificades. Mostren laminació plano-paral·lela amb
laminació centimètrica i un cabussament general de 10°.
- 0,80 m de llims argilosos vermells amb abundants nòduls carbonatats.
- 1,50 m de calcarenites massives amb laminació incipient amb un cabussament
entre 5 i 10°.
- 0,50 m d’arenes llimoses vermelles.
- 5,50 m de calcarenites vermelloses-ocres cimentades formades per arenes
bioclàstiques de gra mig molt ben classificades. S’hi observa estratificació
plano paral·lela formant sets de 10 cm de gruixa amb fina laminació interna
mil·limètrica amb un cabussament entre 20 i 30° vers el SW.

Fig. 6.1.11.3 - A. Calcarenites entre els -18 i -19 m (Pous Amagats) formades per una capa dura amb
motlles de bivalves (escala gràfica = 10 mm); B. Esfondraments a la galeria de les Lloses, que presenten
la singularitat de la caiguda de gran lloses d’eolianites aprofitant els plans de laminació eòlica (Fotos
GNM in Gràcia et al., 2014).
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Només present a la zona de s’Esfondrat, sense haver estat localitzada a altres indrets a
cotes similars, ha estat localitzat un nivell de 3 m de potència (situades a una fondària
entre els -6 m i -3 m sota el nivell del mar) de calcarenites amb microcòdols i còdols plans.
Aquestes calcarenites contenen motlles de bivalves família Cardidae (Acantocardia sp., cf.
Cerastoderma sp.), fragments d’ostrèids (Ostrea sp.), motlles de petits gasteròpodes (cf.
Hydrobidae), l’ostracode C. torosa (de forma monoespecífica i molt abundant) i
foraminífers bentolitorals (A. beccarii molt abundant, rars Elphidium crispum [Linnaeus,
1767], Cibicides sp. i miliòlids) (Fig. 6.1.11.4-D).
d) Tota aquesta seqüència esta recoberta a la superfície per un nivell eòlic superior. Està
format per una acumulació arenosa de poc més de 20 cm fins a mig metre d’arenes fines
molt ben classificades amb abundant acumulació de matèria orgànica i força estabilitzada
per la vegetació que actualment recobreix tota l’àrea.

Fig. 6.1.11.4 - Microfàcies representatives de la seqüencia sedimentària a Es Dolç: a) marí litoral, platja
pliocena; b) litoral restringit (albufera) Pliocè; c) duna, Plio-Pleistocè ; d) platja-albufera, Pleistocè. Les
fotografies fan ∼10 mm de diagonal.
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La reconstrucció paleoambiental de la seqüència observada a l’interior de la cavitat
mostra una seqüència clarament regressiva passant de base a sostre de forma progressiva
d’un ambient marí molt litoral (platges amb miliòlids) biotorbat (crustacis) de salinitat
propera a la normal (presència de pues d’equinoïdeus) corresponent al nivell (a), cap un
ambient més restringit i poc enèrgic (augment de la presència de Cyprideis i Ammonia)
tipus albufera del nivell (b) per passar finalment a un ambient d’acumulacions de platja
alta, retoc eòlic i dunes amb paleosòls del nivell (c). S’interpreten aquests nivells (c) de la
zona superior de s’Esfondrat com a depòsits formats en moments d’acumulació eòlica
d’arena bioclàstica procedent de la zona costanera que formaria dunes parabòliques
alternants amb etapes, probablement més humides i càlides que permetrien el
desenvolupament de sòls edàfics.
Les fàcies marines situades entre -6 i -3 m de la zona de l’esfondrat correspondrien a un
ambient molt litoral bioturbat i parcial retreballat amb cert nivell d’energia (microcòdols i
còdols plans), corresponent a una nova transgressió marina que hauria pogut deixar una
petita albufera residual.

Fig. 6.1.11.5 - Contacte entre les capes bioturbades amb fòssils marins del Pliocè i les calcarenites
d’origen eòlic que es troben per damunt, a uns -19 m de fondària. (Fornòs et al., 2013).

Per la seva posició estratigràfica, litologia i característiques regressives (depòsits
calcarenítics litorals i lacunars evolucionant a eolianites amb paleosòls, tot situat per
sobre el basament messinià) s’ha de situar els nivells (a), (b) i part inferior del (c) al Pliocè
mitjà-superior, mentre que el nivells eòlics i edàfics més superiors de la unitat (c)
correspondrien ja al Pleistocè, probablement mitjà, per similitud amb altres nivells
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descrits en aquesta zona del migjorn (Nielsen et al., 2004). Tota la sèrie culmina amb les
arenes eòliques de l’Holocè (nivell d) que recobreixen aquesta zona de s’Avall.
Una mostra d’eolianita recollida a la zona del Dolç Interior, a -9 m de fondària sota el
nivell marí, va ser enviada al Luminescence Dating Laboratory de la Universitat BabesBolyai de Cluj-Napoca, a Romania, per a la seva datació mitjançant tècniques de OSL
(Optically Stimulated Luminiscence). S’han realitzat mesures de luminescència mitjançant
un lector automatitzat Risø TL/OSL-DA-20 reader, així com lectures dels senyals de la
luminescència emesa detectats per un fotomultiplicador Hoya U-340 amb filtre UV. Els
resultats preliminars, i que es tenen que prendre amb precaució, indicarien una edat
entre 742±81 ka (4-11 μm Q) i 1169±134 ka, que ens situaria les eolianites a finals del
Pleistocè inferior (Fornós et al., 2013).
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6.2.- Conca sedimentària de Palma
S’han estudiat un total de 33 seccions (Taula 6.2) corresponents als talls observats a 7
pedreres, 3 afloraments hipogeus, 5 barranc, 4 desmunts o excavacions d’obres o
carreteres, 5 seccions de penya-segats, 6 columnes de sondejos i 3 altres.

SECCIÓ
P-1
P-2
P-3
P-4
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
P-16
P-17
P-18
P-19
P-20
P-21
P-22
P-23
P-24
P-25
P-26
P-27
P-28
P-29
P-30
P-31
P-32
P-33

Can Parrisco
Es puig Blanc
Font den Llupià
Son Delabau
Son Gual 1
Son Gual 2
Son Matxina
Cas General
Pontiró urbanització
Barranc sa Talaia
Can Ramis N
Can Ramis S
Pas des Verro
Font de Xorrigo
Costes de Xorrigo
Sa Cova
S-26 Can Calistro
Son Mir
Camí de Son Rapinya
Ranxo Veracruz
Son Monjo
Son Valentí
Can Xarpa
S-20 Ca l'Ardiaca
Can Set
Ses Olles
Na Caretes
LLP-27 ses Planes
LLP-31 Xorrigo
Banc d'Eivissa
Morro den Feliu
S-16' Son Ferriol
S-13 Aeroport Palma

COMENTARI

UTM

COTA UNITATS

Balma amb coves
Balma
Font cova
Pedrera
Desmunt camí
Barranc
Cova
Barranc
Desmunt vial
Barranc
Pedrera
Pedrera
Penya-segat
Font cova
Desmunt carretera
Pedrera
Sondeig
Barranc
Excavació obra
Pedrera
Pedrera
Desmunt carretera
Sementers
Sondeig
Pedrera
Penya-segat
Penya-segat
Sondeig
Sondeig
Penya-segat
Penya-segat
Sondeig
Sondeig

31 S 480005 4386327
31 S 479437 4386203
31 S 479806 4385185
31 S 483463 4370898
31 S 485738 4378808
31 S 484195 4379282
31 S 487206 4382935
31 S 486772 4383097
31 S 483420 4383276
31 S 484257 4382818
31 S 482521 4375500
31 S 482284 4375366
31 S 478250 4365066
31 S 484580 4380407
31 S 483940 4380123
31 S 481512 4374705
31 S 478789 4382649
31 S 478998 4382889
31 S 467930 4381128
31 S 480793 4373479
31 S 481691 4374159
31 S 468586 4382310
31 S 477982 4382568
31 S 469181 4382828
31 S 480357 4373046
31 S 478024 4366480
31 S 478171 4366052
31 S 478782 4381250
31 S 481968 4380576
31 S 455188 4368955
31 S 457146 4368129
31 S 475989 4379706
31 S 477848 4377531

201 m
170 m
159 m
125 m
120 m
86 m
120 m
115 m
106 m
95 m
90 m
80 m
70 m
77 m
63 m
60 m
55 m
53 m
52 m
51 m
50 m
48 m
45 m
38 m
35 m
32 m
25 m
31 m
20 m
19 m
20 m
17 m
9m

B, P
B, P
B, P
UE, P, Q
CS
P
P
CS, P
P, Q
CS, P, Q
CS, P, Q
CS, LM, P, Q
UE, P, Q
P, Q
P, Q
P, Q
B, CH, UE/CS, P
P
UE, MB
P, Q
P, Q
UE, MB
P, Q
CH, UE, MB, CS, P, Q
P, Q
UE, CS, LM, P, Q
UE, CS, LM, P, Q
CH, UE, EV, CS/LM, P, Q
CH, UE, EV, CS (?), LM, P
UE, MB, CS, P, Q
UE, MB, P, Q
EV,CS/LM, P, Q
EV, CS, LM, P

Taula 6.2 - Relació de les seccions estudiades a la conca de Palma. Unitats intervinents: B. Basament pre i
sinorogènic, CH. Calcisiltites amb Heterostegina, UE. Unitat d’Esculls, MB. Margues de la Bonanova, EV. Guixos
messinians, CS. Calcàries de Santanyí-CCT, LM. Lago Mare, P. Pliocè, Q. Quaternari.

Excepció feta d’algun sondeig, les seccions estudiades es distribueixen principalment
coincidint amb els marges orientals de la conca i al litoral.
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Fig. 6.2 - Localització de la conca de Palma i les diferents seccions estudiades. Llegenda: cercles negres
= afloraments; torretes = sondejos; pic i pala = pedrera o mina.

6.2.1.- Es pas des Verro
Topònim: es pas des Verro, badia Blava.
Localització: Situat a la part oriental de la badia de Palma, prop del cap de Regana
coincidint amb la urbanització de badia Blava.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 478250 4365066
Cota: 0 m s.n.m.
Potència: 90 m
Descripció: L’aflorament esta format pel propi penya-segat i el camí que baixa des la
urbanització fins el mar va tallant el penya-segat en forma de desmunts (Fig. 6.2.1.2-A).
Actualment els desmunts es troben coberts per una malla metàl·lica per prevenir la
caiguda de despreniments.
Antecedents: Aflorament anteriorment estudiat per Cuerda i Sacarés (1966, 1970, 1992),
Cuerda (1989), Pomar i Cuerda (1979), González-Hernández et al. (2000) i Mas i Fiol
(2002) (Fig. 6.2.1.1).
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Fig. 6.2.1.1 - Pas des Verro. A. Secció de Cuerda i Sacares (1970): a. Miocè, b+c. Emilià, d. Dunes
quaternàries; B. Relació lateral de fàcies pas des Verro-ses Olles de Pomar et al. (1983b); C. Versió de
González-Hernández et al. (2000).

Des del nivell del mar a sostre, es poden apreciar (vegeu Annex 1: Log-10):
a) 40 m de calcisiltites blanques amb clinoformes. Contenen restes d’equinoïdeus
detritívors i ostreids de profunditat (Neopycnodonte sp.).
b) 30 m de packstones d’Halimeda (Fig. 6.2.1.2-B) i blocs de coralls massius. A sostre i
amb contacte amb les calcarenites del nivell immediatament superior, s’encaixa
una superfície d’erosió en forma de cavitats càrstiques reblides d’arenes
ferruginoses amb dents de peixos (Pomar et al., 1983b, Mas i Fiol, 2002).
c) 1,25 m de calcarenites bioclastiques grogues. Localment i en contacte amb la unitat
inferior desenvolupen un firmground amb abundants perforacions de litòfags (Fig.
6.2.1.2-C). A base presenten nivells lumàquel·lics de motlles de mol·luscs (Fig.
6.2.1.2-D) amb laminació horitzontal (lag transgressiu) localment afectats per
estructures verticals de bioturbació i presència d’escassos còdols rodats, passant
sensiblement cap a sostre cap a llims arenosos. Les calcarenites contenen
abundants valves de Sacostrea cucullata (Born, 1778) i Glycymeris pilosa
(Linnaeus, 1767). A més d’aquestes dues espècies, Cuerda (1989) també hi cita
(nomenclatura actualitzada):
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Conus ventricosus Gmelin, 1791 = Conus mediterraneus Hwass in Bruguière,
1792
Tarantinaea lignaria (Linnaeus, 1758) = Fasciolaria lignaria (Linnaeus, 1758)
Spinucella plessisi Lecointre 1952 = Purpura (Acanthina) plessisi Lecointre
1952
Turbo sp.
Patella caerulea Linnaeus, 1758
Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791 = Patella aspera Lamarck, 1819 = Patella
spinosula Meuschen, 1787
Patella ferruginea Gmelin, 1791
Patella sp.
Lima sp.
Glycymeris nummaria (Linnaeus, 1758) = Glycymeris violacescens (Lamarck,
1819)
Acanthocardia tuberculata (Linnaeus, 1758)
Cardites antiquatus (Linnaeus, 1758)
Venus verrucosa Linnaeus, 1758

Fig. 6.2.1.2 - Pas des Verro. A. Vita general del tram amb el contacte Miocè-Pliocè : H. Capes d’Halimeda
(Unitat d’Esculls miocena), K. Paleocarst a sostre de la Unitat d’Esculls, Pl. Pliocè marí, Q. Paleosòls i
dunes del Quaternari; B. Detall del packstone d’Halimeda; C. Firmground amb perforacions de litòfags
desenvolupat sobre el Miocè erosionat i carstificat; D. Lumaquel·la de la base del Pliocè (lag
transgressiu).

d) 1 m de calcarenites vermelloses. Presenten passades centimètriques de conglomerats
(amb còdols de 2-15 mm de ∅) que lateralment s’arriben a tasconar. Els 30 cm
superiors corresponen a un nivell vermellós, de gran continuïtat lateral, que acaba
amb una superfície de carstificació sobre la que es desenvolupa un primer
paleosòl.
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e) 35-40 m de unitats eòliques (eolianites), paleosòls i nivells col·luvials al·luvials separats
per distintes superfícies de discontinuïtat (erosives i de rubefacció), que defineixen
fins a nou sistemes dunars constituïts per calcarenites bioclàstiques que contenen
molt poc quars.
Gonzalez-Hernández et al. (2000) Interpreten els nivells (c)+(d) com una seqüència
regressiva de platja en la qual el primer tram correspondria a les fàcies de shoreface i el
segon a les de foreshore-backshore, mentre que Cuerda explica la diferencia litològica
entre els nivells (c) i (d), considerant que el nivell (d) seria el resultat d’un procés
d’alteració del nivell (c) baix unes condicions de clima humit amb períodes càlids.
El segon nivell representaria un període d'emersió i subsegüent carstificació, marcant una
clara superfície regressiva. Aquesta superfície està fossilitzada per 35-40 m de paleosòls i
dunes.
Cuerda observa dos horitzons de coves o balmes excavades a 90 m sobre les eolianites del
nivell (e) i a 60 m sobre les calcàries del nivell (b) que atribueix a l’abrasió marina
resultant d’ambdues estabilitzacions el nivell del mar ocorregudes en el Sicilià I (preGunz) i Sicilià II (pre-Mindel) respectivament.

Fig. 6.2.1.3 - Pas des Verro. E. Escull coral·lí; H. Capes d’Halimeda; MES. Superfície d’erosió messiniana;
P. Pliocè marí; Q1. Plioquaternari continental (eolianites i paleosòls); Q2. Plistocè superior (cliff-front
dunes); T. Fàcies de talús (UE).
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Cuerda i Sacarés (1966, 1970, 1992), Cuerda (1989), Pomar i Cuerda (1979) atribueixen els
nivells (c+d) marins, pel seu contingut paleontològic i altura sobre el nivell del mar, al pis
Emilià (Plistocè inferior: ∼1-1,5 Ma). González-Hernández et al. (2000) atribueixen la
totalitat dels depòsits marins (nivells c+d) a un període de polaritat inversa, que atesa
l’atribució anterior a l’Emilià feta per Cuerda i col·laboradors, situen dins l’època
Matuyana entre els crons de polaritat normal C1r.1n (Jaramillo) i C2n (Olduvai), el que
equival a un segment temporal situat entre els 1,07 i 1,77 Ma, sense poder descartar de
forma absoluta una edat situada per baix del cron Olduvai.
Recentment, datacions radiomètriques 87Sr/86Sr (R. Bourillot, dades inèdites com. pers.)
han donat una edat de 4,81±0,5 Ma per al nivell (c) i de 3,57±1,0 Ma per al nivell (d), el
que també concorda amb les dades paleomagnètiques obtingudes per GonzálezHernández et al. (2000), ja que l’inici de la reinundació zancliana també es correspon amb
un període polaritat inversa (C3r).

Fig. 6.2.1.4 - Relació lateral pas des Verro (al fons de la fotografia) amb ses Olles (primer pla esquerra).
CCT. Complex Terminal E. Escull coral·lí; H. Capes d’Halimeda; LM. Lago Mare; P. Pliocè marí; Q1.
Plioquaternari continental (eolianites i paleosòls); Q2. Plistocè superior (cliff-front dunes); T. Fàcies de
talús (UE).

Ateses la seva ubicació, característiques litològiques, paleontològiques i posició
estratigràfica, el nivell (a) correspon a fàcies de talús distal-plataforma i el nivell (b) a
fàcies de talús proximal, ambdues de la Unitat d’Esculls (Tortonià-Messinià precrisi).
La important superfície d’erosió-carstificació que separa els nivells miocens anteriors
(a+b) del nivells següents (c+d) atribuïts al Pliocè, correspondria a la MES.
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Els nivells (c) i (d) s’atribueixen a fàcies molt litorals-marginals (Unitat de Calcarenites de
Sant Jordi) del Pliocè inicial, atesa la seva datació mitjançant mètodes radiomètriques
Sr87/Sr86, que han donat unes edats de 4,81±0,5 Ma per al nivell (c) i de 3,57±1,0 Ma per
al nivell (d).
Finalment les eolianites i paleosòls del nivell (e) formarien part de la seqüència regressiva
del Pliocè superior-Plistocè inferior o part superior de les Calcarenites de Sant Jordi.

6.2.2.- Ses Olles
Topònim: sa punta de ses Olles [sector 38W(B-9) in Mascaró (1987); epígraf 386(4.5.2) in
Aguiló (1996)].
Localització: L’aflorament s’ubica a al penya-segat ubicat a la costa SE de la badia de
Palma, entre el Cap Enderrocat i el Cap de Regana, als penya-segats de les urbanització
Puigderrós (també denominada Maioris Decima o La Moreria), al municipi de Llucmajor,
de l’illa de Mallorca (Illes Balears). S’hi accedeix per la carretera del Cap Blanc (MA-6014),
desviament urbanització Puigderrós-Maioris Decima (km 6,4), per una camí asfaltat que
surt des del carrer Oronella de la urbanització i que baixa pel penya-segat cap al l’hotel
Mhares Sea Club, per acabar en una mena d’aparcament improvisat en un replà de les
antigues pedreres de marès de ses Olles. Aquest camí continua cap el S en forma de pista
de terra bordejant el penya-segat en direcció a la costa des pas des Verro-badia Gran.

Fig. 6.2.2.1 - Vista general i estratigrafia del penya-segat de ses Olles amb indicació de les diferents
unitats. CCT: Complex Carbonàtic Terminal. LM: Lago Mare (Formació ses Olles).
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Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 478024 4366480
Cota: 0 m s.n.m.
Potència: 90 m
Descripció: Penya-segat (Fig. 6.2.1.1).
Antecedents: Hermite, (1879), Fornós i Pomar (1983), Pomar et al. (1983), Alvaro et al.
(1984), Simó i Ramón (1986), Pomar et al. (1990, 1996), Mas i Fornós (2011, 2012, 2013).
L’aflorament constitueix la localitat tipus de la Formació ses Olles (Lago Mare)
formalment descrita per Mas (2013).
En relació als nivells que més ens interessen, de manera complementaria, sobre tot pel
que fa al límit M/P, també es pot observar l’aflorament proper dels penya-segats de la
zona de na Caretes [Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 478171 4366052] (Fig.
6.2.2.6).

Fig. 6.2.2.2 - Ses Olles. Detall de la discontinuïtat intramessinina que posa en contacte en forma de
conformitat correlativa les fàcies de rampa (capes d’Halimeda) de la Unitat d’esculls (nivell a) amb la
base del TCC (nivells b.1. i b.2).

Pàg. 210

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

A partir del nivell del mar i de base a sostre, apareixen (vegeu Annex 1: Log-11):
a) 33 m de calcisiltites blanques amb clinoformes que contenen Ostrea sp.,
Neopycnodonte sp. i equinoïdeus, passant a sostre a bancs bioconstruïts per
segments d’Halimeda (Fig. 6.2.2.2) corresponents a un medi marí obert.
b) 2,50 m de margues, fangs carbonatats, corresponents a nivells litorals molt restringits.
No apareixen microfòssils:
b.1) 0,30 m de margues blanques-grogues (Fig. 6.2.2.2) que fossilitzen el darrer
banc d’Halimeda del nivell (a).
b.2) 0,60 m de calcarenita (Fig. 6.2.2.2) amb motlles de mol·luscs (Acantocardia
sp., cf. Solecurtidae). A sostre un nivellet de 0,10 m amb arenes gruixudes i
microcòdols i fragments mol·luscs .
b.3) 0,30 m de margues arenoses grises.
b.4) 0,30 m de mudstone gris fangosos amb ostreids que conserven la conquilla.
b.5) 0,50 m de laminites algals (estromatòlits planars). A sostre bioturbació en
forma de petits tubs.
b.6) 0,50 m de mudstone gris fangosos amb lumaquel·la de motlles de mol·luscs
(ostreids, turritèlids) i bioturbació abundant amb traces en forma de microtubs.

Fig. 6.2.2.3 - Ses Olles. TCC. Estromatòlits Fàcies Pont d’Inca.
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Fig. 6.2.2.4 - Ses Olles. A. Contacte concordant entre el TCC (nivell c ) i els depòsits Lago Mare (nivell d).
Detall del contacte entre el TCC amb laminació estromatolítica i restes de peixos i els depòsits Lago
Mare amb oogonis de caràcies i fauna oligo-mesohalina.
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Fig. 6.2.2.5 - A. Vista general dels depòsits Lago Mare (Formació ses Olles) parcialment coberts per
depòsits de vesant holocens; B. Detall de la fracturació vertical.
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c) 20 m de margocalcàries blanques-grises amb estromatòlits amb nivells obscurs
diagenitzats (Fàcies Pont d’Inca) (Figs. 6.2.2.3 i 6.2.2.4). S’han observats alguns
pseudomorfs d’halita. Els únics fòssils són abundants restes ambarins (espines i
escates cicloidees) de petits peixos (Fig. 6.2.2.4-B). Possiblement hiperhalí.
d) 5 m de de margues i margues arenoses de colors clars, blancs, grisos i marrons, amb
intercalació de capes centimètriques d’argiles verdes (Figs. 6.2.2.4 i 6.2.2.5). De
base a sostre estan formades per:
d.1) 0,05 m d’argiles verdes.
d.2) 0,40 m de margocalcàries (wackestone). Contenen fauna salobre i d’aigua
dolça. Presenten fracturació subvertical amb infiltracions d’argiles verdes del
nivell (d.3) superior.
d.3) 0,10 m d’argiles verdes. Contenen còdols d’ordre centimètric i infiltren el
nivell (d.2) inferior.
d.4) 0,90 m de margues grises fines de margues grises fines amb restes de
mol·luscs salobres i d’aigua dolça i restes de caràcies. Contenen:
- Fragments de mol·luscs (resquills de conquilles i motlles de petits
gasteròpodes).
- Ostracodes Cyprideis agrigentina (Decima, 1964), ben conservats amb les
dues valves en posició de vida.
- Oogonis de caràcies (Chara sp.), poc abundants
- Foraminífers bentònics rodats (Ammonia sp., Nonion ?). Presenten
nanisme i són molt escassos.
- Hydrobidiiae
- Limnocardiinae
d.5) 0,20 m de margocalcàries (wackestone) amb fauna salobre i d’aigua dolça i
restes de caràcies. Nivells arenosos amb un nivellet d’acumulació de motlles
de mol·luscs a sostre. Infiltracions d’argiles verdes del nivell (d.6) superiors.
S’han pogut determinar:
-

-

Fragments de mol·luscs (resquills de conquilles i motlles de petits
gasteròpodes)
Oogonis i tiges de caràcies (Chara sp.), molt abundants
Tubs?/ pelets llargs
Ostracodes Cyprideis agrigentina (Decima, 1964), ben conservats amb les
valves en posició de vida, però escassos.
Limnocardiinae
- Euxinicardium subodessae (Sibzov, 1877)
- Pseudocatillus cf. P. pseudocatillus (Barbot de Marny, 1869)
- Prosodacnomya sp.
- Lymnocardiinae indeterminats
Dreissena (Pontodreissena) ex gr. D. (P.) rostriformis (Deshayes, 1838)
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Insectes (Traces fòssils corresponents a càmeres o nius d’insectes
indeterminats)

d.6) 0,20 m d’argiles verdes, amb microfòssils molt ferruginitzats, que s’infiltren el
nivell inferiors (d.5):
- Ostracodes:
- Cyprideis agrigentina (Decima, 1964), abundants, ben conservats
amb les valves en posició de vida.
- Tyrrhenocythere pontica (Livental in Agalarova et al., 1961), molt
escassos.
- Fragments de mol·luscs (resquills de conquilles).
d.7) 0,30 m de margues grises que passen a blanques a sostre.
d.8) 0,05 m d’argiles verdes.
d.9) 3,00 m margues blanques fines amb escassa fauna, pràcticament estèrils.

Fig. 6.2.2.6 - Aflorament al penya-segat de na Caretes. Expressió de la successió TCC-Lago Marediscontinuïtat finimessiniana-lag transgressiu pliocè.
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e) 10 m de calcisiltites grogues amb Amusium que van passant progressivament a sostre a
calcarenites. Lag transgressiu a la base, amb còdols perforats, fragments d’algues
roges i abundants motlles de bivalves i gasteròpodes marins. Seqüència
transgressiva-regressiva que passa de nivells profunds fins a nivells litorals. Les
calcilsiltites contenen còdols perforats de dimensions centimètriques i abundant
fauna:
- Amusium cristatum (Bronn, 1827) (valves en posició horitzontal)
- Abundants braquiòpodes (Terebratula sp.)
- Ostrèids (Neopycnodonte sp.)
- Pectínids (Chlamys sp.)
- Equinoïdeus (espícules ornamentades possiblement de cidaroids)
- Peixos [Sparus cinctus (Agassiz, 1843)]
- Escafòpodes (Dentalium sp., Cadulus sp.)
- Abundants foraminifers bentònics i planctònics
- Ostracodes d’aigua marina (varies espècies)
f) 1,00 m de lumaquel·la de còdols (centimètrics) perforats i motlles de mol·luscs:
- Ostrea sp.
- Motlles de bivalves i gasteròpodes
h) 30,00 m de nivells de eolianites i paleosòls.
La interpretació dels afloraments es força important ja que ens proporciona una successió
completa que va des de depòsits del marins del Tortonià, actualment situats a nivell del
mar, fins a les dunes i paleosòls del Quaternari a sostre (Figs. 6.2.2.1 i 6.2.2.7), el que ens
permet obtenir força informació sobre depòsits i discontinuïtats (esdeveniments)
relacionats més concretament amb els episodis de la MSC (Figs. 6. 2.2.2 i 6.2.2.6).
El nivell (a) s’atribueix a fàcies de plataforma oberta (Ostrea sp., Neopycnodonte sp.,
Equinoïdeus) passant a sostre a fàcies distals de talús (bancs d’Halimeda) de la Unitat
d’Esculls.
Ara bé, fa mal descartar que els nivells calcisiltitics més inferiors no puguin pertànyer a
fàcies de plataforma oberta de la unitat de Calcisiltites amb Heterostegina. Datacions
Sr87/Sr86 realitzades a partit de mostres d’ostreids dels nivells calcisiltitics inferiors (fàcies
de plataforma), de la zona de ses Olles, han donat edats de 8,72 ± 0,9 Ma, 9,56 ± 0,5 Ma i
9,66 ± 0,5 Ma (R. Bourillot, dades inèdites, com, pers.), que situen aquests nivells en una
edat bastant antiga al límit entre el Tortonià inferior i el Tortonià superior, però ni la
típica capa d’Heterostegina ni la seqüencia regressiva-erosiva que normalment separen, a
sostre, la unitat de Calcisiltites amb Heterostegina (Tortonià inferior) de la Unitat d’Esculls
(Tortonià superior-Messinià) no hi ha estat observada. La qual cosa ens fa inclinar més la
balança cap unes fàcies de Plataforma de la Unitat d’Esculls.
Una disconformitat intramessiniana, en forma de continuïtat correlativa (Fig. 6.2.2.2)
separa clarament els nivells (a) i (b).
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Fig. 6.2.2.7 - Estratigrafia sintètica i registre fòssil de les diferents unitats del penya-segat de ses Olles.
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Els nivells (b) i (c), atesa la seva posició estratigràfica, litologia (fangs carbonatats i
microbialites) i presència de fàcies diagenètiques tipus Pont d’Inca, s’han d’assignar a la
unitat de Calcàries de Santanyí-CCT. Entre els nivell (c) i el (d) no pareix existir
discontinuïtat aparent (Fig. 6.2.2.4).
Atès el seu caràcter lacunar i contingut paleontològic amb fauna d’afinitat paratethiana,
el nivell (d) correspon a la unitat Lago-Mare, més tenint en compte que constitueix
l’estratotip de la Formació ses Olles (Mas, 2013). A sostre el nivell (d) es troba truncat per
la discontinuïtat finimessiniana clarament erosiva, que el separa del nivell (e) següent,
que s’inicia amb un clar lag transgressiu (Fig. 6.2.2.6).
Els nivells (e) i (f), atesa la seva posició estratigràfica i naturalesa clarament marina a la
seqüència transgressiva-regressiva del Pliocè, (e) unitat de Calcisiltites de Son Mir (amb
fauna de profunditat: Amusium, braquiòpodes, ...) i (f) a la unitat de Calcarenites de Sant
Jordi (fàcies litorals i acumulacions de platja), corresponent el nivell (h) a la part superior
de les Calcarenites de Sant Jordi i a dunes i paleosòls quaternaris.
Estructuralment els sediments dels nivells (c) i (d) presenten una disposició
subhoritzontal, havent sofert únicament una lleugera inclinació i flexió, podent presentar
petites fractures normals de salt d’ordre submètric (Fig. 6.2.2.5-B).
Aquest aflorament i específicament el nivell (d) constitueixen la localitat tipus i estratotip
de la recentment definida unitat formal denominada Formació ses Olles (Mas, 2013),
corresponents a fàcies Lago Mare a l’Illa de Mallorca.

6.2.3.- Barranc de Can Casetes-Torrent des Jueus
Al sector oriental de la conca de Palma coincidint amb la xarxa torrencial del barranc de
Can Casetes i el torrent dels Jueus que desemboca a s’Arenal, existeixen una sèrie de
pedreres dedicades a l’explotació de marès i àrids (calcarenites) que han proporcionat un
grup de d’afloraments que permeten l’observació de diferents trams de la sèrie
messiniana-pliocena de marge de conca (Mas, 2000, 2013; Mas i Fornós, 2011, 2012).

Can Ramis
Topònim: Can Ramis, pedreres Can Ramis, abans també denominades Can Casetes.
Pedrera autoritzada núm. 7207015-378, explotades per a l’extracció d’àrids (picadís,
arena) i cantons (carraus) de marès. Actualment en actiu, explotades per l’empresa
Pedreres Can Ramis SL.
La pedrera disposa de distints clots o talls que permeten l’observació de diferents
successions del Finimessinià a base seguit dels depòsits del Pliocè i Plioquaternari cap a
sostre (Mas i Fornós, 2011, 2012).
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S’han individualitzat dos talls principals, denominats can Ramis N(ord) i Can Ramis S(ud).

Fig. 6.2.3.1 - Can Ramis N. Vista general del tall de la pedrera mostrant un clar contacte erosiu (MES)
entre els nivells messinians obscurs (fàcies Pont d’Inca) amb els depòsits del Pliocè de color groc.

Can Ramis N
Coordenades UTM (datum WGS84): 31S 482521 4375500
Cota: 90 m s.n.m. (a la part superior de la pedrera)
El tall permet l’observació del TCC (Fàcies Pont d’Inca) a base en contacte erosiu amb tota
la sèrie calacarenítica pliocena i plioquaternaria (Figs. 6.2.3.1 i 6.2.3.2).
Localment al tall proporcionat per l’aflorament es poden distingir els següents nivells, de
base a sostre (vegeu Annex 1: Log-12 i Fig. 6.2.3.2):
a) 10 m de calcàries oolítiques i microbialites (estromatòlits i trombòlits) de tons obscurs
molt diagenitzades i recristal·litzades (Fig. 6.2.3.3-C), amb nivellets intercalats
d’argiles verdes laminades (Fig. 6.2.3.3-D). Les calcàries presenten estructures de
corrent mareal tipus flasser (Fig. 6.2.3.3-B) i esquerdes de dessecació (Fig. 6.2.3.3B). Els nivellets d’argiles contenen gran quantitat de restes de peixos (cf. Gobius
sp.) (Fig. 6.2.3.4). En general tot el nivell presenta una forta dolomitització.
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Fig. 6.2.3.2 - Can Ramis N. Vista general del tall de la pedrera mostrant ells nivells miocens (TCC)
inferiors, el límit Mio-Pliocè i tota la sèrie del Pliocè i Plioquaternari a sobre.

b) 15-20 m, de biocalcarenites grogues d’aspecte massiu i molt biotorbades. Contenen
restes d’algues, foraminífers, bivalves, gasteròpodes i altres mol·luscs, coralls
solitaris, equinoderms, crustacis, peixos (Mas, 2000) i grans cetacis (Mas, 2004). A
base presenten un lag transgressiu (0,5-1,0 m) amb abundant fauna i zones de
conglomerats. A la part superior d’aquest tram es disposen entre 1 i 3 m amb 2
nivells lumàquel·lics (copinyar) de bivalves i altres mol·luscs (Fig. 6.2.3.8-B), dels
que únicament es conserva el motlle, excepció feta dels ostrèids i pectínids.
Presenten una elevada porositat i estratificació encreuada.
c) Corona la seqüència un conjunt de 4-5 m d’eolianites (dunes fòssils), de tons ocres i
rogencs, amb nivells de paleosòls d’argiles roges bioturbades amb arrels i
gasteròpodes pulmonats. Presenten estratificació encreuada a gran escala.
Atesa la seva peculiar litologia (calcàries oolítiques i microbialites força diagenitzades) el
nivell (a) correspon al Miocè superior corresponent a la formació TCC-Calcàries de
Santanyí, tipus fàcies Pont d’Inca. El nivell (b) correspon al Pliocè marí, i el nivell (c)
superior correspon a les dunes i paleosòls del Plioquaternari. Aquests dos darrers nivells
es corresponen amb la part superior de la formació Calcisiltites de Son Mir i a la formació
Calcarenites de Sant Jordi.
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Fig. 6.2.3.3 - Can Ramis. Detalls del nivell TCC (Fàcies Pont d’inca) inferiors. A. Fragment de calcària
alterada (fàcies Pont d’Inca) amb esquerdes de dessecació (escala lateral = 17 cm); B. Calcàries
oolítiques amb estratificació mareal; C. Laminites microbials fortament alterades; D. Nivellets d’argiles
verdes laminades amb peixos (vegeu Fig. 6.2.3.4).

Fig. 6.2.3.4 - Can Ramis N. Restes de peixos ossis corresponents als nivellets d’argiles verdes laminades
(nivell a; TCC). A. Espines i escates; B. Dents. Microfotografies ∅ 8 mm
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Can Ramis S
Coordenades UTM (datum WGS84): 31S 482521 4375500
Cota: 80 m s.n.m. (a la part superior de la pedrera)
Situada només a uns 300 m cap el S del tall anterior (Can Ramis N), permet la observació
del TCC (fàcies Pont d’Inca, menys alterades que a Can Ranis N) seguides dels depòsits
Lago Mare (inexistents a la secció de Can Ramis N) en contacte erosiu amb tota la sèrie
calacarenítica pliocena i plioquaternaria (Mas, 2000, 2013; Mas i Fornós, 2011, 2012).
De base a sostre, es pot observar (vegeu Annex 1: Log-13 i Figs 6.2.3.5 i 6.2.3.6):
a) 2,00 m de calcàries oolítiques amb estructures de corrents mareals tipus flasser i
microbialites amb esquerdes de dessecació localment molt diagenitzades i
recristal·litzades (fàcies Pont d’Inca), amb nivellets d’argiles gris-verdes laminades
(Fig. 6.2.3.6-B). Ídem nivell (a) Can Ramis N.
b) 1,50 m de margues arenoses blanquinoses amb laminació incipient passant a
lumaquel·la a sostre. Contenen:
- Limnocardiinae (Pontalmyra sp., Pseudocatillus sp.)
- Dreissena (Pontodreissena) ex gr. D. (P.) rostriformis (Deshayes, 1838)
- Hydrobiidae (cf. Saccoia sp.)
- Melanopsis sp.
- Cyprideis cf. C. agrigentina Decima, 1964 (monoespecífic)
- Oogonis i tiges de caràcies
- Pèl·lets fecals llargs
c) 1,00 m de margues molt arenoses color beix. Contenen:
- Melanopsis sp.
- Dreissena (Pontodreissena) ex gr. D. (P.) rostriformis (Deshayes, 1838)
- Theodoxus sp.
- Melanoides sp.
- Limnocardiinae
- cf. Psidium sp.
- Hydrobiidae
- Pulmonats (Helicidae-Higromidae indets. 2 taxons)
- Pèl·lets fecals llargs
- Oogonis de caràcies
- Ostracodes: Cyprideis cf. C. agrigentina (rars i rodats)
d) 0,04 m de margues blanques fines. Contenen:
- Hydrobiidae
- Dreissena sp.
- Oogonis de caràcies
- Ostracodes :
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Tyrrhenocythere cf. T. pontica (Livental) in Agalarova et al., 1961
Cyprideis cf. C. agrigentina (rar)
e) 0,10 m d’argiles verdes molt fines. Contenen:
- Oogonis de caràcies
- Ostracodes :
Cyprideis cf. C. agrigentina
Tyrrhenocythere cf. T. pontica
- Foraminífers rodats: Cibicides lobatulus (Walker & Jacob, 1798), Nodosaria
sp., Globorotalia sp. (ferruginitzat)
- Peixos (rodats)

Fig. 6.2.3.5 - Can Ramis S. Conglomerats de base (lag transgressiu) del Pliocè reblint la superfície erosiva
desenvolupada a sostre del nivell Lago Mare.
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Fig. 6.2.3.6 - Can Ramis S. A. Nivells inferiors amb el contacte Messinià-Pliocè; B. Calcàries oolítiques
amb estructures tipus flasser (nivell a; TCC); C. Margues amb nivellet d’argiles interestratificat (nivells c,
d, e i f; Lago Mare); D. Conglomerats de base (lag transgressiu) del Pliocè.

f) 1,80 m de margues blanques fines amb un primer tram a base (0,90 m) laminat i un
tram superior (0,90 m) bretxificat per fracturació vertical que deforma els estrats
inclinant-los tots en la mateixa direcció (Fig. 6.2.3.7-A). També es por apreciar una
fractura vertical en zig-zag (Fig. 6.2.3.7-B) que aprofita diferents els plans de
discontinuïtat i es troba reblida d’argiles des dels nivells superior i formació de
pàtines. Els nivells de conglomerats de base (lag transgressiu) del Pliocè fossilitzen
a sostre i de forma erosiva tota aquesta fracturació. Cap a sostre presenta un
nivells lumàquel·lics més durs amb:
- Dreissena sp.
- Limnocardiinae
- Tubs (arrels ?)
- Traces d’insectes ?
- Ostracodes :
Tyrrhenocythere cf. T. pontica (Livental) in Agalarova et al., 1961
Cyprideis cf. C. agrigentina Decima, 1964
- Oogonis de caràcies (rars i fragmentats)
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Fig. 6.2.3.7 - Can Ramis S. Fracturació dels nivells Lago Mare. A. Deformació i bretxificació del tram
superior del nivell (f) per fractures verticals inclinades; B. Fractura en zig-zag que afecta diferents nivells
Lago Mare.

g) 1,00 m margues força sorrenques color gris-beix, sense fauna aparent.
h) Calcarenites grogues amb nivells de lumaquel·les cap a sostre, ídem nivells (b) i (c) Can
Ramis N, que situen de forma erosiva sobre els nivells lacunars amb forma de
canals reblits de conglomerats, amb còdols centimètrics corresponents calcàries
diagenitzades del nivells inferiors TCC (Pont d’Inca) i Lago Mare erosionats (Figs.
6.2.3.6-D i 6.2.3.8-A).

Fig. 6.2.3.8 - Can Ramis. Detalls del nivells del Pliocè. A. Conglomerats de base (lag transgressiu); B.
Fragment de la lumaquel·la superior.

Atesa la seva peculiar litologia (calcàries oolítiques i microbialites força diagenitzades) i
posició estratigràfica el nivell (a) s’ha d’atribuir a la formació TCC-Calcàries de Santanyí,
tipus fàcies Pont d’Inca incipients. Tenint en compte el contingut paleontològic de
caràcter lacunar amb especies d’afinitat paratethiana, els nivells (b) a (g) s’atribueixen a
depòsits Lago Mare (Fm. ses Olles). El nivell (h) correspon al Pliocè marí, que s’inicia amb
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un evident lag transgressiu a base en forma de conglomerats, continuat cap a sostre pels
nivells de dunes i paleosòls del Plioquaternari (ídem nivells b i c de Can Ramis N). La
primera lumaquel·la dins del nivell (h) a estat datat mitjançant mètode 87Sr/86Sr en 3,02
Ma (P.J. Hearty, comunicació personal).

Ranxo Veracruz
Topònim: Can Cantó. Situada veïnat (cap el S) de una finca actualment utilitzada com a
club hípic i/o escola d’equitació, denominada Ranxo Veracruz. També denominada
pedrera Can Nadal.
Coordenades UTM (WGS84): 31S 480793 4373479
Cota 55 m s.n.m.
Descripció: Pedrera d’àrids (picadís) i arena. Actualment inactiva.
De base a sostre presenta (vegeu Annex 1: Log-14 i Figs. 6.2.3.10 i 6.2.3.11):
a) 10 m de calcisiltites grogues. Presenten estratificació horitzontal amb Amusium
cristatum (Bronn, 1827), restes de cetacis (Mas, 2004) i de peixos. Les valves
d’Amusium apareixen completes, inclusiu algunes en posició de vida conservant-se
les dues valves associades.
b) 10 m de calcisiltites bioturbades amb Amusium i restes d’equinoïdeus.
c) 4 m de calcisiltites grogues amb Amusium cristatum.
d) 4 m de calcarenites que formen lumaquel·la de motlles de mol·lusc. Contenen bivalves
(Callista itàica, Ostrea sp., Tellinidae, cf. Chama sp.), gasteròpodes
(Persitistrombus coronatus) i dents de peixos. Dels mol·luscs només conserven el
motlles excepció feta dels ostreids i pectínids.
e) 0,5 m de llims rojos. Nivell erosiu que localment arriba a erosionar completament, en
forma de canals, el nivell (d) anterior. Contenen amb gasteròpodes pulmonats :
Iberellus companyonii (Aleron, 1837)
Chondrula (Mastus) gymnesica Quintana, 2007
Xerocrassa frater Dohrn & Heynemann, 1862
Tudorella ferruginea (Lamarck, 1822).
f) 7 m de eolianita. Presenta estratificació entrecreuada i rizoconcrecions (Fig. 6.2.3.11).
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Fig. 6.2.3.9 - Ranxo Veracruz. Front NE amb el nivell (d) totalment erosionat pel paleosòl (e). Vegeu
explicació dels diferents nivell en el text.

Per la seva relació estratigràfica, litologia i contingut paleontològic s’ha d’atribuir els
nivells (a), (b) i (c) a la formació de Calcisiltites de Son Mir, el nivell (d) a la unitat de
Calcarenites de Sant Jordi i els nivells (e) i (f) superiors a paleosòls i dunes del Quaternari.
El nivell de paleosòls (e) conté una fauna de gasteròpodes pulmonats atribuïbles al
Plistocè superior (Cuerda, 1989).
Les pedreres de Can Ramis i Ranxo Veracruz, juntament amb altres pedreres de marès i
àrids de la zona actualment inactives, com Son Monjo (UTM WGS84 31 S 481691
4374159, 50 m s.n.m.), sa Cova (UTM WGS84 31 S 481512 4374705, 60 m s.n.m.) o Can
Set (antiga estació de selecció ASTRACOMA 1, UTM WGS84 31 S 480357 4373046, 35 m
s.n.m.) actualment regenerada i totalment coberta, constitueixen un conjunt
d’afloramentss que es situen a la part oriental de la conca sedimentària de Palma, als
voltants de la línia de partió amb el terme de Palma de Mallorca (torrent des Jueustorrent de Son Monjo-barranc de Can Casetes); tots ells situats a una cota entre els 35-80
m sobre el nivell del mar (Mas, 2000, 2003, 2004, Morey et al., 2011).
Llevat dels nivells de base de Can Ramis, que formen part de les formacions miocenes de
Calcàries de Santanyí-CCT i Lago Mare, tots aquests aflorament els jaciments es poden
incloure dins de les formacions pliocenes de la plioquaternàries de les Calsisiltites de Son
Mir (part superior) i les Calcarenites de Sant Jordi i (Barón i Pomar, 1978; Pomar et al.,
1983) que voregen el flanc E de la conca sedimentària de Palma.

Pàg. 227

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

Fig. 6.2.3.10 - Ranxo Veracruz. Front SW. Vegeu explicació dels diferents nivell en el text. (d') Detall de la
lumaquel·la del nivell (d).

Fig. 6.2.3.11 - Ranxo Veracruz. Detall dels nivells eòlics superiors (f).
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Localment i als talls proporcionats pels afloraments esmentats de forma sintètica es
poden distingir els següents trams:
a) Un tram inferior, amb una potència entre els 10 i 45 m, de biocalcarenites grogues
d’aspecte massiu i molt biotorbades. Contenen restes d’algues, foraminífers,
Amusium, Dentalium, altres mol·luscs, coralls solitaris, equinoderms, crustacis,
peixos (Mas, 2000) i mamífers marins (Mas, 2008). Als afloraments Ranxo Veracruz
i ASTRACOMA 1 es pot distingir la base de les biocalcarenites que es deposita
sobre uns llims i gresos fins calcaris de color groc, amb laminació paral·lela, que
contenen foraminífers i Amusium amb posició horitzontal segons estratificació, i
que es corresponen amb els nivells superiors de la unitat de Calciciltites de Son
Mir. En canvi, als afloraments de Can Ramis, els nivells calciciltitics amb Amusium
falten per complet, començant la base del tram de biocalcarenites amb la
presència d’una lumaquel·la de motlles de mol·luscs i còdols de poca potència
(entre 0,5 i 1,5 m), que descansa directament de forma erosiva sobre els nivells
messinians (TCC i Lago Mare).
b) Sobre el tram anterior es deposita un de menys potent, d’entre 1 i 3 m, constituït per
lumaquel·les massives (Rudstones) de bivalves i altres mol·luscs, dels que
únicament es conserva el motlle, excepció feta dels ostreids i pectínids. Presenten
una elevada porositat i estratificació encreuada.
c) Corona la seqüència un conjunt d’eolianites, de tons ocres i rogencs, amb nivells de
paleosòls d’argiles roges bioturbades amb arrels i gasteròpodes pulmonats.
Presenten estratificació encreuada a gran escala i angle, essent la seva base
erosiva i discordant sobre el tram anterior.
d) A la zona més propera a la línia de costa i coincidint amb l’encaixament dels torrents,
els nivells de lumaquel·la del nivell 2 es troben erosionats i coberts per un paleosòl
vermell seguit de nivells dunars poc consolidats. El nivell de paleosòls conte una
fauna de gasteròpodes pulmonats atribuïbles al Plistocè superior (Cuerda, 1975).
Per a la seva posició estratigràfica, sobre la seqüència inferior atribuïda al Pliocè inferior
i/o directament sobre el Messinià (Colom, 1980 i 1985), hem de situar els nivells descrits
(a) i (b) al Pliocè, pertanyent ja el nivells (c) i (d) al Plioquaternari.
Respecte a la paleontologia sistemàtica de la macrofauna observada en els dipòsits
pliocens ce la zona des barranc de Can Casetes-torrent des Jueus cal citar els següents
taxons (Mas, 2000; Mas, 2004; Morey et al., 2011):
Traces fòssils:
Oichnus paraboloides Bromley, 1981
Coralls:
Flabellum sp.

Pàg. 229

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

Gasteròpodes
Persististrombus coronatus (Defrance, 1827)
Scala (Fuscoscala) tenuicosta (Michaud, 1829)
Cirsotrema (Stenorhytis) retusa (Brocchi, 1814)
Bivalves
Ostrea lamellosa Brocchi 1814
Saccostrea cucullata (Born, 1780) = Ostrea virleti (Deshayes 1832)
Neopycnodonte navicularis (Brocchi, 1814)
Amusium cristatum (Bronn, 1827)
Pecten jacobaeus (Linnaeus, 1758)
Chlamys (Aequipecten) seniensis var. scarabella (Lamarck, 1819)
Chlamys (Aequipecten) seniensis var. bollensis Almera & Bofill, 1898
Callista italica (Defrance, 1815)
Pelecyora gigas Lamarck, 1818
Panopea glycimeris (Von Born, 1778)
Pholas sp.
Cardiidae indets.
Braquiòpodes:
Terebratula ampulla (Brocchi, 1814)
Crustacis:
Balanus sp.
Decàpodes indet. (fragments de quelípodes)
Peixos:
- Chondrichthyes (taurons i rajades):
Hexanchus griseus (Bonnaterre, 1788)
Carcharias taurus (Rafinesque, 1810)
Isurus hastalis (Agassiz, 1843)
Carcharhinus egertoni (Agassiz, 1843)
Galeocerdo cuvieri (Peron i Lesueur, 1822)
Echinorhinus sp.
Myliobatis sp. cf. M. aquila (Linnaeus, 1758)
cf. Dasyatioidei
- Osteichthyes (peixos ossis):
cf. Epinephelus sp.
Dentex cf. fossilis Jonet, 1975
Pagellus sp.
Diplodus jomnitanus (Valenciennes, 1844)
Sparus cinctus (Agassiz, 1843)
Sparus aurata Linnaeus, 1758
Pagrus mauritanicus Arambourg, 1927
Sparnodus sp.
Sphyraena cf. olisiponensis Jonet, 1966
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Cetacis
cf. Baleanopteridae
cf. Balenidae
Les restes de cetacis corresponen a un conjunt variat d’espècies, format principalment
per gran misticets de les famílies dels Balenoptèrids (rorquals) i/o Balènids (balenes),
sense poder descartar la presència d’odontocets de la família dels Fisetèrids (catxalots),
en un ambient molt litoral de platges i arenals, i caracteritzat per un refredament del
medi, en el que possibles encallaments i/o la coexistència de depredadors (taurons)
podrien explicar aquesta relativa freqüència de restes (Mas, 2004).
Dins de la fauna ictiològica destaquen principalment els espàrids, taurons i rajades, així
com el caràcter depredador de tots els gèneres que hi son representats. Pel que fa als
aspectes mediambientals hem de destacar un progressiu refredament del medi,
l’existència de fons marins de tipus detrític, principalment d’arena amb possibles
praderies d’algues, que podem situar a la zona litoral amb unes aigües poc profundes i de
caràcter obert, no descartant l’existència de zones salobres pròximes, de caràcter més
restringit (Mas, 2000).

6.2.4. Sondejos S-13, S-16’, LLP-27, LLP-31 (Guixos de Sant Jordi)
Es relacionen i descriuen aquí els sondejos més significatius documentats dels que s’ha
pogut tenir constància que han perforat el guixos messinians a la conca de Palma.
Sondeig S-13 (Son Sant Joan)
Topònim/denominació local: Son Sant Joan (Aeroport).
Localització: Al S de l’aeroport de Son Sant Joan (Palma) al centre de la pista sud, a l’altura
de les cases de la possessió de Son Oms Vell.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 477848 4377531
Cota: 9 m s.n.m.
Potència: 154 m
Denominació: Sondeig S-13 de la SGOP (actualment la Direcció General de Recursos
Hídrics de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de la CAIB). Es correspon
amb el SO-01 de la fulla 38-27 (Palma) del MAGNA (Barnolas, 1991).
Data de realització: Febrer, 1982.
La secció del sondeig presenta, de base (mur) a sostre (vegeu Annex 2: S-13 Son Sant
Joan):
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a) 7 m (154-147 m) de guixos selenítics massius amb grans cristalls maclats amb nivellets
de margues grises intercalades.
b) 12 m (147-135 m) de margues fines grises alternant amb nivellets d’argiles verdoses.
Nivells de sílex a la base.
c) 5 m (135-130 m) de margues fines i calcàries tipus lacustre de colors gris-blanquinosos
amb restes vegetals i lumaquel·la de bivalves tipus Cardium (possiblement
Limnocardiinae) i Cerithium (possiblement Melanopsis sp.).
d) 74 m (130-56 m) de calcisiltites grises passant a arenoses i grogues cap a sostre.
Contenen Amusium sp., Dentalium sp i abundant microfauna de foraminífers
planctònics amb Hirsutella (Globorotalia) margaritae, Globorotalia punticulata,
Globorotalia spp., Orbulina ssp., Globoquadrulina spp., Globigerinoides elongatus,
Globigerinoides ssp. i Hastigenina pelagica.
e) 46 m (56-10 m) de calcarenites grogues. Contenen gasteròpodes, bivalves, equinoïdeus
i microforaminífers.
f) 5 m (10-5 m) de calcirudites blanquinoses formant una lumaquel·la compacta.
g) 5 m (5-0 m) de calcarenites poc cementades passant cap eolianites a sostre.
El nivell de guixos (a) correspon a l’evaporita marginal messiniana. El nivell (b), atesa la
seva litologia i posició estratigràfica s’atribueix a la unitat CCT-Calcàries de Santanyí.
Tenint en compte el contingut paleontològic de caràcter lacunar amb possibles especies
d’afinitat paratethiana, el nivell (c) s’atribueix a depòsits Lago Mare (Fm. ses Olles).
Per altra part i atesa la seva litologia i contingut paleontològic (H. margaritae, G.
punticulata) el nivell (d) a d’ésser atribuït al Pliocè inferior (Fm. Calcisiltites de Son Mir),
mentre que els nivells (e), (f) i (g) s’atribueixen al Pliocè superior-Plistocè inferior (Fm.
Calcarenites de Sant Jordi).

Sondeig S-16’ (Son Ferriol)
Topònim/denominació local: Son Ferriol.
Localització: A 500 m al S de Son Ferriol, a la vora del camí de Son Banya.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 475989 4379706
Cota: 17 m s.n.m.
Potència: 189 m
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Denominació: Sondeig S-16’ de la SGOP (actualment la Direcció General de Recursos
Hídrics de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de la CAIB). Es correspon
amb el SO-03 de la fulla 38-27 (Palma) del MAGNA (Barnolas, 1991).
Data de realització: Febrer, 1982.
La secció del sondeig presenta, de base (mur) a sostre (vegeu Annex 2: S-16’ Son Ferriol):
a) 7 m (189-182 m) de guixos selenítics massius amb grans cristalls maclats amb nivellets
de margues grises intercalades. Nivell de graves rodades a base.
b) 9 m (182-173 m) de margues grises obscures. Presenten laminació fina i lleuger
cabussament.
c) 39 m (173-134 m) de guixos selenítics massius amb grans cristalls maclats amb nivellets
de margues grises intercalades (ídem nivell a).
d) 13 m (134-121 m) de margues blanquinoses fines amb una intercalació de calcàries a
sostre i de graves rodades a base.
e) 65 m (121-56 m) de calcisiltites grises passant a més arenoses i grogues cap a sostre.
Contenen Amusium sp., Dentalium sp i abundant microfauna de foraminífers
planctònics amb Hirsutella (Globorotalia) margaritae, Globorotalia punticulata,
Globorotalia spp., Orbulina ssp., Sphaeroidinellopsis spp., Globigerinoides ssp. i
Hastigenina pelagica. Nivell amb Ostrea sp. cap a la base entre els 109-103 m de
profunditat.
f) 16 m (56-30 m) de calcarenites grogues. Contenen gasteròpodes, bivalves, equinoïdeus
i microforaminífers.
g) 8 m (30-22 m) de calcirudites blanquinoses formant una lumaquel·la compacta.
Presenten estratiicació entrecreuada.
h) 8 m (22-14 m) de calcarenites i eolianites rogenques dures, travertinitzades.
i) 14 m (14-0 m) de llims beix obscurs amb graves.
El nivell de guixos (a), (b) i (c) corresponen a l’evaporita marginal messiniana. El nivell (d),
atesa la seva litologia i posició estratigràfica, s’atribueix a depòsits Lago Mare (Fm. ses
Olles), sense poder descartar que tot o part no correspongui a CCT-Calcàries de Santanyí.
El nivell (e), per la seva litologia i contingut paleontològic (H. margaritae,
Sphaeroidinellopsis spp., G. punticulata) ha d’ésser atribuït al Pliocè inferior (Fm.
Calcisiltites de Son Mir), mentre que els nivells (f), (g) i (h) s’atribueixen al Pliocè superiorPlistocè inferior (Fm. Calcarenites de Sant Jordi). El nivell (i) correspon a deposits al·luvials
quaternaris (Fm. Llims rojos de Palma).
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Sondeig LLP-27 (Ses Planes)
Topònim/denominació local: ses Planes.
Localització: A 3 Km m a l’E de Son Ferriol, entre la carreter Palma-Manacor (Ma-15) i la
carretera vells de Sineu (Ma-3011), junt a un gran bassa artificial d’aigua.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 478782 4381250
Cota: 31 m s.n.m.
Potència: 387,9 m
Denominació: Sondeig LLP-27 (núm. de control: 38-27-8-8) de la SGOP (actualment la
Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori de la CAIB).
La secció del sondeig presenta, de base (mur) a sostre (vegeu Annex 2: LLP-27 ses
Planes):
a) 197,9 m (387,9-190 m) de calciciltites i margues fines de color gris. Formen una
seqüència granodecreixent essent més arenoses cap a la base i més fines cap a
sostre. Contenen restes de peixos, briozous, gasteròpodes, foraminífers i
abundant burrows de crancs. Alguns nivells mes obscurs amb restes vegetals. Capa
amb Heterostegina a la part mitjana (194-196 m).
b) 30 m (190-160 m) de guixos selenítics massius amb grans cristalls maclats.
c) 8 m (160-152 m) de margues grises laminades. Guixos d’aspecte estromatolitic i/o
massiu cap a la base. Les margues contenen escasses restes vegetals, bivalves,
gasteròpodes, escates de peix i algun miliòlid.
d) 19 m (152-133 m) de guixos selenítics massius amb grans cristalls maclats.
e) 1 m (133-132 m) de margues i calcàries margoses fines laminades amb alguns grànuls.
f) 13 m (132-118 m) de guixos selenítics massius amb grans cristalls maclats. Carstificats
entre 124-118 m.
g) 3 m (118-115 m) de margues i calcàries margoses fines laminades. Contenen
ostracodes, foraminífers rodats i miliòlids.
h) 13 m (115-102 m) de guixos selenítics massius amb grans cristalls maclats.
i) 8 m (102-94 m) d’argiles i llims grisos massius. Nivells amb nòduls de sílex cap a sostre i
concrecions piritoses cap a la base. Contenen algunes espines de peix.
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Fig. 6.2.4.1 - Sondeig LLP-27: A. Visió general dels testimonis, B. Trams entre els 97 i 201 m, C. Detall del
tram amb grans cristalls de guix selenític maclat (c. 120,4 m), D. 123 m, E. 118 i 137, F. 178 (Fotografies
cedides per la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern Balear). Vegeu localització a Fig. i Taula
6.2.
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j) 44 m (94-50 m) de calcisiltites grises amb valves d’Amusium, restes d’esponges,
ostracodes i foraminífers.
k) 18 m (50-32 m) de calcarenita groga poc cementada.
l) 18 m (32-14 m) de calcarenites alternant nivells lumàquel·lics amb nivells arenosos més
fins.
m) 14 m (14-0 m) de calcarenites poc cementades passant cap eolianites amb
estratificació encreuada a sostre (4 m).
Per la seva posició estratigràfica sota les evaporites el nivell, fàcies i contingut
paleontològic (Heterostegina) el nivell (a) és atribuïble a les fàcies de plataforma de la
Unitat de Calcisiltites amb Heterostegina, passant cap a la meitat superior a fàcies de
plataforma distal de la Unitat d’Esculls.
Els nivells alternants de guixos i margues (b) a (h) corresponen a l’evaporita marginal
messiniana. El nivell (i), atesa la seva litologia i posició estratigràfica s’ha d’atribuir a
depòsits Lago Mare (Fm. ses Olles) i/o unitat CCT-Calcàries de Santanyí.
Per altra part i atesa la seva litologia i contingut paleontològic (Amusium) el nivell (j) a
d’ésser atribuït al Pliocè inferior (Fm. Calcisiltites de Son Mir), mentre que els nivells (k),
(l) i (m) s’atribueixen al Pliocè superior-Plistocè inferior (Fm. Calcarenites de Sant Jordi).
Entre nivell (a) i (b) trobaríem una important discontinuïtat intramessiniana en forma de
conformitat correlativa i entre (i) i (j) la discontinuïtat finimessiniana de caire erosiu
(MES).

Sondeig LLP-31 (Xorrigo)
Topònim/denominació local: Cabrera-es Caragol Vell.
Localització: A 1.800 m a l’W de les cases de la possessió de Xorrigo, a la finca
denominada Cabrera, al N de la M-15.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 481968 4380576
Cota: 20 m s.n.m.
Potència: 300,5 m
Denominació: Sondeig LLP-31 (núm. de control: 38-27-8-9) de la SGOP (actualment la
Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori de la CAIB).
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En aquest cas la descripció del perfil d’investigació hidrològica obrant a la Direcció de
Recursos Hídrics del Govern Balear, s’ha pogut complementar amb l’anàlisi litològic i
micropaleontològic de mostres extretes dels testimonis del sondeig localitzats actualment
al magatzem Son Tous.
La secció del sondeig presenta, de base (mur) a sostre (vegeu Annex 2: LLP-31 Xorrigo):
a) 103,5 m (300,5-197 m) de calciciltites i calcàries obscures amb nòduls irregulars.
Contenen restes de bivalves i burrows. Capa amb Heterostegina a la part mitjana
(203-209 m).
b) 12 m (197-185 m) de guixos selenítics massius amb grans cristalls maclats. A base
carstificades en forma de coves de dissolució.
c) 1 m (185-184 m) de calcisiltites massives, dolomies obscures i calcita.
d) 21 m (184-163 m) de guixos selenítics massius amb grans cristalls maclats.
e) 1 m (163-162 m) de calcisiltites massives blanquinoses i nivells de margues obscures,
sense fauna aparent.
f) 28 m (162-130 m) de guixos selenítics massius amb grans cristalls maclats carstificats.
Nivells ben orientats.
g) 25 m (130-105 m) de margues grises-verdes fines, normalment laminades, alternant
amb nivells arenosos. Poden contenir ostracodes, foraminífers i restes de peixos
(escates). Lumaquel·la de gasteròpodes i bivalves a 119 m. Cap a base (123 m)
nivell de sílex gris obscur. Les margues grises arenoses de la base de contacte amb
el nivell inferior (130 m) amb microcòdols arrodonits i abundant residu piritós.
Contenen:
- Foraminífers bentònics i pelàgics pirititzats
- Pues d’equinoïdeus
- Peixos (escates)
h) 5,5 m (105-100,5 m) de margues fines blanques i margues obscures arenoses amb
microcòdols plans arrodonits. Contenen un conjunt típicament Lago Mare (Fig.
6.2.4.2):
- Oogonis de caràcies (Chara)
- Cyprideis agrigentina Decima, 1964
- Tyrrhenocythere pontica (Livental in Agalarova et al., 1961)
- Loxoconcha spp.
- Ilyocypris sp.
- Dreissena (Pontodreissena) ex gr. D. (P.) rostriformis (Deshayes, 1838)
- Lymnocadiinae (molt fragmentats)
- Hydrobiidae (cf. Saccoia sp.)
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- Peixos ? (escates)

Fig. 6.2.4.2 - Sondeig LLP-31. Microfòssils de les fàcies Lago Mare (nivell h): A i B. ostracode Cyprideis
agrigentina Decima, 1964; C. ostracode Tyrrhenocythere pontica (Livental in Agalarova et al., 1961); D.
ostracode Loxoconcha sp.; E. oogoni de caràcia; F. microforaminífer Elphidium sp.

i) 79,5 m (100,5-21 m) de calcisiltites grises amb valves d’Amusium, restes vegetals,
peixos i abundants foraminífers.
j) 21 m (21-0 m) de nivells lumàquel·lics clacarenitics amb nivells calcisiltitics més fins cap
a la base. Contenen abundants motlles de gasteròpodes, bivalves i alguns burrows.
Per la seva posició estratigràfica sota les evaporites el nivell, fàcies i contingut
paleontològic (Heterostegina) el nivell (a) és atribuïble a les fàcies de plataforma de la
Unitat de Calcisiltites amb Heterostegina, passant cap a la meitat superior a fàcies de
plataforma distal de la Unitat d’Esculls.
Els nivells alternants de guixos i margues (b) a (f) corresponen a l’evaporita marginal
messiniana.
El nivell (g), atesa la seva litologia i posició estratigràfica, s’ha d’atribuir a la unitat CCTCalcàries de Santanyí.
Tenint en compte el contingut paleontològic de caràcter lacunar amb especies d’evident
afinitat paratethiana, el nivell (h) s’atribueix a depòsits Lago Mare (Fm. ses Olles).
Per altra part i atesa la seva litologia i contingut paleontològic (Amusium) el nivell (i) a
d’ésser atribuït al Pliocè inferior (Fm. Calcisiltites de Son Mir), mentre que el nivell (j)
s’atribueixen al Pliocè superior (Fm. Calcarenites de Sant Jordi).
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Entre nivell (a) i (b) trobaríem una important discontinuïtat intramessiniana en forma de
conformitat correlativa i entre (g) i (h) la discontinuïtat finimessinina de caire erosiu
(MES).

6.2.5.- Costes de Xorrigo-Son Gual
Estretament relacionats amb el darrer sondeig LLP-31 trobem els afloraments de les
costes de Xorrigo i dels vials de la urbanització de Son Gual (vegeu columna estratigràfica
sintètica a Annex 1: Log-15).

Costes de Xorrigo
Topònim: Costes de Xorrigo (possessió de Xorrigo)
Localització: Autovia Palma-Manacor (Ma-15) km 13,5 a l’altura de les denominades
costes de Xorrigo, enfilant la plataforma neògena de Llucmajor.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 484129 4380359
Cota: 70 m s.n.m.
Descripció: Desmunts de l’autovia. Amplitud del jaciment aprox. 150 m amb una potència
màxima observable de 20 m.
Presenten, de base (nivell de la calçada de la carretera) a sostre:
a) 2,0 m de calcarenites endurides constituïts per una lumaquel·la (Fig. 6.2.5.1-B) formada
quasi exclusivament per motlles de lamel·libranquis cardítids (Cerastoderma sp.).
b) 0,5 m de llims gresosos rogencs amb restes de mol·luscs que presenten conquilles
calcítiques conservades i motlles de gasteròpodes indeterminats:
Pecten jacobaeus (Linnaeus, 1758)
Ostrea lamellosa Brocchi 1814
Saccostrea cucullata (Born, 1780) = Ostrea virleti (Deshayes 1832)
Balanus sp. (molt abundants)
c) 4,0 m de calcarenites amb nivells detrítics gruixuts amb passades de còdols de
dimensions mil·limètriques a centimètriques intercalats, més abundants a base.
d) 0,5 m de llims gresosos continentals rosats que es situen de forma erosiva sobre els
nivells calcarenítics anteriors. Paleosòl.
e) 0,5 m de calcarenites amb retoc eòlic. Nivells dunars.
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f) 0,3 m de llims fins de tonalitats rosades. Paleosòl d’alteració sobre els nivells dunars
anteriors.
g) 1,0 m de calcarenites dunars amb estratificació encreuada (Fig. 6.2.5.1-A). Afectades a
superfície per un sòl d’alteració recent amb vegetació i humus.

Fig. 6.2.5.1 - Costes de Xorrigo. A. Nivells eòlics superiors; B. Vista general del tall amb detall de la
lumaquel·la marina (nivell a).
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Els nivells eòlics i paleosòls més superiors van adquirint lateralment gran potència a
mesura que enfilen la plataforma en direcció cap Algaida.
Els nivells (a), (b) i (c) correspondrien a la culminació de la sèrie pliocena marina (Pliocè
mitjà-superior), mentre que els nivells superiors, de (d) a (g) correspondrien a nivells
continentals del Pliocè final-Plistocè inferior. Tota la sèrie es pot incloure dins la unitat de
Calcarenites de Sant Jordi (Pomar et al., 1983).

Font de Xorrigo
Topònim: font de Xorrigo, comellar d’en Torre (possessió de Xorrigo)
Localització: Al comellar proper (≈500 m) paral·lel al traçat de l’autovia.
Coordenades UTM (datum WGS84) 31S 484580 4380407
Cota: 77 m s.n.m.
Es tracta d’ a una font excavada en forma de mina-trinxera (Fig. 6.2.5.1-A) dins materials
inferiors del tàlveg del comellar, on es pot observar com els materials calcarenítics de la
sèrie marina pliocena (Calcarenites de Sant Jordi), exposada al tall de la carretera, van
passant gradualment cap a base a nivells calcilutitics grocs de gran potència que contenen
abundants valves d’Amusium cristatum (Bronn, 1827), nivells que correspondrien a la
unitat de Calcisiltites de Son Mir (Pomar et al., 1983).

Fig. 6.2.5.2 - Font de Xorrigo. Topografia (Bermejo et al, 2013) mostrant indicant el pas gradual cap a
sostre de les Calcisiltites de Son Mir (més impermeables) cap a Calcarenites de Sant Jordi (permeables).
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Urbanització de Son Gual
Topònim: Son Gual (urbanització de Son Gual)
Localització: Proper als afloraments de Xorrigo (≈850 m) trobem els afloraments de la
urbanització de Son Gual.

Fig. 6.2.5.3 – Son Gual 1. Tall estratigràfic al desmunt del vial.

Son Gual 1
Coordenades UTM (datum WGS84): 31S 485738 4378808
Cota: 120 m s.n,m.
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Descripció: Vial d’accés a la urbanització de Son Gual.
De base (nivell de la carretera) a sostre e pot observar (Fig. 6.2.5.3):
a) 1,7 m de llims carbonatats. Presenten bioturbació vertical (Fig. 6.2.5.3-C) per arrels i/o
crustacis (crancs), braquiòpodes, restes d’equinoderms (pues), bivalves, briozous,
ostracodes i foraminífers litorals (Elphidium, miliòlids).
b) 0,5 m de calcàries.
c) 1,0 m de margocalcàries blanques.
d) 0,3 m d’argiles verdes amb un nivell de cristalls aciculars de calcita que creixen dins les
argiles a base (Figs. 6.2.5.3-B i 6.2.5.4-B).
e) 0,4 m de calcàries amb nivells de carstificació.
f) 0,5 m de margocalcàries grises.
g) 0,1 m d’argiles verdes amb un nivell de cristalls aciculars de calcita que creixen dins les
argiles a base.
h) 2,0 m de calcàries micrítiques amb fantasmes de estratificació horitzontal i laminació
de doms estromatolítics (Fig. 6.2.5.3-A). Contenen motlles de bivalves (tel·línids) i
petits gasteròpodes. Presenten zones amb forta alteració i carstificació en forma
de petites cavitats, en ocasions reblides amb colades estalagmítiques i/o altres
espeleotemes (Fig. 6.2.5.4-A).

Fig. 6.2.5.4 – Son Gual 1. A. Paleocarst amb espeleotemes (nivell h); B. Detall dels cristalls aciculars de
calcita (base nivell d).
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Tot el conjunt pertany a fàcies de manglar passant cap a sostre a nivells cíclics i
estromàtolitics de la unitat de Calcàries de Santanyí-TCC.

Son Gual 2
Coordenades UTM (datum WGS84): 31 S 484195 4379282
Cota: 86 m s.n,m.
Descripció: A la part superior del barranc de Son Gual apareix la sèrie marina pliocena
coronada per una lumaquel·la massiva (Rudstone) de bivalves i altres mol·luscs, dels que
únicament es conserva el motlle, excepció feta dels ostrèids i pectínids.

Fig. 6.2.5.5 - Son Gual 2. Lumaquel·la amb motlle de Persististrombus coronatus (Defrance, 1827).

S’hi han pogut determinar:
Panopea cf. glycimeris (Von Born, 1778)
Pecten sp.
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Ostrea sp.
Tellina sp.
Persististrombus coronatus (Defrance, 1827) (Fig. 6.2.5.5)
Conus sp.

6.2.6.- Can Xarpa-Sondeig S-26 (Can Calixtro)
Aquesta secció ha estat realitzada a partir de les dades proporcionades pel sondeig Palma
S-26, complementades amb les dades proporcionades per Cuerda (1989) i les derivades
de l’observació directa personal de l’aflorament de Can Xarpa.
Les dades del Sondeig són:
Topònim/denominació local: Can Calixtro (realment es situa al N de Son Costella i E de
Can Calixtro).
Localització: Al N del km 7 de la carretera Palma-Sineu (Ma-3011).
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 478789 4382649
Cota: 55 m s.n.m.
Potència: 185 m
Denominació: Sondeig S-26 de la SGOP (actualment la Direcció General de Recursos
Hídrics de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de la CAIB). Es correspon
amb el SO-04 de la fulla 38-27 (Palma) del MAGNA (Barnolas, 1991).
Data de realització: Febrer, 1982.
Les dades del jaciment de can Can Xarpa són:
Topònim: Can Xarpa
Localització: Al N del km 6 de la carretera Palma-Sineu (Ma-3011).
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 477982 4382568
Cota: 40-50 m s.n.m.
Descripció: El jaciment es troba situat dins d’uns sementers (terres de conreu) que
formen una suau pendent. Els sediments no afloren sinó que es troben despresos de la
roca mare en forma de llesques extretes entre la terra de conreu.
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El sondeig S-26 (Can Calixtro) es situa aproximadament equidistant (500 m) entre el
jaciment de Can Xarpa (Cuerda, 1989) i les cases de Son Mir, topònim que dona nom a la
Fm. de Calcisiltites de Son Mir (Pomar et al., 1983a).
El jaciment de Can Xarpa ja era conegut per B. Darder i posteriorment va ésser visitat i
estudiat per Butzer, Muntaner i Cuerda que situen el jaciment en una antiga rasa
d’abrasió marina situada a uns 50 m s.n.m. (Butzer i Cuerda, 1962; Pomar i Cuerda, 1979;
Cuerda 1987).
El testimoni presenta, de base (mur) a sostre (vegeu Annex 2: S-26 Can Calixtro):
a) 25 m (185-160 m) de margues grises i calcàries lacustres amb restes carbonoses.
b) 52 m (160-108 m) de calcisiltites grises-blanques bioclàstiques amb abundant
Heterostegina.
c) 51 m (108-57 m) calcàries i calcarenites de gra fi alternant amb nivells de margues
blanques i verdes. Les calcàries presenten estratificació laminar a base (90-85 m)
lumaquel·la de lamel·libranquis amb ostreids i un nivellet de Cardium sp.
d) 53 m (57-4 m) de calcisiltites blanques i grogues. Presenten sedimentació massiva per
bioturbació amb seqüencia granocreixent cap sostre. Contenen Amusium sp.,
nivellets de Cardium sp. i abundants foraminífers planctònics (Orbulina ssp.,
Globigerinoides elongatus, Globigerinoides ssp., Hastigenina pelagica,
Sphareoidina bulloides, Sphaeroidinellopsis spp.) i bentònics (Ammonia beccari,
...).
e) 4 m (4-0 m) de boicalcarenites grogues compactes amb abundants motlles de
mol·luscs. Contenen Panopea cf. glycimeris (Von Born, 1778), cf. Callista sp.,
Persististrombus coronatus (Defrance, 1827), Conus sp.
f) 0,5 m (aprox.) de sediments de calcarenites arenoses de gra gruixut, consolidades o
semicementades, amb nivells de llims encrostats, depositats in situ sobre una
plataforma d’abrasió marina amb suau pendent, situada a uns 50 m s.n.m. Platja
quaternària de Cuerda (1989), amb fòssils mal conservats de fauna banal:
Glycymeris violacescens (Lamarck, 1819) (90% dels fòssils)
Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789)
Chamelea gallina (Linnaeus, 1758)
Cassis sp.
Hexaplex (Trunculariopsis) trunculus Linnaeus, 1758
Ostrea sp. (gènere no citat per Cuerda)
g) 0,3 m (aprox.) de sòl de terra rossa (call vermell) corresponent a la terra de conreu
actual.
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Atès la seva posició estratigràfica així com pel contingut fòssil pertanyent a fàcies
continental s’atribueix el nivell (a) a les fàcies lacunars de la Fm. de Margues de Pina
(Serraval·lià). Tenint en compte el seu contingut en macroforaminífers, el nivell (b)
correspon clarament a fàcies de plataforma interna de la Fm. de Calcisiltites amb
Heterostegina (Tortonià inferior). En relació al nivell (c), en relació a la seva posició i
litologia, es fa difícil distingir entre la seva pertinença a fàcies lagoon de la Unitat d’Esculls
o de la Fm de Calcàries de Santanyí-CCT, encara que el seu patró transgressiu fa inclinar la
balança més cap a la un CCT. En base a la seva naturalesa litològica calcisiltitica i el
contingut paleontològic amb Amusium i foraminífers planctònics, s’ha d’atribuir el nivell
(d) a fàcies de plataforma oberta-prodelta de la Fm. Calcisiltites de Son Mir (Pliocè
inferior-mitjà).
Encara que el nivell (e) es atribuït per Cuerda (1987) al Miocè marí, la seva naturalesa
litològica calcarenítica, contingut faunístic i posició estratigràfica sobre les calciciltites
amb Amusium, fan que aquest nivell corresponguin clarament a fàcies marines litorals de
la Fm. Calcarenites de Sant Jordi (Pliocè mitjà-superior).
Finalment el nivell (f), atribuït per Cuerda (1987) al Pleistocè inferior (Sicilià II = Milazzià)
atesa la seva altura s.n.m. i contingut en fauna banal, podrien ésser més antics tenint en
compte la subsidència de la conca de Palma o tractar-se d’un nivell d’estabilització dins la
sèrie regressiva pliocena, per a la qual cosa s’atribueix a un Plioquaternari indeterminat.

6.2.7.- Barranc de sa Talaia-sa Cova
Es barranc de sa Talaia, unit a la seva ramificació de sa Cova forma part d’un extens
torrent, en realitat corresponent a dues ramificacions que s’uneixen (torrents de sa Cova i
de sa Talaia), que comença dins del municipi de Santa Eugènia per finalment desembocar
al pla de Sant Jordi a Palma.
Les coordenades UTM (datum WGS84) de localització dels principals punts significatius
d’observació són:
a) Barranc de sa Talaia: 31 S 484257 4382818, cota 95 m s.n.m. Consisteix amb una balma
desenvolupada com a conseqüència de l’erosió dels paraments interns del barranc (Fig.
6.2.7.1). Coincideix amb el tram meandritzant més proper a la terminació del barranc i
amb la part superior del final de la zona militar (destacament de Pontiró) ubicada al
interior del canyó del barranc.
b) Cas General: 31 S 486772 4383097, cota 115 m s.n.m. Balma coincident amb un dels
col·lectors inicials superiors del barranc (Fig. 6.2.7.4).
c) Cova de Son Matxina (Santa Eugènia): 31 S 487206 4382935, cota 120 m s.n.m. Cova
excavada dins els nivells calcarenítics superiors amb retoc eòlic (Fig. 6.2.7.5-B).
d) Urbanització de Pontiró, UTM 31 S 31 S 483420 4383276, cota 106 m s.n.m. Desmunt
d’un vial de la urbanització (Fig. 6.2.7.5-A).
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Antecedents: La morfologia i afloraments han estat estudiats per Rosselló (1998), Morey i
Mas (2009) i Mas (2010).

Fig. 6.2.7.1 - Barranc de sa Talaia. Aflorament de la sèrie pliocena en forma de balma prop de les
barraques militars de Pontiró.

Geomorfologia
El barranc de sa Talaia constitueix el canal difunt d’una xarxa hidrogràfica relicta que
mossega profundament, amb direcció principal W -SW, l’escaló neogen que tanca el pla
de Palma pel seu llindar amb l’altiplà o planell de Llucmajor (Rosselló, 1998).
Aquest barranc, accentua el tret meandritzant just abans de la seva terminació penjada i
el seu torrent devia morir a l’albufera desapareguda del prat de Sant Jordi o bé
s’escampava abans d’arribar-hi, però avui empalma amb la canalització realitzada per a la
bonificació del segle XIX (Rosselló, 1998).
Segons Rosselló (1998), l’eustatisme (regressió finipliocena, rebliment de la conca
sedimentària de Palma), l’arreisme generalitzat (tant per raons climàtiques com
litològiques) i la neotectònica (alçament i/o basculament del planell o antiforme de
Llucmajor) haurien provocat la “fossilització” d’aquesta xarxa relicta.
Encara que Rosselló (1998) atribueix l’encaixament del barranc de sa Talaia dins del
planell escullós miocènic (Unitat d’Esculls), el barranc realment s’encaixa dins dels
sediments del Pliocè i Quaternari (Morey i Mas, 2009).
Des dels col·lectors inicials del torrent fins als escarpaments finals del barranc penjat, els
perfils de les vores espadades del barranc ens proporcionen una successió d’afloraments
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(cova de Son Matxina, Cas General, destacament de Pontiró) que ens permeten
reconstruir el contacte mio-pliocè i tota la sèrie plioquaternària, proporcionant un
referent comparatiu del perfil sedimentari de la conca de Palma amb nivells coetanis de
l’antiforme dels puigs de Son Seguí-Santa Eugènia i els de la cubeta d’Inca, situats a una
banda i a l’altra de la falla de Sencelles (Morey i Mas, 2009).
De forma sintètica, la seqüència estratigràfica esta composta de base a sostre (vegeu
columna estratigràfica sintètica a Annex 1: Log-16):
a) 3-4 m de calcàries blanques amb fina laminació estromatolítica d’ordre mil·limètric de
potència. Presenten nivells de doms estromatolítics, de dimensions
centimètriques, del tipus LLH (Logan et al., 1964).
b) 1-1,5 m de microbialites negres amb forta recristal·lització. Presenten formacions
estromatolítiques i trombòlits amb forma de doms d’escala mètrica que afecten
nivells de calcàries i/o dolomies blanques pulverulentes (Figs. 6.2.7.2, B i 6.2.7.4B).

Fig. 6.2.7.2 - Cas General. A. Contacte de les microbialites messinianes erosionades cobertes pels nivells
de base (lag transgressiu seguit de calcarenites grogues) del Pliocè; B. Detall dels nivells de microbialites
fortament alterades (Fàcies Pont d’Inca).

c) 0,2-0,3 m de calcàries margoses grises que presenten abundants motlles de mol·lusc,
amb ostreids i motlles de gasteròpodes i lamel·libranquis (Fig. 6.2.7.4-C:b).
d) 25-30 m de calcisiltites de color blanc groc, molt limolítiques, massives i bioturbades,
en ocasions laminades i més arenoses als nivells superiors. Es caracteritzen per la
presencia d’Amusium cristatum, escafòpodes i abundants foraminífers. Cap als
marges de conca i cap a sostre són granocreixents i van passant gradualment a
nivells amb estructures de corrents (laminació entrecreuada) i nivells amb forta
bioturbació (Fig. 6.2.7.4-C:c,D) .
e) 10-15 m de biocalcarenites grogues amb intercalacions de nivells limolítics. El límit amb
el tram inferior el constitueix un trànsit gradual. Presenten intercalacions de
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nivells d’ordre decimètric a hemimètric d’acumulació d’organismes fòssils que
presenten continuïtat lateral. Contenen (Mas, 2010):
Mamífers marins:
cf. sirenidae
Peixos:
- Condrictis:
Carcharias taurus Rafinesque, 1810 (Fig. 6.2.7.3-C)
Isurus sp.
Galeorhinus sp.
Carcharhinus egertoni (Agassiz, 1843) (Fig. 6.2.7.3-B)
Carcharhinus spp.
Rhizoprionodon fisheuri (Joleaud, 1912)
Squatina sp.
Rhinobatos sp.
Raja sp.
Dasyatis cavernosa (Probst, 1877)
Myliobatis sp.
Aetobatus sp.
Rhinoptera sp. (Fig. 6.2.7.3-A)
Pleurotremata (indeterminat)
Hypotremata (indeterminat)
- Teleostis:
Dentex cf. fossilis Jonet, 1975
Pagellus sp.
Diplodus cf. vulgaris (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)
Sparus aurata Linnaeus, 1758 (Fig. 6.2.7.3-D)
Pagrus caeruleosticus Valenciennes, 1830 (Fig. 6.2.7.3-E)
Pagrus mauritanicus Arambourg, 1927
Pagrus sp.
Sphyraena cf. olisiponensis Jonet, 1966
Tetrodon cf. lecointrae Leriche, 1957
Sparidae (indeterminat)
Teleostea (indeterminat)
Equinoderms:
Schizaster sp.
Bivalves:
Ostrea sp.
Neopycnodonte navicularis (Brocchi, 1814)
Pecten sp.
Chlamys spp.
Escafòpodes:
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Dentalium sp.
Cirrípedes:
Balanus sp.

Fig. 6.2.7.3 - Barranc de sa Talaia. Dents de peixos del Pliocè (nivell e). A. Rhinoptera sp.; B. Carcharhinus
egertoni (Agassiz, 1843); C. Carcharias taurus Rafinesque, 1810; D. Sparus aurata Linnaeus, 1758,
molariformes; E. Pagrus caeruleosticus (Valenciennes, 1830), molariformes.

f) 3-5 m de calcarenites bioclàstiques que presenten elevada porositat al estar
constituïdes essencialment per una lumaquel·la massiva de motlles de bivalves
(Panopea glycimeris) i gasteròpodes (Persististrombus coronatus). Sediments de
platja amb retoc eòlic cap a sostre.
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g) 10-12 m d’eolianites (Fig. 6.2.7.5) amb intercalació de nivells edàfics (paleosòls).
Presenten estratificació creuada i abundant bioturbació per arrels. A sostre
formen abundants coves de dissolució.
h) 4-5 m d’eolianites amb base discordant sobre el tram anterior, depositades de forma
localitzada sobre els cingles del barranc (sa Cova) i explotades antigament en
forma de pedrera per a l’extracció de marès.
Les microbialites que conformen els nivells (a) i (b) corresponen a la unitat de Calcàries de
Santanyí-CCT del Miocè terminal, essent les calcàries obscures alterades del nivell (b)
atribuïdes a la denominada Fàcies Pont d’Inca.
Coincidint amb el naixement d’un dels col·lectors superiors del torrent (Cas General), es
pot observar de forma clara una important discontinuïtat erosiva que afecta les calcàries
obscures del nivell (b) i les delimita clarament dels materials superiors del nivell (c) (Figs.
6.2.7.2-A i 6.2.7.4).

Fig. 6.2.7.4 - Aflorament de Cas General, situat al barranc de sa Talaia: A) Visió general del contacte
erosiu (MES) del Pliocè sobre Miocè; B) wackestone finimiocenes amb laminació i doms estromatolítics;
C) Detall contacte mio-pliocè: a) Mateixos nivells que B, b) Calcàries margoses grises amb ostrèids i
motlles de gasteròpodes i lamel·libranquis, c) Nivells pliocens amb laminació; D) Detall de nivells
pliocens molt bioturbats
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Per el seu contingut micropaleontològic es pot atribuir el nivell calcisiltític amb Amusium
(d) a la formació de Calcisiltites de Son Mir (Pliocè inferior), corresponent els nivells
arenosos marins (e)+(f) i eòlics superiors (g)+(h) a la formació Calcarenites de Sant Jordi
(Pliocè superior-Plistocè inferior).
Pel que fa al contingut faunístic i aspectes mediambiental del nivell (e) cal destacar unes
condicions subtropicals amb un incipient refredament del medi, l’existència ambient marí
de caire nerític sublitoral i/o plataforma litoral amb fons marins de tipus detrític amb
algunes comunitats algals sense descartar la coexistència de zones salobres properes així
com el caràcter depredador-carnívor dels gèneres que hi son representats, destacant la
representació d’espècies amb règim alimentari malacòfag (Mas, 2010).
El conjunt plioquaternari forma una seqüència marina clarament granocreixent, que es
pot interpretar com a dipòsits de tipus deltaic (sistema deltaic) i litoral que evolucionen a
platges i finalment nivells eòlics i sols d’alteració.

Fig. 6.2.7.5 - Nivells eòlics superiors de les calcarenites pliocenes de la zona de Pontiró-Barranc de sa
Talaia. A. Desmunt a un dels vials de la urbanització de Pontiró; B. Estratificació eòlica a la Cova de Son
Matxina (Santa Eugènia).

6.2.8.- Ca l’Ardiaca-Son Valentí-camí de Son Rapinya
Es descriuen seguidament tres seccions corresponents al sondeig S-20 de ca l’Ardiaca i els
afloraments de Son Valentí i del camí de Son Rapinya, tot tres situades al NW del nucli
urbà de Palma, al piemont de la serra.

Sondeig S-20 (Ca l’Ardiaca)
Topònim/denominació local: Ca l’Ardiaca / Ardiaca.
Localització: Situat a l'W de la conca de Palma. Entre Son Serra Perera i la via de cintura
(Ma-20).
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Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 469181 4382828
Cota: 38 m s.n.m.
Potència: 266 m
Denominació: Sondeig S-20 de la SGOP (actualment la Direcció General de Recursos
Hídrics de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de la CAIB). Es correspon
amb el SO-06 de la fulla 38-27 (Palma) del MAGNA (Barnolas, 1991).
Data de realització: Febrer, 1982.
La secció del sondeig presenta, de base (mur) a sostre (vegeu Annex 2: S-20 Ca l’Ardiaca):
a) 122 m (entre els 266-144 m). Calcarenites, calcisiltites i margues arenoses de colors
clars (blanc, gris) amb passades de conglomerats cap a la base. Contenen nivells
amb Heterostegina, algues rodofícies, bivalves (Ostrea sp., Cardium sp.) i
bioturbació per tubs.
b) 84 m (entre els 144-60 m). Calcarenites grogues i grises fossilíferes, Contenen nivells
amb algues rodofícies, gasteròpodes, dents de peixos, ostreids, briozous i
foraminífers (Borelis melo), alguns coralls cap a la base.
c) 11 m (entre els 60-49 m). Llims sorrencs vermells, ocres o rosats, amb trams arenosos i
graves rodades.
d) 6 m (entre els 49-43 m). Calcàries fosques, recristal·litzades i oquerosas.
e) 13 m (entre els 43-30 m). Calcisiltites grogues amb Amusium i abundant microfauna de
foraminífers planctònics (Orbulina ssp., Globoquadrulina spp., Globigerinoides
elongatus, Globigerinoides ssp., Hastigenina pelagica, Sphareoidina bulloides, ...) i
betolitoral (Ammonia beccari, Eponides schreibersii...)
f) 7 m (entre els 30-23 m). Calcarenites grogues.
g) 23 m (entre els 23-0 m). Llims rojos i graves. Conglomerats i llims endurits a base.
Atesa la seva litologia, el seu contingut en capes amb Hetrostegina i la seva disposició
sota el nivell (b) amb coralls, s’atribueix el nivell (a) a la Unitat de Calcisiltites amb
Heterostegina (Tortonià inferior). El nivell (b), atès el seu contingut amb clapes de coralls i
presència del microforaminífer Borelis melo (Fichtel i Moll, 1798), correspondria a les
fàcies lagoon de la Unitat d’Esculls (Tortonià superior-Messinià). Cal tenir en compte el fet
significatiu de que Colom (1985) cita expressament B. melo com a típic del marès blanc
(molasas blancas) de la zona de Muro. La litologia del nivell (c) correspon a la típica
composició detrítica de la Unitat de Margues de la Bonanova (Messinià). El nivell (d)
s’atribueix a la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT afectades per les típica alteració
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pròpia de les Fàcies Pont d’Inca (Messinià). El nivell (e) amb Amusium s’atribueix a la
Unitat de Calcisiltites de Son Mir i el nivell (f) a la unitat de Calcarenites de Sant Jordi,
corresponents a les fàcies profundes i litorals del Pliocè, respectivament. Finalment el
nivell (g) correspon al·luvions de la unitat de Llims Rojos de Palma (Plistocè-Actual).
La estratigrafia del sondeig S-20 resulta especialment interessant tenint en compte que és
un dels pocs llocs on es mostra clarament la relació estratigràfica entre les formacions de
la Unitat d’Esculls, Margues de la Bonanova i Calcàries de Santanyi-CCT.

Son Valentí
Descripció/localització: Tall desmunt del vial que va de la rotonda de la sortida de la via
de cintura (Ma-20) fins el polígon de Can Valero (Fig. 6.2.8.1).
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 468586 4382310
Cota: 48 m s.n.m.
Antecedents: ITGE (1991) (Vèrtex Ardiaca)

Fig. 6.2.8.1 - Aflorament de Son Valentí. Contacte de les fàcies de lagoon de la Unitat d’Esculls (A) amb
ostracodes i briozous erosionada, a la que es sobreposa la unitat detrítica de Margues de la Bonanova
(B) amb fragments de corall erosionats de la unitat inferior.
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De base a sostre, l’aflorament presenta::
a) 0,5 m margues grogues. Contenen fauna corresponent a un ambient litoral restringit
(Fig. 6.2.8.1-A):
- Ostracodes: Aurila punctata (Von Münster), Trachyleberis cf. histrix
(Reuss); Cyprideis sp.; cf, Terrhenocythere sp.; Candona sp.; Darwinula sp.
- Elphidium sp.
- Ammonia sp.
- Briozous
- Restes de crancs
b) 2,0 m de calcàries lumàquel·liques, fòssils més complets a base passant gradualment a
sostre a un ambient més enèrgic amb microlumaquel·la de motlles de closques de
mol·luscs molt esmicolats, mot bretxificada a sostre. Entre els fòssils de la base
s’han pogut reconèixer:
- Ostrea sp.
- Tel·línids (Tellina sp.)
- Venèrids (cf. Dosinia sp.)
- Cardítids
- Cerithiidae / Potamididae
- Peixos: Sparus cf. aurata
c) 1,0 – 1,5 m de margocalcàries blanques arenoses. Presenta nivellets centimètrics més
calcaris intercalats.
- Fragments conquilla rodats
- Petits gasteròpodes
- Ammonia sp. (rodada)
- Briozous
- Restes de crancs
d) 4,0 m de margues ocres, amb fragment de coralls a base (Tarbellastrea sp.) i briozous
més freqüents cap a la base (Fig. 6.2.8.1-B). Se situen en contacte discordant sobre
el nivell (c) immediatament subjacent. Lateralment passen a llims i conglomerats
amb matriu llimosa, de colors rojos i molt endurits.
Els nivells a), b) i c) formarien part de les fàcies de lagoon (back reef) de la Unitat d’Esculls
(Pomar et al., 1983a) mentre que el nivell d) constituiria la base de la Unitat de Margues
de la Bonanova (Pomar et al., 1983a), amb fragments de corall erosionats i resedimentats
de la Unitat d’Esculls sotajacent.

Camí de Son Rapinya
Descripció/localització: Excavació obres de desmunt per a la construcció de noves
vivendes al núm. 1 del camí de Son Rapinya aferrat a la rotonda que talla amb l’avinguda
Picasso. Actualment cobert i construït a sobre.
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Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 467930 4381128
Cota: 52 m s.n.m.
Data d’observació: Maig de 2011.

Fig. 6.2.8.2 - Col·lapse que afecta la Unitat d’Esculls i la deposició de les Margues de la Bonanova, posat
al descobert per l’excavació al camí de sa Vileta

De base a sostre, es pot apreciar:
a) Fins a 3 m de calcarenites amb (dos) nivells de conglomerats interestratificats. Les
calcarenites es presenten molt bretxificades essent més calcàries cap a sostre. Els
nivells de conglomerats estan formats per còdols (< 50 cm) de calcàries
secundaries i conglomerats paleògens amb matriu calcarenítica groga (Fig.
6.2.8.3). Els nivells calcarenítics també contenen abundants còdols de dimensions
menors suportats per la matriu i abundants coralls (Fig. 6.2.8.4) amb posició de
vida i fragmentats (principalment clapes de Terbellastrea, Siderastrea
posteriorment colonitzades per capes de Porites), amb motlles de gasteròpodes,
bivalves, equinoïdeus detritívors (Clypeaster sp.) i traces d’organismes
perforadors.
b) 1,5 m de margues gris-verdoses.
c) Fins a 3 m de margues i llims grocs i ocres.
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Fig. 6.2.8.3 - Nivells de conglomerats interestratificats entre els coralls. S’observa un còdol d’uns 30 cm
corresponent a la seva vegada a un conglomerat paleogen.

Fig. 6.2.8.4 - Clapes de creixement de coralls, en posició de vida, sobre un nivell de conglomerats.
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El nivell (a) s’interpreta com a fàcies de reraescull extern amb coralls associades a la
proximitat del relleus de la serra (Complex Terrigen Marginal), mentre que els nivells (b) i
(c) pertanyen a la Fm. Margues de la Bonanova (margues grises, grogues i ocres).
No es van poder recollir mostres dels nivells atesa la altura a la que es trobaven sobre el
nivell de l’excavació així com el poc tens que van estar exposades abans de l’encofrat.
Tot el conjunt es troba afectat per un espectacular col·lapse o fractura que bretxifica els
nivells inferiors a la vegada que condiciona la sedimentació dels més superiors.

6.2.9.- Marratxí
Coincidint amb l’antiforme de Marratxí, a la zona superior del flanc SW (puig Blanc) i la
part axial superior de l’estructura antiforme (Can Parrisco) ens apareixen una sèrie
d’afloraments on es pot observar el contacte discordant entre el basament pre i
sinorogènic estructurat i una unitats calcarenítica superior (marina-eòlica) que seu sobre
el basament amb una lleu inclinació subhoritzontal del estrats principalment vers al
centre de la conca de Palma en direcció SW (Fig. 6.2.9.1).
L’altura actual d’aquests depòsits podria estar relacionada amb moviments verticals
derivats de l’aixecament de l’antiforme durant o accions de la falla de Sencelles-Son
Sardina durant el plio-quaternari (Silva et al., 1998).

Fig. 6.2.9.1 - Tall estratigràfic de l’antiforme de Marratxí amb la situació dels afloraments més
significatius. Llegenda: J. Olistòlit juràssic, C. Cretaci, Og. Oligocè (?), Mi. Turbidites del Miocè inferior,
Sv. Serraval·lià lacustre, Pi. i Ps. Pliocè, Qd. Dunes plioquaternàries, Qf. Plioquaternari al·luvial
(modificat a partir de Silva et al., 1998).

Coincidint amb aquest contacte de les calcarenites de la transgressió-regressió pliocena
directament sobre les margues del basament burdigalià-serraval·lià anteriorment
estructurat, a ajudat a la formació de coves amb petites fonts per on discorre l’aigua
filtrada entre les calcarenites permeables que es posteriorment continguda per les
margues inferiors impermeables (Fig. 6.2.9.5)
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Can Parrisco
Topònim: Can Parrisco.
Descripció: Balma on s’han format una sèrie d’entrants i coves coincidint amb en el
contacte de les margues i calcarenites superiors.
Coordenades UTM (WGS84): 31 S 480005 4386327
Cota: 201 m s.n.m.
Antecedents: Santandreu (2005) cita que a les coves de Can Parrisco a diversos indrets de
les penyes (timba superior) es localitzen acumulacions de fòssils de caràcter marí, en molt
diferents graus de conservació. Entre els millors conservats cita grans exemplars de
Ostrea sp. També cita i figura una capa de còdols i grava adossada al sostre d'alguna de
les coves.
De base a sostre s’ha pogut observar:
a) 1,5 de margues grogues. Contenen restes d’equinoïdeus (pues) i foraminífers rodats
(Globigerines, Textularies, Uvigerina sp., ...).
b) 3 m de de calcarenites amb còdols i fauna marina a la base (Fig. 6.2.9.3) i eolianites a
sostre. Els nivells amb còdols i fauna marina contenen Ostrea sp., Spondylus sp. i
Persististrombus sp. (Fig. 6.2.9.2).

Fig. 6.2.9.2 - Can Parrisco. Fauna marina del lag transgressiu de la base de les calcarenites del Pliocè: A.
Motlle intern del gasteròpode Persististrombus sp.; B. Bivalve Spondylus sp. (Fotografies: Joan Ripoll)
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El nivell de margues grogues inferior (a) s’atribueix a la Fm. Turbidites de Banyalbufar
(Miocè inferior).
Nivell superior (b) ha d’ésser atribuït a la transgressió del Pliocè tenint en compte el lag
transgressiu de base i l’altura dels depòsits situats a + de 200 m s.n.m.,
Encara que Silva et al mantinguin que aquests nivells al flanc SW estan poc influïts per
l’aixecament de l’antiforme, aquests quasi segur que estan afectats per l’aixecament
vertical ja que en altres zones més estables, v.g. conca de Campos, el registre del pliocè
marí no supera els 140 m màxim. A l’antiforme de Son Seguí (conca d’Inca) el pliocè marí
pot assolit altures de fins 250 m s.n.m., sens dubte també afectat per l’aixecament
d’aquest antiforme provocat per un xoc direccional de la falla de Sencelles.

Fig. 6.2.9.3 - Can Parrisco. Lag transgressiu amb conglomerats i fauna marina sobre margues grogues
del Miocè inferior.

Puig Blanc
Topònim: es puig Blanc
Coordenades UTM (WGS84): 31 S 479437 4386203
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Cota: 170 m s.n.m
Descripció: Petit puig aïllat situat entre Can Parrisco i l’escarpament de Sant Marçal-sa
Cabaneta.
De base a sostre es pot observar:
a) Margues grises-verdoses que formen capes centimètriques ben estratificades,
alternant capetes dures més calcàries amb capes de margues més verdoses (Fig.
6.2.9.4-A) amb abundants oogonis de caràcies (Chara sp.) i algun foraminífer rodat
i ressedimentat, però mínim (Fig. 6.2.9.4-A,C).
c)

2,5 m de calcarenites i conglomerats (Fig. 6.2.9.4-A,B). A base contenen un lag
transgressiu amb còdols i fauna marina, passant progressivament cap a sostre a
arenes de platja alta i eolianites.

Fig. 6.2.9.4 - Aflorament des puig Blanc. A. Contacte discordant entre la unitat lacunar del Serraval·lià i
el lag transgressiu de la base de les calcarenites del Pliocè; B. Detall del lag transgressiu on es poden
apreciar els còdols i restes de fauna marina passant a sostre a calcarenites de platja alta; C. Oogonis de
caràcies de la unitat lacunar serraval·liana (la microfotografia té 3-4 mm d’amplària).

El nivell (a) podem dir, quasi en tota seguretat que pertanyen a la formació Margues de
Pina, ja que es tracta de margues continentals amb abundants oogonis de caràcies (Chara
sp.), algues típiques d’aigües dolces o màxim salobroses.
El nivell (b), atesa la seva litologia, contingut paleontològic, posició estratigràfica i patró
transgressiu-regressiu, s’atribueix a la unitat de pliocena de les Calcarenites de Sant Jordi.
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A Can Parrisco tenim un contacte Calcarenites de Sant Jordi per sobre de margues
marines (Burdigalià marí) amb pues d’equinoïdeus, mentre que al puig Blanc les
Calcarenites de Sant Jordi seuen sobre margues ben lacustres amb oogonis de caràcies
(Margues de Pina). Base de la transgressió pliocena sobre el basament burdigaliàserraval·lià anteriorment estructurat.

Fig. 6.2.9.5 - Planimetria de dues coves de l’antiforme de Marratxí (Encinas, 2014) que il·lustren
perfectament el contacte de les calcarenites de la transgressió pliocena directament sobre les margues
del basament burdigalià-serraval·lià anteriorment estructurat. A. Cova de s’Agua (Can Parrisco); B. Cova
de sa Font d’en Llupià (sa Cabaneta).

6.2.10. Banc d’Eivissa-Morro den Feliu

Banc d’Eivissa
Topònim: banc d’Eivissa
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 455191 4368955
Cota: De 0 a 90 m s,n,m,
Localització: El promontori del banc d’Eivissa es troba situat a la costa del terme
municipal de Calvià (Mallorca) al sector SW de la península de cala Figuera, entre els
penya-segats des Rafeubext i la urbanització del Toro (port Adriano). El promontori
correspon a una zona marginal de la badia de Palma corresponent a l´extrem més
sudoccidental de l´illa de Mallorca, fet que na motivat el topònim, per ésser el cap de
Mallorca més proper a l´illa d´Eivissa.
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Descripció: Els dipòsits del banc d'Eivissa, se situen en un promontori amb forma de punta
de fletxa que s'eleva des del nivell del mar fins als 90-100 m en la seva part més alta. El
promontori acaba en una amplia tenassa que desapareix sota el mar per ressorgir poc
després en forma d’un successió de petites illetes alineades en la mateixa direcció que la
punta del promontori, denominades es Pans, ses Barbines, es Toretó i es Toro (Fig.
6.2.10.1).

Fig. 6.2.10.1 - Promontori des banc d’Eivissa amb els illots es Pans, ses Barbines, es Toretó i es Toro al
fons.

Antecedents
El promontori del banc d’Eivissa ha estat objecte de diversos estudis tractant diferents
aspectes sobre la seva geologia i paleontologia. Durant tot aquest temps cada autor ha
dut a terme un estudi centrat en un pis geològic específics de la zona de referència:
Cuerda i Rosselló (1973) sobre Quaternari i Pliocè, Pomar (1983) sobre Neogen, etc.
Algunes unitats geològiques són ubicades a diferents pisos geològics dependent de l’autor
(Taula 6.2.10.1).
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Muntaner (1957) és el primer que cita el banc d´Eivissa, donant compte de formacions
marines que ell atribueix al Tirrenià I, fent una descripció breu tant de la estratigrafia
com de la fauna.
Solé-Sabarís (1962) desenvolupa les observacions de Muntaner i es centra al nivell marí
de +22-25 m. Cita per primera vegada Strombus i fa referència a dunes potents,
fortament calcificades i coronades per un grossa crosta superficial.

Fig. 6.2.10.2 - Promontori des banc d’Eivissa, vista general del flanc SE amb aflorament de les unitats:
MB. Margues de la Bonanova (nivell b), amb la seva subdivisions (ii) i (iii); CCT. Margocalcàries
laminades amb guixos de la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT (nivell c); P. Platja pliocena (nivell d);
PQ. Nivells continentals plioquaternaris (nivell e).

Rosselló i Cuerda (1973) són els primers en fer un estudi complet i discussió geològica i
paleontològica del banc d´Eivissa, presentant per primera vegada un tall estratigràfic.
Presenten nous fòssils, tant terrestres i marins entre els nivells +24 i +29 on fan un estudi
complet dels horitzons presents i una interessant discussió i descripció exhaustiva de la
platja fòssil amb Strombus coronatus. Les evidències trobades per ells fan qualificar-la de
Pliocè superior o Pleistocè inferior. Aquest estudi és posteriorment resumit per Cuerda
(1975) on fa una breu referència al banc d´Eivissa, qualificant-lo de Pleistocè inferior i cita
alguns fòssils trobats.
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Taula 6.2.10.1 - Revisió d’antecedents i interpretació estratigràfica des banc d’Eivissa.

Butzer (1975) fa una descripció estratigràfica, centrant-se en els nivells dunars i llims
superiors. Cita Strombus al nivell de 20 metres s.n.m. i defineix aquest jaciment com el
jaciment amb Strombus més alt de Balears. Defineix la platja com un indiscutible Pleistocè
Inferior més antic de Balears. Butzer també fa referència al jaciment de la zona dees
Caramull i les similituds dels nivells fossilífers amb l´altra zona.
Pomar et al. (1983) defineixen de forma encertada els nivells inferiors del banc d´Eivissa
com a Unitat d´Esculls coberts per les Margues de la Bonanova.
González-Hernández et al. (2000) realitzen un estudi paleomagnètic dels depòsits pliopleistocens del banc d´Eivissa amb la finalitat de datar aquests materials. Els resultats, si
bé absoluts en tant a datació (Matuyana), no clarifiquen massa el problema plantejat, ja
que aquesta escala temporal de polaritat magnètica compren des d’un Pliocè superior
(Gelasià) fins a un Pleistocè Inferior (Emilià, Sicilià).
Morey i Ripoll (2009) en un estudi sobre el patrimoni paleontològic de Calvià, realitzen la
catalogació, caracterització i valoració del jaciment dins el context del terme de Calvià,
perfilant-se com un dels jaciments més rellevants del municipi. Així mateix, per primer
cop, es proposen mesures de gestió i conservació per aquest jaciment.
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Fig. 6.2.10.3 - Esquema estratigràfic des banc d’Eivissa amb expressió de la sèrie neògena i els
hemicicles continentals de Butzer (1975). Vegeu explicació de les unitats al text.

Estratigrafia
El promontori està format per depòsits neògens i quaternaris (Figs. 6.2.10.2 i 6.2.10.3)
que de base a sostre, a partir del nivell del mar, coincidint amb els peu del penya-segat, a
la secció de l’aflorament conformen els següents nivells3 (vegeu Annex 1: Log-17):

Fig. 6.2.10.4 - Unitat d’Esculls (nivell a): A. Bretxa de coralls; B. Detall de fragments de corall colonitzats
per algues rodofícies.

a) 10 m de calcàries massives (unitat M1), parcialment dolomitzades, amb incrustacions
de rodofícies, clapes (patch reefs) i bretxes de coralls (Porites sp., Tarbellastrea
3

S’inclou la correspondència amb els nivells establerts en els estudis antecedents de Rosselló i Cuerda
(1973, fig. 4) i els hemicicles de Butzer (1975, pàg. 36), així com amb les unitats estratigràfiques del banc
d’Eivissa (M1,2,3, P i PQ1,2,3,4,5,6) establertes per Mas, Ripoll i Morey (inèdit).
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sp.) fortament cimentades (Fig. 6.2.10.4), que cap a sostre passen a nivells
calcarenites (sand shoal) d’ordre mètric amb estructures de corrents i nivellets
intercalats de margues grogues amb pectínids. A sostre presenten una superfície
ferruginitzada (Fig. 6.2.10.5) fossilitzada per la unitat següent (M2). La unitat es
troba afectada per paleocol·lapses que provoquen l’aparició de dolines
(enfonsaments) a superfície.

Fig. 6.2.10.5 - Superfície ferruginitzada que separa la Unitat d’Esculls (nivell a) de la unitat de Margues
de la Bonanova (nivell b) que la fossilitzen.

b) 13 m de margues i llims (unitat M2, corresponent a la part inferior del nivell “a” de
Butzer, 1975), entre les que dominen els colors ocres-rojos de la part mitjana. De
base a sostre presenten els següents subnivells (Figs. 6.2.10.6 i 6.2.10.7) :
(i) 1,5-2 m de margues blanques (subunitat M2a) amb fauna marina (Fig. 6.2.10.6B) de la que només es conserven els mol·luscs de conquilla de composició
calcítica (ostreids i pectínids):
Crassostrea gryphoides (Schlotheim)
Ostrea cf. lamellosa Brocchi
Neopycnodonte navicularis (Brocchi) (Fig. 6.2.10.18-C)
Anomia ephippium Linnaeus (Fig. 6.2.10.18-B)
Pecten cf. benedictus Lamarck (Fig. 6.2.10.18-A)
Contenen foraminífers planctònics litorals afectats de nanisme (Ammonia sp.,
Elphidium sp., Cibicides sp., ...), ostracodes eurihalins (Cyprideis sp., Darwinula
sp.) i espícules equinoïdeus. Es disposen discordants reblint el hard-ground
ferruginitzat, corresponent a una superfície càrstica-erosiva desenvolupada a
sostre de la unitat M1 subjacent (discontinuïtat intramessiniana).
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(ii) 8 m de margues ocres i llims rojos (subunitat M2b). Contenen esquerdes
mil·limètriques de conquilles de lamel·libranquis molt rodades, amb absència
de foraminífers i ostracodes.
(iii) 3 m de margues grises-verdoses massives amb nivellets calcaris lenticulars
intercalats (subunitat M2c). Contenen microfragments (submil·limètrics) de
conquilles de lamel·libranquis i petits gasteròpodes i restes òssies de peixos
(absència de foraminífers i ostracodes), acabant en contacte erosiu amb la
unitat superior (Figs. 6.2.10.7-B i 6.2.10.8).
El conjunt M2 es presenta moderadament deformat i fortament bioturbat. El
contacte amb la unitat carbonàtica immediatament superior (unitat M3) és molt
brusc i ve marcat per una superfície de discontinuïtat.

Fig. 6.2.10.6 - A. Extrem sud-occidental del promontori. MB. Margues de la Bonanova (nivell b), amb la
seva subdivisió (i), (ii) i (iii); CCT. Margocalcàries laminades amb guixos de la unitat de Calcàries de
Santanyí-CCT (nivell c); P. Platja pliocena (nivell d); PQ. Nivells continentals plioquaternaris (nivell e). B.
Detall de la fauna del subnivell b-(i).
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Fig. 6.2.10.7 - A. Contacte entre la UE i les MB. B. Detall de la continuació cap a sostre amb la successió
MB-CCT-Pliocè. Llegenda: UE. Unitat d’Esculls (nivell a); Fe. Crosta ferruginitzada; MB. Margues de la
Bonanova (nivell b), amb la seva subdivisió (i), (ii) i (iii); CCT. Margocalcàries laminades amb guixos de la
unitat de Calcàries de Santanyí-CCT (nivell c); MES. Superfície d’erosió finimessiniana; P. Platja pliocena
(nivell d); PQ. Nivells continentals plioquaternaris (nivell e).

Fig. 6.2.10.8 - Detall i microcontingut del contacte entre el nivell superior de la unitat de Margues de la
Bonanova (nivell b-iii) i el nivell de margocalcàries laminades amb guixos de la unitat de Calcàries de
Santanyí-CCT (nivell c).
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c) 2,0 m de margocalcàries laminades amb nivellets cíclics de margues verdes (unitat M3)
que contenen cristalls de calcita i guixos (Figs. 6.2.10.7-B; 6.2.10.9 i 6.2.10.10).
Lateralment en direcció cap a conca passen a margues blanques (dolomies ?) més
homogènies, arribant a perdre tota evidència de laminació i/o ciclicitat. Tot el
nivell sembla azoic. Es situen de forma brusca i discordant sobre les margues
grises-verdoses corresponents als nivells superiors de la subunitat M2c anterior
(Figs. 6.2.10.7-B; 6.2.10.8 i 6.2.10.10) Correspon al nivell “a” de Rosselló i Cuerda
(1973) i part superior del nivell “a” de Butzer (1975).

Fig. 6.2.10.9 - Detall de les margocalcàries laminades amb intercalacions d’argiles verdes de la unitat de
Calcàries de Santanyí-CCT (nivell c).

d) 1,5 m de conglomerats format per còdols rodats aplanats (5-8 cm de diàmetre x 1,5 cm
de gruix) corresponents a fragments de calcarenites, margocalcàries laminades i
llims rojos dels nivells inferiors (unitat P). Cap a sostre disminueixen passant
gradualment a calcarenites amb una lumaquel·la de motlles de mol·luscs. La
matriu està formada per llims arenosos de color groc-rosat (Figs. 6.2.10.7-B;
6.2.10.11 i 6.2.10.13). Correspon als nivells “b+c” de Rosselló i Cuerda (1973) i al
nivell “b” de Butzer (1975).
Contenen fauna marina amb especies d’afinitat càlida (Rosselló i Cuerda, 1973 i
noves cites derivades de la observació personal):
Persististrombus coronatus (Defrance)
Conus (Lithoconus) mercati Brocchi
Patella cf. ferruginea Gmelin
Patella cf. ambroggii Lecointre (Fig. 6.2.10.18-E)
Columbella rustica Linnaeus
Ostrea virleti Deshayes (= Sacostrea cucullata Born) (Fig. 6.2.10.18-F,G)
Ostrea cf. lamellosa Brocchi
Spondylus gaederopus Linnaeus
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Donax sp.
Callista italica Defrance
Glycimeris sp.

Fig. 6.2.10.10 - Relació estratigràfica de la successió MB-CCT-Pliocè. Llegenda: MB (iii). Nivell superior de
les Margues de la Bonanova (nivell b-iii)); CCT. Margocalcàries laminades amb guixos de la unitat de
Calcàries de Santanyí-CCT (nivell c); MES. Superfície d’erosió finimessiniana; P. Platja pliocena (nivell d).

Fig. 6.2.10.11 - Conglomerats i lumaquel·les del nivell de platja pliocena (nivell d = P). A.
Desenvolupament horitzontal (flanc NW del promontori); B. Secció vertical (extrem SW del promontori).
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La base es erosiva amb trams de firmground amb perforació de litòfags
(Gatrochaenolites isp.) coincidint amb les parts en contacte a les zones més
calcàries de la unitat inferior (Fig. 6.2.10.18-H). A sostre presenta una crosta
calcítica (carstificació) .
A la zona del monticle o Caramull situat a la punta del promontori, els blocs que
constituïen la part superior, actualment basculats i dispersos pels voltants (Fig.
6.2.10.12), estan formats bàsicament per un nivell calcarenític fortament
cementades amb conglomerats, bretxes i motlles de còdols blans (soft pebbles) a
base, que cap a sostre passen a lumaquel·les (shoreface / nearshore) que
presenten estructures de corrents (estratificacions encreuades de petita escala)
amb motlles de mol·luscs i restes (dents) de peixos de caràcter temperatsubtropical:
Labrodon cf pavimentatus Gervais, 1857
Diplodus cf. vulgaris (E. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817)
Sparidae indeterminats
La presència del gènere Labrodon ha estat citada per Bauzà (1954) dins les
formacions marines quaternàries (platges tirrenianes) del llevant Palma, si bé
Vicens i Grácia (1999) dins d’una revisió de material ictiològic trobat al Quaternari
de Mallorca, consideren Labrodon com un gènere aliè al Quaternari, podent esser
dons un fòssil ressedimentat (reworked) dels dipòsits miocens infrajacents (unitats
M).
La mateixa fauna marina i similitud litològica (conglomerats de còdols aplanats
que passen gradualment a calcarenites) permeten correlacionar aquests amb el
nivell (unitat P) situat a 25 m s.n.m. al promontori.
Tant al promontori com al caramull aquest nivell forma una clara seqüència
granodecreixent amb lag transgressiu a base.
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Fig. 6.2.10.12 - Es Caramull. A. Grans blocs basculats i invertits corresponents a la platja pliocena (nivell
d), on es poden apreciar els motlles de còdols blans corresponents a la base i les calcarenites amb
estructures de corrent cap a sostre; B. Bloc on es pot apreciar els conglomerats de base passant a
calcarenites amb fauna marina cap a sostre.

e) 5 m de eolianites i nivells de llims rojos (Figs. 6.2.10.2 i 6.2.10.13), formades pels
següents nivells (unitats PQ):
- 0,70 m d’arenes eòliques (unitat PQ1, corresponent al nivell “d” de Rosselló i
Cuerda, 1973). Contenen:
Xerocrassa sp.
Helícids / Higròmids indeterminats (de closca globulosa)
Helicodontids indeterminata cf. Oestophora sp.
Iberellus sp. (mida petita)
Iberellus sp. (mida gran)
Trivia sp.
Otala sp.
- 1,00 m de llims grocs sense fauna aparent (unitat PQ2, corresponent al nivell “e”
de Rosselló i Cuerda, 1973).
- 0,60 m d’arenes eòliques (unitat PQ3, corresponent al nivell “f” de Rosselló i
Cuerda, 1973). Presenten forta alvèolitnització i cap a sostre, a la zona de transit a
la unitat PQ4, contenen:
Tudorella ferruginea (Lamarck 1822)
Rumina sp
Iberellus sp (mida petita)
Iberellus sp (mida grossa)
Helícid / Higròmid indet. (closca globulosa)
Xerocrassa sp.
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- 0,80 m de llims rojos (unitat PQ4, corresponent al nivell “g” de Rosselló i Cuerda,
1973). La fauna es la mateixa que la de la unitat PQ3.
- 1,50 m de eolianites grises (unitat PQ5, corresponent al nivell “h” de Rosselló i
Cuerda, 1973). Contenen algun gasteròpode (Otala sp.).
- 0,20 m de llims rojos (unitat PQ6, correspon al sòl d’alteració del nivell “hito” de
Rosselló i Cuerda, 1973). Contenen:
Iberellus sp. (mides grans i petites)
Rumina sp.
Tudorella ferruginea (Lamarck 1822)
Càmeres de pupació d’insectes coleòpters (Rebuffoichnus isp.)
Correspon al sòl d’alteració del nivell “hito” (Fig. 4 in Rosselló i Cuerda, 1973)
Les unitats PQ1 a PQ5 es corresponen amb l’hemicicle continental F (Butzer, 1975).
La unitat Q6 correspon a la base de l’hemicicle continental E. La resta de sistemes
dunars superiors (fins +95 m) es corresponen amb la resta d’hemicicles
continentals D, C, B i A de Butzer (1975).

Fig. 6.2.10.13 - Platja pliocena (nivell d) a base passant cap a sostre a eolianites i paleosòls continentals
(nivell e). A. Vista lateral secció del flanc NW del promontori; B. Vista frontal secció a l’extrem SW del
promontori.
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Taula 6.2.10.2 - Quadre resum de les unitats del banc d’Eivissa. Litologia, potències, altures i contingut
paleontològic (Mas, Ripoll i Morey, inèdit).
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Morro d’en Feliu
Topònim: morro d’en Feliu
Localització: El morro d´en Feliu consisteix en una petita punta a la costa situada a una 2
km direcció E del promontori des banc d’Eivissa entre cala Rafeubetx i el cap de cala
Figuera (Fig. 6.2.10.14).
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 457174 4368144.
Cota: 0-50 m s.n.m.
Descripció: La punta del morro d’en Feliu esta formada per un contrafort avançat i
abrupte del penya-segat que coincideix amb una espectacular falla normal (Mas i Ripoll,
2010) d’edat miocènica fossilitzada pels sediments plio-quaternaris (Fig. 6.2.10.15-A). La
falla presenta una direcció NE-SW que posa en contacte les fàcies de talús (al N) amb les
de front d’escull (al S) de la Unitat d’Esculls.

Fig. 6.2.10.14 - Morro d’en Feliu. Vegeu explicació de les unitats al text.

Els afloraments apareixen en uns blanquissars verticals o subverticals que, de forma
intermitent, interrompen els trams de pendent encrostat que forma els penya-segats
d’aquesta zona. La zona objecte d’estudi correspon principalment al penya-segat del
vesant de la costa SW del sortint (Fig. 6.2.10.14).
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Antecedents: L’aflorament ha estat recentment catalogat per Morey i Ripoll (2009) i
estudiat per Mas i Ripoll (2010).
Als afloraments del morro d’en Feliu, de base (nivell del mar) a sostre trobem4 (vegeu
Annex 1: Log-15 i Figs. 6.2.10.14; 6.2.10.15-B; 6.2.10.17):
a) 9-10 m. Calcàries i calcarenites (Figs. 6.2.10.14, a i 6.2.10.15-A) amb restes d’algues
rodofícies (unitat M1). A sostre poden presentar un nivell de calcisiltites i
calcarenites grogues-blanques amb abundant fauna marina litoral:
-

Dents de peixos (Labrodon sp.)
Bivalves (Pecten sp. ...)
Foraminífers bentolitorals rodats (Elphidium, Ammonia, Cibicides, ...)
Miliòlids (rars)
Ostracodes (Aurila sp.)
Briozous
Espícules d’equinoïdeus

Fig. 6.2.10.15 - Morro d’en Feliu. A. Espectacular mirall de falla que afecta a la Unitat d’Esculls; B.
Unitats estratigràfiques (Vegeu explicació de les unitats al text).

b) 0-0,5 m Llims i margues gris-verdoses (unitat M2) (Fig. 6.2.10.17-A:b). Contenen
ostracodes (Cyprideis sp,) i algun Elphidium sp. de mida petita.
c) 0,5 m. Margocalcàries laminades amb nivellets d’argiles verdes (unitat M3). Contenen
algun ostracode (Cyprideis sp.) (Fig. 6.2.10.17-A:c).

4

S’indica la correspondència amb les unitats estratigràfiques del banc d’Eivissa establertes per Mas, Ripoll i
Morey (inèdit).
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d) 0-1 m. Margocalcàries groguenques amb nivells interestratificats d’argiles verdes i
nivells biotubats amb traces d’arrels subverticals reblides d’argiles verdes.
Contenen ostracodes (Cyprideis sp., com a forma monoespecífica), oogonis de
caràcies i pèl·lets fecals. (Figs. 6.2.10.15 i 6.2.10.17-B:d)
e) 0,5-1 m. Calcarenites i lumquel·les (unitat P). Es situen de forma erosiva sobre les
unitats anteriors (Figs. 6.2.10.15 i 6.2.10.17, MES) i contenen fauna càlida tipus
equatorial:
Persististrombus coronatus (Defrance, 1827) (Fig. 6.2.10.15)
Patella ambroggii Lecointre, 1952
Saccostrea cucullata (Born, 1780)
Callista italica (Defrance, 1815) (Fig. 6.2.10.18-D)

Fig. 6.2.10.15 - Persististrombus coronatus (motlle) inclòs dins del lag transgressiu de la base del Pliocè
(nivell e) fossilitzant els nivells inferior del Messinià (CCT-LM).

f) 7-8 m. Calcarenites passant cap a sostre a eolianites amb intercalacions de paleosòls
(hemicicle continental F; Butzer, 1975). Els paleosòls contenen infinitat de traces
d’insectes (Fig. 6.2.10.16), gasteròpodes pulmonats i rizoconcrecions. Les traces
d’insectes corresponen restes de càmeres de pupació de coleòpters
(Rebuffoichnus isp.) (vegeu Mas i Ripoll, 2010). El paleosòls superior presenta
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bretxificació i superfícies càrstiques amb colades estalagmítiques. L’aparició
d’aquestes traces en els paleosòls es presenta associada a un conjunt de
gasteròpodes pulmonats i rizoconcrecions. Els gasteròpodes que han pogut ésser
determinats són: Iberellus spp., Rumina sp., Tudorella ferruginea (Lamarck 1822).

Fig. 6.2.10.16 - Cambres de pupació de coleòpters (Rebuffoichnus isp.) al nivell (f). A. Acumulació
d’infinitat de cambres; B. Detall dels icnofòssils in situ; C. Icnofòssils separats del sediment. Escales en
cm.

g) Cicles d’eolianites i paleosòls superiors fins arribar a uns 50 m s.n.m. Presenten alguns
nivells de paleosòls amb traces d’insectes esporàdiques.
Els nivells (f) i (g) corresponen, de forma indiferenciada, a les unitats PQ, corresponents
als hemicicles continentals de Butzer (1975), de l’aflorament des banc d’Eivissa.
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El nivell (a) correspon a fàcies de talús de la Unitat d’Esculls, localment cobertes, per
restes de Margues de la Bonanova, a la vegada localment, on no han estat erosionades,
per algun resta de la Unitat de Calcàries de Santanyí-CCT. Els nivell (b) i (c) al Pliocè i el
nivell (d) al Plioquaternari.
Els aflorament es troben parcialment coberts per un pendent encrostat d’uns 25°
d’inclinació format per cons d’enderrocs amb blocs i fragments dels nivells dunars i
paleosòls fossilitzats per llims vermells. Aquesta crosta, atribuïda al penúltim interglacial
Mindel-Riss (Rosselló i Cuerda, 1973), s’ha vist posteriorment erosionada en els trams de
costa que coincideixen amb els afloraments. La mateixa crosta ha contribuït a preservar
els afloraments que abans havia cobert.

Fig. 6.2.10.17 - Morro d’en Feliu. Detall. Vegeu explicació de les unitats al text.
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Fig. 6.2.10.18 - Fòssils des banc d’Eivissa-morro d’en Feliu. Margues de la Bonanova (unitat M2-iii): A.
Pecten cf. benedictus Lamarck, B. Anomia ephippium Linnaeus, C. Neopycnodonte navicularis (Brocchi);
Pliocè (unitat P): D. Callista italica Defrance, E. Patella ambroggii Lecointre, F i G. Saccostrea cucullata
(Born), H. Motlle intern de Gatrochaenolites isp. corresponent al firmground que separa els depòsits
pliocens del messinians (MES).
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Cronostratigrafia des banc d’Eivissa-morro den Feliu
Atesa la seva litologia i contingut paleontològic la unitat M1 correspon a fàcies de talús
(bretxes), front d’escull (calcàries) passant cap a sostre a rere escull o lagoon (calcarenites
i margues grogues) de la Unitat d’Esculls (Tortonià superior-Messinià).
Tenint en compte que el conjunt de la unitat M2 representa el registre sedimentari d’una
pulsació regressiva (amb sediments amb fauna marina a base i restringits amb més
influència continental a sostre), desenvolupada en una àrea amb relativa influència
terrígena marginal, s’interpreten com ambients restringits amb força aportació detrítica
continental corresponents a la unitat de Margues de la Bonanova (Messinià).
La posició estratigràfica, presència de guixos i ciclicitat que caracteritzen la unitat M3, fan
atribuir aquest nivell al CCT-Unitat Calcàries Santanyí, corresponent a un clar ambient
evaporític (Finimessinià). A la zona des morro den Feliu aquests depòsits evolucionen cap
a sostre a margues lacunars (nivell d des morro den Feliu), el que podria correspondre a
un Lago Mare o pre Lago Mare, encara que sense fauna paratethiana.
Pomar et al. (1990), Fornós et al. (1991) i Pomar et al. (1996) indiquen que el límit
superior de la Fm. Margues de la Bonanova cobertes per la Unitat Calcàries de Santanyí,
només ha estat reconegut en sondejos i no es visible en aflorament. El contacte del banc
d’Eivissa seria, dons, un dels pocs afloraments descrit ara on del límit superior erosiu de la
Fm. Margues de la Bonanova és observable. Recentment també a estat descrit a les
costes des Monjos (conca de Campos) i a la zona de Xarraca-Portinatx a l’illa d’Eivissa
(Mas, 2014a i Mas et al., dades inèdites).
La unitat P s’atribueix al Pliocè inicial atesa (i) la seva posició estratigràfica entre els nivells
evaporítics o lacunars erosionats del Finimessinià (unitat M3, CCT-Calcàries de SantanyíLago Mare ?) i el conjunt d’unitats PQ atribuïdes al Pliocè o Plioquaterni continentals, (ii)
la presència de fauna càlida antiga amb presència d’espècies que no sobrepassen la unitat
faunística MPMU1 (= 5,3-3,0 Ma) de Monegatti i Raffi (2001).
El conjunt d’unitats PQ correspondrien a nivells de dunes i paleosòls del Pliocè o
Plioquaternari continental (Pliocè-Plistocè inferior-mitjà).
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6.3.- Conca sedimentària d’Inca
S’han estudiat un total de 12 seccions (Taula 6.3) corresponents als talls observats a 2
coves, 2 columnes de sondejos, 1 comellar i 7 desmunts o excavacions d’obres, camins o
carreteres.
SECCIÓ
I-1
I-2
I-3
I-4
I-5
I-6
I-7
I-8
I-9
I-10
I-11
I-12

Ermita de Son Seguí
Son Tano
Comellar des Rafal
Cova des Negret
Can Ferriol
Costes Son Palou
Sencelles 1
Sencelles 2
Camí des Terrer Blanc
Son Bordils
S-37 Sencelles
S-6 Son Mateu

COMENTARI

UTM

COTA UNITATS

Cova aflorament
Tall camí
Comellar
Cova
Excavació obra
Desmunt carretera
Desmunt carretera
Desmunt carretera
Tall camí
Desmunt carretera
Sondeig
Sondeig s’Empalme

31 S 483833 4385521
31 S 485047 4385339
31 S 485429 4385581
31 S 486719 4386091
31 S 486279 4386036
31 S 492517 4385757
31 S 490785 4388235
31 S 490903 4388417
31 S 488701 4387386
31 S 495749 4392271
31 S 492156 4390111
31 S 496472 4393630

305 m
230 m
185 m
135 m
132 m
131 m
120 m
110 m
112 m
75 m
83 m
75 m

CS, LM, P
CS-LM
CS, LM, P, Q
P, Q
p
CS
CS
CS, P
LM, P
CS, P
B?, CS, P, Q
B, CS, P

Taula 6.3 - Relació de les seccions estudiades a la conca d’Inca. Unitats intervinents: B. Basament pre i
sinorogènic, UE. Unitat d’Esculls, MB. Margues de la Bonanova, CS. Calcàries de Santanyí-CCT, LM. Lago
Mare, P. Pliocè, Q. Quaternari.

Fig. 6.3 - Localització de la conca d’Inca i les diferents seccions estudiades. Llegenda: cercles negres =
afloraments; torretes = sondejos; pic i pala = pedrera o mina.
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El conjunt de les diferents seccions constitueix un transsecte de la conca d’Inca en
direcció SW-NE (Fig. 6.3), entre els 305 m (Ermita de Son Seguí) i els 75 m (sondeig S-6
Son Mateu).
L’observació directe s’hagué de centrar amb la informació disponible proporcionada per
afloraments que han quedat al descobert com a resultat de l’acció de la falla de Sencelles.
Gairebé la totalitat d’afloraments coincideixen amb el traçat de la falla de Sencelles que
possiblement sigui la responsable d’haver-los fet aflorar ja que a les planes adjacents
difícilment es poden observar afloraments prequaternaris.

6.3.1.- Son Seguí-Santa Eugènia
Tota aquesta secció es troba afectat i deformat per acció de la tectònica local, formant i
seguint els estrats la forma de l’orografia dels puigs i comellars. Aquests afloraments
poden tenir continuïtat lateral, encara que de forma molt desestructurada, i també
localment coberts i/o afectats per l’activitat antròpica dels conreus.
La sèrie ha estat reconstruïda atesos els afloraments observables a la superfície dels cims
i comellars que constitueixen el denominat antiforme Son Seguí-Santa Eugènia-es Puget
(Fig. 6.3.1.1), seguint bàsicament un transsecte W-E i els estudis inicials de Morey i Mas
(2009).

Fig. 6.3.1.1 - Puig de Son Seguí (part esquerra de la fotografia) format bàsicament per materials
finimiocens, separat pel comellar des Rafal del puig de Santa Eugènia (centre de la fotografia) format
per materials plioquaternaris. A la dreta el nucli urbà de Santa Eugènia.

Les potències són estimades i aproximatives, ja que els afloraments s’observen de forma
molt discontinuada, desestructurats i/o coberts per al·luvió o col·luvió.
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De forma sintètica la sèrie observable a l’antiforme Son Seguí-Santa Eugènia-es Puget
presenta de base a sostre (vegeu Annex 1: log-19):
a) 1,5-2 m de calcarenites de colors clars amb lumaquel·la de motlles de mol·lusc.
Contenen Pecten sp., Chlamys sp., Glycimèrids.

Fig. 6.3.1.2 - Puig de Son Seguí. A i B. Doms estromatòlitics amb esquerdes de dessecació (cova Ermita);
C. Estromatòlits desestructurats en forma de tepee (vessant Son Tano).

b) 25-30 m de calcàries i calcàries oolítiques localment molt dolomititzades. Presenten
estromatòlits planars i en dom que poden afectar nivells de lumaquel·les de
poliquets (serpúlids), cardítids, litòfags i gasteròpodes. Localment aquest nivell pot
presentar una forta alteració, diagenització i carstificació (Fàcies Pont d’Inca). Les
superfícies i doms estromatolítics poden presentar evidents esquerdes de
dessecació subaèria (Fig. 6.3.1.2-A,B) i estructures en tepee (Fig. 6.3.1.2-C).
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Localment poden aparèixer cossos de conglomerats tasconats, amb còdols
aplanats de dimensions centimètriques, poc cementats i matriu pulverulenta. Són
típics també els nivellets de lumaquel·les de motlles de petits bivalves
pràcticament monoespecífics (Tellinidae indeterminats) amb les valves amb clara
orientació direccional.
c) 1-1,5 m de margues ocràcies, biocalcarenites i calcàries margoses amb lamel·libranquis
(Anadara sp., Lucinidae) i gasteròpodes de significació marina litoral restringida.

Fig. 6.3.1.3 - Puig de Son Seguí vessant de Son Tano, A, Fàcies pre Lago Mare; B. Contingut
micropaleontológic amb predomini de formes bentolitorals eurihalines (∅ 8 mm).
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d) 1-2 m de margues blanques amb microcòdols arrodonits. Contenen oogonis de
caràcies, ostracodes oligohalins (Cyprideis agrigentina, Tyrrenocythere pontica,
Loxoconcha spp.) i marins (Aurila sp. i altres taxons), miliòlids, briozous, pellets
fecals i Microcodium.
Cap a la zona del vessant S del puig de Son Seguí (Son Tano) apareixen margues i
lutites (Fig. 6.3.1.3) amb nivellets amb fauna marina de pectínids, cardítids
(Cerastoderma spp., Acanthocardia sp.), crustacis (fragments de quilòpodes de cf.
Callianassa sp.), equinoïdeus (fragments de pues), ostracodes marins (Aurila
punctata., Trachyleberis sp. i altres) i foraminífers bentolitorals (miliolids) i
eurihalins (Elphidium sp., Ammonia sp.), intercalant altres corresponents a
ambients més salobrosos que contenen petits gasteròpodes tipus Potamidiidae
(cf. Tympanotonos sp.), Hydrobiidae i restes vegetals (cf. Typhia sp.).

Fig. 6.3.1.4 - Calcàries lacunars del cim del puig de Son Seguí. A. Fàcies pre Lago Mare amb
Potamidiidae; B. Fàcies Lago Mare amb multitud d’Hydrobiidae. Escala en cm.

Cap al cim del puig de Son Seguí (als voltants e l’Ermita) apareixen llesques de llims
grisos-verdosos (5-15 cm de gruix) amb fauna de caràcter salobre-lacustre amb
tiges i oogonis de caràcies (Chara), abundants motlles de gasteròpodes tipus
Hydrobidae i Potamidiidae (cf. Tympanotonos), cf. Dreissena sp. i petits cardítids
(cf. Limnocardiinae), ostracodes (Cyprideis sp.) i foraminífers bentònics eurihalins i
litorals (Elphidium, Ammonia, miliòlids) i restes de peixos (Fig. 6.3.1.4).
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e) 3-4 m de margues calcàries grises amb fauna d’aigua salobre-dolça. Contenen motlles
de gasteròpodes (Melanoides sp., Melanopsis sp., Theodoxus sp., Hydrobidae),
lamel·libranquis (Lymnocardiinae, Dreissena sp.) i escassos oogonis de caràcies.
f) 1,5-2 m de margues i lutites amb superfícies brillats i estries de mirall de falla. Contenen
fragments de conquilla, oogonis de caràcies i escassos ostracodes.
g) 2-3 m de margues blanques arenoses. Contenen abundants ostracodes oligohalins
(Cyprideis agrigentina, Tyrrenocythere pontica, Loxoconcha spp.), fragments de
petits gasteròpodes, escassos lamel·libranquis (Lymnocardiinae), miliòlids,
escassos foraminífers eurihalins (Elphidium sp.) i traces d’insectes.
h) 2-3 m de m margues noduloses. Contenen abundants oogonis i tiges de caràcies (varis
taxons), ostracodes (Cyprideis agrigentina, Loxoconcha sp.), petits gasteròpodes
Planorbidae (cf. Hippeutis sp.) i algun foraminífer eurihalí (Elphidium sp.),
possiblement ressedimentat.
i) 15-20 m de calcisiltites grogues i grises, massives i bioturbades (Fig. 6.3.1.5). Contenen
Amusium cristatum, Pycnodonte navicularis, escafòpodes i abundants foraminífers
planctònics.
j) 25-30 m de calcisiltites i calcarenites de gra fi de color groc que progressivament es van
fent més arenoses i enriquint amb fauna marina litoral, principalment pectínids
(Chlamys spp.), balànids i equinoïdeus (Clypeaster sp.), fins arribar a formar una
vertadera lumaquel·la amb els fòssils poc rodats (Fig. 6.3.1.5).
k) 3-4 m de biocalcarenites compactes de colors groguencs amb restes de lamel·libranquis
(Panopea cf. glycymeris) i dents de peixos (principalment espàrids), que amb
contacte amb el nivell anterior donen lloc a la formació de balmes i coves de
dissolució, més endurides a sostre formant el cingle del puig de Santa Eugènia (es
Monument) (Fig. 6.3.1.5).
l)

25-30 m de calcarenites blanquinoses amb escassa fauna. Contenen
interestratificacions de margues blanques-grises (1-2 m) amb ostrèids (Ostrea sp.),
ostracodes (Cyprideis torosa, monoespecífic), abundants foraminífers bentònics
eurihalins (Ammonia beccari, Elphidium crispum) petits gasteròpodes (ceritidae o
cf. Tympanotonos sp.) i restes carbonosos (sa Creueta, Can Ferriol, Can Nadal). Cap
a sostre poden aparèixer estructures de retoc eòlic amb traces d’estratificació
entrecreuada.
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Fig. 6.3.1 5 - Sèrie pliocena de Santa Eugènia. Seqüència granocreixent regressiva.

Els nivells calcarenites, principalment els més superiors, es present força bretxificats i
afectats plans de fracturació o corriment invers (sa Creueta). Es nivells margosos
entremitjos coincidint amb el comellar que separa els dos relleus majors dels puig de Son
Seguí i puig de Santa Eugènia (comellar des Rafal) pareixen haver actuat de nivell plàstic
d’esllavissament formant les superfícies brillats i estries de mirall de falla del nivell (f).
El nivell (a), atès el seu contingut paleontològic de caràcter marí obert es pot atribuir a les
fàcies lagoon de la Unitat d’Esculls, sense poder descartar que pertanyi als nivells inicials
de la transgressió CCT.
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Els nivells (b) i (c), atesa la seva naturalesa litològica (oolites, fàcies Pont d’Inca) i
presència de microbialites han d’ésser atribuïdes a la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT.
El nivell (d) atesa la presència conjunta d’elements clarament marins juntament amb
altres de lacunars correspondrien a una fase inicial de les condicions restringides o fàcies
pre Lago Mare (Mas i Fornós, 2013a; Mas, 2014b).
La presència d’elements oligohalins i d’aigua dolça, alguns de de clara influència
paratethiana, ens duen a atribuir els nivells (e), (f), (g) i (h) a la formació ses Olles (Lago
Mare).
La naturalesa litològica i la correspondència amb fàcies marines profundes amb Amusium
del nivell (i) clarament posicionen aquest nivell dins la unitat de Calcisiltites de Son Mir
(Pliocè inferior), mentre que la naturalesa regressiva des d’un ambient marí litoral
passant cap a dunes i paleosòls del conjunt dels nivells (j), (k) i (l), fan que els mateixos
s’hagin d’atribuir a la unitat a la unitat de Calcarenites de Sant Jordi (Pliocè mitjà-Plistocè
inferior).

6.3.2.- Can Ferriol
Topònim: Can Ferriol (malnom de la família propietària del solar).
Localització: Carrer Ramon Lllull, 10 del nucli urbà de Santa Eugènia.
Coordenades UTM (datum WGS84): 31 S 486315 4386055
Cota: 132 m s.n.m.
Data d’observació: 17/10/2009
Descripció: Tall de desmunt a l’interior l’excavació dels fonaments per a la construcció
d’una casa (Fig. 6.3.2.1).
De base a sostre el tall del desmunt va mostrar (vegeu Annex 1: Log-20):
a) 0,40 m de calcarenita groga amb motlles de fauna marina litoral-platja. Contenen:
-

Patella ex. gr. ambroggii Lecointre
Motlles de gasteròpodes marins
Foraminífers bentònics (Ammonia, Elphidium, Cibicides, Nonion, ...)
Miliòlids
Ostracodes marins
Peixos (dents petits espàrids, Diplodus sp.)
Espícules equinoïdeus
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Fig. 6.3.2.1 - Can Ferriol (nucli urbà de Santa Eugènia). Vista general de l’excavació on es poden apreciar
els nivells marins (color groc) i restringits amb carbó (color negre-gris).

b) 0,50 m de margocalcàries blanquinoses amb moltes restes d’arrels i matèria orgànica.
Contenen:
-

Petits gasteròpodes salobres Tympanotonos (a base)
Ammonia beccari
Elphidium crispum
Cyprideis torosa Jones (posició de vida)
Espícules d’equinoïdeus (molt rares i rodades)
Peixos (Diplodus sp.)

c) 0,20 m d’argiles carbonoses negres-gris obscures. Restes carbonoses i ferruginosos (Fig.
6.3.2.2). Alt contingut en matèria orgànica. Contenen:
-

Cardium sp.
Esquerdes de conquilla aporcellanada
Petits gasteròpodes lacunars (Hydrobidae, ...)
Ammonia beccari (nanisme)
Cyprideis torosa Jones (rars i en posició vida tancats)
Briozous
Peixos (restes ossis espines, Diplodus sp.)
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d) 1,00 m d’argiles arenoses marrons a base passant a grises a sostre (Fig. 6.3.2.2) amb
matèria orgànica. Contenen:
-

Cardium sp.
Tel·línids
Tympanotonos sp.
Rizoconcrecions (tubèrculs)
Cyprideis torosa Jones (infinitat: 50% posició vida tancats)
Ammonia beccari (nanisme)
Balanus sp.

Fig. 6.3.2.2 - Can Ferriol (nucli urbà de Santa Eugènia). Detall del nivells restringits (c) i (d) amb restes
carbonosos.

e) 0,60 m alternança cíclica de nivellets centimètrics de lumaquel·les arenoses
blanquinoses (fins a 3 nivellets) alternant amb nivellets centimètrics de margues
grises. La seqüència s’inicia amb un nivellet de lumaquel·la i acaba amb un nivellet
de margues. Reacció al peròxid. Els nivells lumàquel·lics contenen:
-

Ostrea edulis (formant bancs d’ostres als 2 nivellets superiors)
Cardium sp.
Tel·línids
Esquerdes de conquilla (bivalves)
Cyprideis torosa Jones (infinitat: >75% posició vida tancats)
Ammonia beccari (nanisme)
Cibicides sp. (molt rar)

f) 0,50 m de calcarenites margoses grogues amb fauna marina molt litoral. contenen:
- Cardium sp.
- Tel·línids
- Ammonia beccari
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Ostracodes (Cyprideis + altres)
Elphidium crispum (rars)
Cibicides sp. (rar)
Equinoïdeus (espícules) rars
Miliòlids

g) 0,40 m de llims marrons corresponents al sòl d’alteració actual (terra de conreu).
El conjunt pareix correspondre a un cicle regressiu forçat-transgressiu (marí litoralalbufera-marí restringit) dins la regressió general plioquaternaria afectada possiblement
per ajustaments verticals d’aixecament (push-up) dels puigs de Son Seguí-Santa Eugènia.
Aquests nivells apareixen a la part alta del nucli urbà (sa Creueta, es Puget) amb el mateix
cabussament però menor potència. Tot el conjunt lacunar plioquaternari de Santa
Eugènia pareix que parteix d’un ambient marí (nivells de calcarenites grogues amb fauna
marina) que de forma sobtada passen a albufera. Això és rar, ja que no apareixen nivells
de transició de retirada progressiva del mar, per això en fa pensar amb una pujada
sobtada del substrat per una pulsació tectònica. Posteriorment la seqüencia es torna
transgressiva passant d’albufera salobre (arrels, hidròbids, Cerastoderma, Bittium,
nanisme Ammonia i infinitat de Cyprideis en posició vida) a unes condicions marines
restringides (Ostrea, Tellínids, Ammonia de mida més grossa i disminució Cyprideis) per
tornat finalment a unes condicions marines litorals amb salinitat normal (equinoïdeus,
miliòlids).

6.3.3.- Camí des terrer Blanc-Sencelles
Topònim: camí des terrer Blanc. El topònim possiblement ve motivat pel la presència de
les margues blanques del nivell (b) descrit.
Localització: A l’inici del camí des Terrer Branc que baixa des de Morelló Nou-So
n’Apedaçat (Sencelles) cap a Biniali. La costa del camí coincidiria amb l’escarpament de la
falla de Sencelles.
Coordenades UTM (datum WGS84): 31S 488701 4387386
Cota: 112 m s.n.m.
Descripció: Desmunts laterals del camí coincidint amb una petita costa i un carrer
transversal (Fig, 6.3.3.1)
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Fig. 6.3.3.1 - Camí des Terrer Blanc: A. Tall esquemàtic de l’aflorament (segons Silva et al., 2001); B.
Contacte Lago Mare-Pliocè erosiu amb lag transgressiu (ocre) a base; C. Detall del contacte erosiu.

En el tall del camí, de base a sostre, es poden distingir dues unitats ben diferenciades
(vegeu Annex 1: Log-21):
a) 1,5 m de margues blanques. Presenten esquerdes vertical de fracturació enfilades i
reblides per sediments grocs de la unitat superior (Figs. 6.3.3.1 i 6.3.3.2-B). Les
margues contenen:
- Lymnocardiinae indeterminats (3 taxons)
- Hydrobiidae (cf. Saccoia sp.)
- Ostracodes (molt abundants): 2 espècies: Cyprideis sp., Tyrrhenocythere sp.
b) 4 m de calcisiltites grogues que cap a sostre can passant a calcarenites (Figs. 6.3.3.1 i
6.3.3.2-C,B). A base La unitat presenta lag transgressiu (Figs. 6.3.3.1-C i 6.3.3.2-C),
de potència centimètrica i color ocre-groc obscur, molt continuo que rebleix el
perfil fracturat i erosionar a sostre de la unitat inferior. El nivellet de lag basal es
mot ric en fauna litoral i conté còdols blans de margues blanques arrabassat del
nivell inferior. Cap el NW fracturació i bretxificació al coincidir amb el pla de falla.
Els nivells de calcisiltites contenen (més abundants cap a la base):
- Amusium cristatum (Bronn, 1827)
- Neopycnodonte navicularis (Brocchi,1814)
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- Terebratula sp.
- Pecten sp.
- Chlamys sp.
- Foraminífers (dominen espècies planctòniques)
- Ostracodes (varies espècies)
- Espícules d’equinoïdeus
- Peixos (dents)

Fig. 6.3.3.2 - Camí des Terrer Blanc: A. Detall del contacte erosiu Lago Mare-Pliocè. Contingut
micropaleontològic; B. Lago Mare (nivell a); B. lag transgressiu (ocre) a base del nivell (b); D. Calciciltites
grogues del Pliocè (nivell b). Microfotografies ∅ 8 mm

Atesa la seva posició estratigràfica i fauna d’aigua dolça-salobre amb afinitat
paratethiana, s’atribueix el nivell (a) a la unitat Lago Mare (Fm. ses Olles) afectat per una
important superfície d’erosió a sostre.
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El nivell (b), s’atribueix al Pliocè, atès el seu patró transgressiu-regressiu progradant, amb
un clar lag transgressiu i fàcies marines profundes de la Fm. Calcisiltites de Son Mir a base
que passen gradualment mitjançant un seqüencia granocreixent a fàcies més litorals de la
Fm. Calcarenites de Sant Jordi cap a sostre.
Afloraments pròxims amb estromatòlits i trombòlits molt diagenitzats tipus fàcies Pont
d’Inca (Fig, 6.3.3.3) correlacionables amb la continuació inferior nivells inferior de la
unitat (a) els podem trobar als voltants del nucli urbà de Sencelles (Sencelles-1 i Sencelles2), on també es pot observar que les calcisiltites basals del Pliocè es situen directament
mitjançant contacte erosiu sobre els nivells de microbialites diagenitzades (Sencelles-2),
sense presència del nivells Lago Mare intermedis observats a l’aflorament proper del
camí des Terrer Blanc (Fig, 6.3.3.3-B).

Fig. 6.3.3.3 - Afloraments dels voltants del nucli urbà de Sencelles: A i C. Secelles-1; B i D. Sencelles-2.
Mio.- Estromatòlits i trombòlits força diagenitzats (Fàcies Pont d’Inca). Plio.- Nivells bassals erosius del
Pliocè marí.
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6.3.4.- Costes de Son Palou
Topònim: Son Palou (finca de Sencelles)
Localització: Carretera Ma-3011 (carretera vella de Palma-Sineu, Km 2 Pmv-3111)
coincidint amb la part superior d’un canvi de rasant situat al Km. 22,5, a l’altura del predi
de Son Palou del municipi de Sencelles.
Coordenades UTM (datum WGS84): 31 S 492517 4385757
Cota: 131 m s.n.m.
Descripció: Posat al descobert per els desmunt laterals de la carretera.
El desmunt d’uns 350 m de longitud mostra de base a sostre (Fig, 6.3.4.1):
a) 3-4 m de margues blanques-grises carbonatades amb interestratificació de nivellets
d’argiles ocres, dos intermedis i un a sostre. Les margues contenen bivalves
(Pecten sp., tellinids) que conserven les dues valves articulades. Lar argiles
semblen estèrils.
b) 1,5-2 m de calcàries diagenitzades amb un nivell d’estromatòlits a base. Es situen en
forma de discontinuïtat concordant sobre l’últim nivellet de margues ocres de del
nivell inferior (a).

Fig. 6.3.4.1 - Visió general i detall de l’aflorament de ses costes de Son Palou (Sencelles). Vegeu
explicació dels nivells (a) i (b) en el text.

El nivell (a), atesa la seva posició estratigràfica, litologia i bivalves articulades, s’interpreta
com a fàcies de manglar inferior i el (b) fàcies com a les fàcies oolítiquesestromatolítiques (localment afectades per les fàcies Pont d’Inca) superiors, ambdós
nivells de la unitat Calcàries de Santanyí-CCT.
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Aquests nivells es poden correlacionar amb la part inferior dels nivells amb estromatòlits i
fàcies Pont d’Inca observades als voltants del nucli urbà de Sencelles (vegeu apartat
6.3.3).

6.3.5.- Son Bordils
Topònim: Pleta o garriga de Son Bordils.
Localització: L’aflorament s’ubica al terme municipal d’Inca, en concret al km 5 de la
carretera Ma-3240 (abans PM-324) que uneix Inca amb Sineu, a 500 m al NW de la
convergència dels torrent des Rafal Garcés i de Vinagrella.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 495749 4392271
Cota: 76 m s.n.m.
Descripció: Es tracta de dues seccions paral·leles corresponents als talls laterals de la
trinxera de desmunt posada al descobert per les obres de d’anivellació durant la
construcció la carretera, amb una llargària total de la secció d’uns 250 m i una altura
màxima exposada d’uns 2 m, que en total ens proporcionen fins uns 6 m de potència
estratigràfica. La secció més completa s’observa al tall lateral en sentit cap a Inca (Fig.
6.3.5.1).

Fig. 6.3.5.1 - Vista general de l’aflorament de sa pleta de Son Bordils (Inca).
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De base a sostre a l’aflorament es poden observar (vegeu Annex 1: Log-22 i Fig. 6.3.5.5):
a) 3 m calcàries obscures molt diagenitzades (Fàcies Pont d’Inca). Presenten forta
alteració (Fig. 6.3.5.2-A) en forma de recristal·lització amb cristalls de colors
obscurs de fins 1 cm i esferes de cristalls aciculars radials (Fig. 6.3.5.2-D), bretxes
de dissolució i cavitats càrstiques amb espeleotemes (Fig. 6.3.5.2-B). La roca
original es troba totalment alterada i modificada per la diagènesi, però s’hi han
pogut observar alguns restes d’estructures de laminació estromatolítica (Fig.
6.3.5.2-C) i de traces fòssils en forma de tubs.

Fig. 6.3.5.2 - Calcàries obscures tipus Pont d’Inca del nivell (a): A. Fortament alterades per la diagènesi;
B. Cavitats amb espeleotemes.; C. Restes de laminació estromatolìtica; D. Recristal·lització.

b) 2 m de calcàries oolítiques de colors clars (blanques-grises) (Fig. 6.3.5.3). Presenten les
oolites molt ben conservades (Fig. 6.3.5.3, detall). Contenen motlles de
gasteròpodes i bivalves indeterminats. Laminació incipient. Cap a sostre passen a
calcàries molt micrítiques amb miliòlids i petits gasteròpodes.
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Fig. 6.3.5.3 - Calcàries oolítiques del nivell (b) i microfotografia (∅ 8 mm) mostrant l’estructura formada
per oolites ben conservades.

c) 1,5 m de calcarenites grogues que formen una lumaquel·les de mol·luscs dels que
només es conserven els motlles, a excepció dels ostrèids i pectínids. Rebleixen les
irregularitats que forma la superfície d’erosió (Fig. 6.3.5.6) que constitueix el
contacte amb el nivell anterior (b). S’han pogut identificar bivalves (Ostrea sp.,
Cardium sp., pectínids, cf. Callista sp.), gasteròpodes (Conus sp.), pues
d’equinoïdeus i traces d’esponges perforants (Entobia isp.) (Fig. 6.3.5.4).
Cap el tram SE (direcció Sineu) del tall del desmunt de la carretera es pot observar que el
nivell (c) es deposita directament sobre el nivell (a), la qual cosa ens indica que la
superfície d’erosió finimesiniana ha arribat a afectar la totalitat del nivell (b).
Les unitats inferior (a) i superior (c) es presenten incompletes pel fet de que en la primera
no es veu la base al coincidir amb el límit inferior de l’excavació del desmunt de la
carretera i que el sostre de la segona esta constituït per la superfície topogràfica actual.
Ateses las característiques litològiques, contingut paleontològic i relacions
estratigràfiques (Fig. 6.3.5.5), els nivells (a) i (b) s’atribueixen a la unitat de Calcàries de
Santanyí-CCT, corresponent al Messinià final, mentre que el nivell (c) s’atribueix a fàcies
litorals de la unitat de Calcarenites de Sant Jordi del Pliocè inferior, tenint en compte que
en un rebliment sobtat i complet de les conques a l’inici del Pliocè (Zanclià), alguns
depòsits biocalcarenítics litorals dels marges de les conques, és a dir part de les
calcarenites de Sant Jordi situades a més altura sobre l’actual nivell de la mar, poden
ésser cronostratigràficament equivalents (coetanis) als depòsits més profunds
(Calcisiltites de Son Mir o Margues amb Amusium) situats als depocentres de les conques
(Mas, 2011a, 2014a).
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Fig. 6.3.5.4 - Fòssils marins característics del nivell (c): A. motlle intern de Cardium sp.; B. pectínid; C.
pua d’equinoïdeu; D. restes de valves d’ostres (Ostrea sp.). (Escala gràfica = 10 mm)

En el cas que ens ocupa, els nivells inferiors (a) i (b) es troben afectats per una superfície
d’erosió messiniana (MES), per la qual cosa es poden correlacionar amb l’evaporita
marginal depositada abans del màxim erosiu de la baixada grossa del nivell marí.
Els depòsits marins del nivell (c) superior correspondrien a la gran entrada de la mar a
inicis del Pliocè, ja que apareixen de sobte i directament (sense cap tipus de transició)
sobre la superfície d’erosió messiniana (MES). Aquests presenten una fauna i
sedimentació marina molt litoral, que ens indiquen clarament la proximitat d’un marge de
conca (Fig. 6.3.5.4).
Tota la unitat miocena observable a l’aflorament presenta una seqüència transgressiva
litoral restringida, que aniria probablement de les condicions intermareals de la base fins
a condicions clarament submareals a sostre de la seqüència. Tot això, dins d’unes
condicions diagenètiques força característiques, les calcàries apareixen afectades per
processos de neomorfisme relacionats probablement amb les fases perievaporítiques,
possiblement associades a hipersalinitat.
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Fig. 6.3.5.5 - Vista general de l’aflorament amb indicació de les diferents unitats i superfícies
localitzades: a) Calcàries Pont d’Inca, b) Calcàries oolítiques, c) Calcarenites del Pliocè marí. La línia roja
correspon a la erosió messiniana (MES).

Per la seva part, el nivell pliocè forma part d’una seqüència marina transgressiva
corresponent a una sedimentació marina litoral.
Des de la perspectiva paleoambiental el conjunt de sa pleta de Son Bordils suposa un
model d’evolució que inclou des d’un ambient finimiocènic restringit d’aigües somes amb
esculls estromatolítics i oolites de caràcter tropical-subtropical, que es segueix finalment
amb l’establiment d’un ambient marí litoral (Pliocè inicial).
L’aflorament de Son Bordils ens mostra el contacte entre una unitat inferior,
corresponent al moment de la crisi de salinitat mediterrània (Messinià terminal
erosionat), i una unitat superior, corresponent als sediments de la posterior reinundació
de la Mediterrània per la mar del Pliocè.
L’estructura i disposició de l’aflorament (estructura transversal significativament elevada i
lleugerament flexionada) podria estar condicionada per la seva coincidència amb un
sector d’esqueixament tranversal del terreny associat a una zona de xoc direccional de la
falla de Sencelles (estructures push-up).
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Fig. 6.3.5.6 - Erosió (MES). Fragments de calcàries obscures (Fàcies Pont d’inca) del Messinià, remoguts i
interestratificats per sediments marins de la inundació pliocena.

6.3.6.- Sondeig S-6 (Son Mateu)
Topònim/denominació local: Son Mateu (Inca).
Localització: A 5 km al S del nucli urbà d’Inca, a uns 500 m al NE de la bifurcació de vies de
tren denominada ls’Empalme.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 496472 4393630
Cota: 75 m s.n.m.
Potència: 224 m
Denominació: Sondeig S-6 de la SGOP (actualment la Direcció General de Recursos Hídrics
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de la CAIB). Es correspon amb el
SO-02 de la fulla 39-26 (Inca) del MAGNA (Barnolas, 1991).
Data de realització: Març, 1982
El testimoni presenta, de base (mur) a sostre (vegeu Annex 2: S-6 Son Mateu):
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a) 6 m (224-218 m) de margues grises amb cristalls de guix i trams de guixos compactes.
b) 127,5 m (218-90,5 m) de margues arenoses de colors ocres i marrons, amb graves.
Conglomerats i calcàries cap a la base. Tot el conjunt presenta nivells amb restes
de carbó, Fauna salobre restringida cap a la base sobre la unitat inferior (Cyprideis
sp., Ammonia sp., Elphidium spp., peixos Aphanius sp., ...).
c) 60 m (90,5-30,5 m) de calcàries blanques, calcarenites i calcàries oolítiques. A sostre
calcàries recristal·litzades i carstificades amb nivells d’argiles verdes (Fàcies Pont
d’Inca).
d) 30,5 m (30,5-0 m) de calcarenites grogues, Contenen fauna marina (gasteròpodes) i
foraminífers bentolitorals (Elphidium crispum, Eponides sp.).
Els nivells (a) i (b) atesos la seva litologia (margues lacunars amb nivells carbonosos i
evaporítics) i gran potència (> 130 m) s’han d’atribuir al Serraval·lià lacunar (Fm. Margues
de Pina).
La interpretació del sondeig feta pel MAGNA (Barnolas, 1991) atribueix el nivell (b), de
forma conjunta amb el (c), a fàcies lacunars-litorals del Complex Terminal, cosa que s’ha
cregut convenient descartar tenint en compte la gran potència i carbons del nivell (b). Per
altre part, cal considerar que si el nivell (b) fos un TCC, el nivell inferior de margues amb
guixos (a) atribuïts per Barnolas (1991) a la unitat lacunar evaporítica del Miocè mitjà
(Serraval·lià), podria correspondre a evaporites messinianes.
El nivell (c) atesa la seva litologia, amb presència de calcàries oolítiques i forta alteració
diagenètica, s’atribueixen a les fàcies Pont d’Inca de la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT
Finalment el nivell (d), atesos la seva litologia, posició estratigràfica i contingut
paleontològic, s’atribueix al Pliocè marí litoral (Fm. Calcarenites de Sant Jordi).

6.3.7.- Sondeig S-37 (Sencelles)
Topònim/denominació local: Sencelles.
Localització: A 1,5 Km al NE del municipi de Sencelles, coincidint amb la intersecció de la
carrera PM-312 (Sencelles-Inca) amb el torrent de Sencelles.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 492156 4390111
Cota: 83,3 m s.n.m.
Potència: 280 m
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Denominació: Sondeig S-37 de la SGOP (actualment la Direcció General de Recursos
Hídrics de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de la CAIB). Es correspon
amb el SO-01 de la fulla 39-27 (Porreres) del MAGNA (Barnolas, 1991).
Data de realització: Març, 1982
El testimoni presenta, de base (mur) a sostre (vegeu Annex 2: S-37 Sencelles):
a) 3 m (280-277 m) de margues grises amb guixos.
b) 34 m (277-243 m) alternança de calcàries margoses grises fines i nivells de calcarenites
gris-groguenques.
c) 58 m (243-185 m) de margues grises amb intercalació d’un nivell de 5 m de graves i
conglomerats (225-220 m).
d) 72 m (185-113 m) de margues calcisiltites grises amb foraminífers planctònics.
Amusium i fragments gruixats de lignits.
e) 74 m (113-38 m) de calcarenites gruixudes de colors clars amb nivells de lumaquel·les
als 85 i 50 m.
f) 38 m (38-0 m) de llims i argiles marrons amb graves, predominant generalment els
llims. A base (35-31 m) nivells lacunars amb calcàries i carbó.
El nivell (a) de margues amb guixos ha estat atribuït, segons interpretació del MAGNA
(Barnolas, 1991), a la unitat lacunar evaporítica del Miocè mitjà (Fm. Margues de Pina,
Serraval·lià), encara que donada la seva posició estratigràfica sota el Complex Terminal
(nivell c) no es pot descartar que no corresponguin a evaporites messinianes.
Els nivells (b) i (c), atesa la seves litologia i posició estratigràfica, s’atribueixen a les fàcies
lacunars-litorals de la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT, sense poder descartar que part
del nivell (c) pugui pertànyer a nivells calcisiltítics de la base del Pliocè.
El nivell (d), atesos la seva litologia, posició estratigràfica i contingut paleontològic,
s’atribueix al Pliocè marí profund (Fm. Calcisiltites de Son Mir).
El nivell (e), atesos la seva litologia, posició estratigràfica i contingut paleontològic,
s’atribueix al Pliocè marí litoral (Fm. Calcarenites de Sant Jordi).
Finalment, el nivell (f) correspon a al·luvions quaternaris amb nivells lacunars intercalats.
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6.4.- Conca sedimentària de sa Pobla-Alcúdia
S’han estudiat un total de 13 seccions (Taula 6.4) corresponents als talls observats a 1
pedrera, 1 cova, 3 columnes de sondejos i 8 desmunts o excavacions d’obres, camins o
carreteres.

SECCIÓ
S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
S-6
S-7
S-8
S-9
S-10
S-11
S-12
S-13

Cra. Búger-Campanet
Autopista Campanet
Ermita Sant Crist
Cra. Llubí-Sta. Margalida
Tirasset
Variant Llubí
Son Bernat d'Alt
Llubí urbà
Can Planxador
Ses Coves
S-3 Muro
S-16 sa Pobla
S-31 Albufera

COMENTARI

UTM

COTA UNITATS

Desmunt carretera
Desmunt autopista
Desmunt carretera
Desmunt carretera
Desmunt camí pas tren
Desmunt carretera
Desmunt camí
Excavació obra
Pedrera margues
Cova barranc
Sondeig
Sondeig
Sondeig

31 S 498065 4401556
31 S 497674 4401799
31 S 499868 4395229
31 S 501733 4394840
31 S 497847 4394369
31 S 501058 4394139
31 S 501403 4395490
31 S 500060 4394216
31 S 501554 4395735
31 S 500754 4395646
31 S 501955 4398610
31 S 502511 4403042
31 S 509220 4405430

80 m
76 m
72 m
70 m
68 m
65 m
. 60 m
59 m
58 m
50 m
30 m
18 m
6m

P?
P?
CS, P
CS
CS, LM, P
CS, P
P
CS, LM, P
P
P
B/CS, p
B/CS, P, Q
UE/CS, LM, P, Q

Taula 6.4 - Relació de les seccions estudiades a la conca de sa Pobla-Alcúdia. Unitats intervinents: B.
Basament pre i sinorogènic, UE. Unitat d’Esculls, MB. Margues de la Bonanova, CS. Calcàries de SantanyíCCT, LM. Lago Mare, P. Pliocè, Q. Quaternari.

Fig. 6.4 - Localització de la conca de sa Pobla-Alcúdia i les diferents seccions estudiades. Llegenda:
cercles negres = afloraments; torretes = sondejos; pic i pala = pedrera o mina.
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El conjunt de les diferents seccions constitueix bàsicament un transsecte SW-NE de la
conca de sa Pobla-Alcúdia, coincidint amb el traçat de la dipo de Sencelles-Vinagrella i
flanc NW de l’antiforme de Santa Margalida (Fig. 6.4), amb cotes des dels 70 m (Llubí)
fins 6 m (Albufera).

6.4.1.- Llubí
La zona dels voltants del nucli urbà de Llubí ha proporcionat una sèrie d’afloraments força
interessants per poder estudiar les relacions entre els esdeveniments del Miocè terminal i
la posterior evolució del Pliocè a la conca de sa Pobla-Alcúdia.
Coincidint amb el pas del torrent de Vinagrella (possiblement condicionat pel traçat de la
falla de Sencelles-Vinagrella) al N del nucli urbà de Llubí, el terreny forma una notable i
extensa depressió en la que actualment s’hi encaixa el llit o tàlveg del torrent al seu pas a
la vora del poble.

Llubí (nucli urbà)
Localització: Fonaments d’una vivenda ubicada a l’Avinguda de Son Marget, s/n al nucli
urbà de Llubí.
Coordenades UTM (datum WGS84): 31 S 500060 4394216
Cota: 59 m s.n.m.
Descripció: Aflorament fortuït en el que es podia observar un col·lapse format per
múltiples falles normals en ventall que fracturen repetidament els nivells de calcarenitics
del Pliocè (Fig. 6.4.1.3) i que arriben a posar posa en contacte subvertical els materials
miocens del Messinià (microbialites tipus fàcies Pont d’Inca de la unitat Calcàries de
Santanyí-CCT i nivells margosos lacunars de les fàcies Lago-Mare) i els del Pliocè
(calcisiltites i calcarenites grogues, amb Amusium a la base que passen ràpida però
gradualment a mes calcarenític a sostre) (Fig. 6.4.1.1).
Data d’observació: Setembre de 2009.
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Fig. 6.4.1.1 - Llubí nucli urbà. Contacte mio-pliocè afectat per desplaçament vertical, Vegeu explicació
de les unitats (a), (b) i (c) en el text.

Concretament de base a sostre es va poder observar (vegeu Annex 1: Log-23 i Fig.
6.4.1.1):
a) 1,0 m d’argiles grises i microbialites obscures força diagenitzades. Les microbialites
estan formades per estromatòlits i trombòlits. Els estromatòlits presenten
laminació amb capes calcàries, amb nivells d’argiles molt obscures i nivells amb
esquerdes de dessecació (exposició subaèria). El conjunt presenta forta
recristal·lització i diagènesis (fàcies Pont d’Inca). Els nivells laminats són estèrils i
les argiles poden contenir alguns ostracodes (Cyprideis sp.).
b) 2,5-3,0 m de margues arenoses grises i marrons amb nivellets de calcàries, argiles
verdes i margues blanques fines a sostre. Contenen fauna salobre i d'aigua dolça,
amb oogonis i tiges de caràcies (Chara sp.), bivalves d'afinitat paratethyana
(Dreissena sp. i representants de la subfamília Limnocardiinae), gasteròpodes
(Hydrobiidae, Melanopsis sp.), ostràcodes (Cyprideis agrigentina) i pèl·lets fecals
(Fig. 6.4.1.2).
c) 2,0 m de calcisiltites grogues passant gradualment a calcarenites grogues cap a sostre
(Fig. 6.4.1.3). A base un lag transgressiu de 0,05-0,10 m d’argiles ocres amb fauna
més abundant. Contenen fauna marina:
Bivalves [Amusium cristatum (Bronn, 1827), Ostrea sp., Chlamys sp.]
Coralls solitaris (cf. Flabellum sp.)
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Escafòpodes (Dentalium sp.)
Gasteròpodes
Foraminífers bentònics (Ammonia, Elphidium, ...)
Foraminífers planctònics (molt escassos)
Equinoïdeus (pues i plaques)
Briozous
Ostracodes (varies espècies)
Peixos (escassos)
Crancs (escassos)

Fig. 6.4.1.2 - Llubí nucli urbà. Calcàries lacunars del nivell (b) amb motlles de Melanopsis sp. (Me),
Dreissena sp. (Dr) i Hydrobiidae (Hy).

Els nivells calcarenítics es presenten fortament bretxificats (bretxificació tectònica) i
afectats per una repetida facturació escalonada en forma de flor (Fig. 6.4.1.3).
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Fig. 6.4.1.3 - Llubí nucli urbà. Nivells pliocens (c) bretxificats i fracturats en forma de ventall escalonat.

El contacte tectònic vertical esta format per un doble nivellet d’argiles de colors verds i
ocres, que presenten dues parts diferents separades per una clara superfície de mirall de
falla intermèdia amb estries d’esllavissament (Fig. 6.4.1.4). Apareixen des de la base de
l’aflorament coincidint a la vegada amb el contacte vertical entre unitats miocena i
pliocena. Contenen fauna marina i d’aigua dolça mesclades i gran abundància de
fragments i petites dents de peixos molt rodades:
-

Espàrids:
Diplodus sp.
Sparus sp.
Pargus sp.
Pagellus sp.

-

Taurons:
Squatina sp.
Carcharhinus sp.
Carcharias cf. taurus

-

Espècies tropicals:
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cf. Trigonodon sp.
Balistes sp.
Tenint en compte la presència de fauna càlida (Balistes, Trigonodon, Squatina) i la petita
mida de les dentetes i fragments, la falta de dents grosses i l’estat rodolat de les
mateixes, possiblement es tracti d’una ressedimentació dels nivells miocens.

Fig. 6.4.1.4 - Llubí nucli urbà. A. Contacte Lago Mare-Pliocè deformat en forma de pla d’esllavissament
vertical (P); B. Detall del mirall de falla amb estries d’esllavissament.

Altres punts, prop del nucli urbà de Llubí son interessants per la observació del Pliocè i la
seva relació amb el finimessinià.

Tirasset
Topònim: Tirasset.
Localització: Aflorament situat prop del nucli urbà de Llubí al camí antic de Llubí a Inca,
coincidint amb el desmunt lateral del pas inferior de la via del tren.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 497847 4394369
Cota: 68 m s.n.m.
Descripció: L’aflorament mostra breument (mala qualitat) el contacte erosiu entre les
fàcies lacunars finimessinianes amb el Pliocè marí.
De base a sostre apareixen:
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a) 0,5 m de margues grises arenoses laminades amb nivellets mil·limètrics d’argiles
verdes. Contenen nòduls ferruginosos filamentosos i petits cristalls. Contenen:
Ostracodes (Cyprideis sp.)
Fragments de petits gasteròpodes (alguns molts brillants)
Esquerdes de conquilla de mol·luscs
Rars foraminífers rodats (Ammonia, Elphidium)
b) 2,5 m de calcicsiltites arenoses i calcarenites grogues amb:
Amusium cristatum (Bronn, 1827)
Ostrèids (Ostrea sp., cf. Neopycnodonte sp.)
Pectínids (Pecten sp., Chlamys sp.)

Can Planxador
Topònim: Can Planxador. També denominat localment sementer des Cós.
Localització: A l’atura del Km 1 de la carretera Ma-3441 (de Llubí cap a Muro-sa Pobla).
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 501554 4395735
Cota: 58 m s.n.m.
Descripció: Pedreres d’extracció de margues (calcisiltites) (Fig. 6.4.1.10-A).
De base a sostre presenten (Fig. 6.4.1.10-A):
a) 0,7 m de calcisiltites fines sense estratificació aparent (massives) amb valves
d’Amusium cristatum (Bronn, 1827) molt fragmentades.
b) 1,5 m de calcisiltites fines massives molt riques en fauna ben conservada (Fig. 6.4.1.5).
Contenen:
Amusium cristatum (Bronn, 1827)
Dentalium sp.
Neopycnodonte sp.
Flabellum sp.
Scala (Fuscoscala) teniucosta Michaud
Balanus sp.
Equinoideus
c) 2,5 m de calcisiltites amb alternança de nivells més endurits cap a sostre.
d) 2,0 m de calcisiltites arenoses bioturbades amb fragments bivalves (A. cristatum,
Ostrea sp.) i equinoïdeus detritívors.
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El conjunt pertany a una seqüència granocreixent que forma part de la Fm. de Calcisiltites
de Son Mir (Pliocè inferior-mitjà) fàcies profundes passant a sostre a fàcies intermèdies.

Fig. 6.4.1.5 - Can Planxador. Detall de les calcisiltites amb Amusium cristatum (Am) i Dentalium sp. (De).

Son Bernat d’Alt
Topònim: Son Bernat o Son Bernat d’Alt.
Localització: Camí vell de Muro-Llubí o camí de Son Bernat a l’altura de Son Bernat d’Alt.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 501403 4395490
Cota: 60 m s.n.m.
Descripció: Desmunt lateral del camí (Fig. 6.4.1.10-B).
Afloren calcisiltites arenoses grogues alternant progressivament cap a sostre amb nivells
més calcarenítics grocs molt bioturbats (Fig. 6.4.1.10-B,B’) amb fragments de de valves
d’Amusium cristatum (Bronn, 1827), Ostrea sp. i equinoïdeus detritívors.
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Es poden correlacionar amb la part superior (nivell d) de la secció de Can Planxador.
Corresponen a nivells intermedis de la sèrie pliocena (Calcisiltites de son Mir passat a
Calcarenites de Sant Jordi).

Ses Coves
Topònim: Ses Coves.
Localització: Cova existent en una de les marjades inferiors a les cases de Ses Coves, a la
part N del torrent de Vinagrella (NE del nucli urbà de Llubí).
Coordenades UTM (datum WGS84): 31 S 500754 4395645
Cota: 50 m s.n.m.
Descripció: Paraments interns d’una cova.

Fig. 6.4.1.6 - Ses Coves. A. Estructura en flor; B. Detall de la litologia constituïda per calcisiltites arenoses
bioturbades amb lumaquel·la d’ostreids, pectínids i equinoïdeus detritívors.

La seqüència observada esta constituïda per (i) calcisiltites arenoses grogues bioturbades
amb acumulació d’ostrèids, pectínids i equinoïdeus detritívors (Fig. 6.4.1.6-B), passant
cap a sostre a (ii) calcarenites mes clares biotubades que formen una vertadera
lumaquel·la de motlles de mol·luscs totalment remoguts (Fig. 6.4.1.10-C,C’):
Panopea glycimeris (Von Born, 1778)
Pelecyora gigas Lamarck, 1818
Glycymeris sp.
Cardium sp.
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Les calcisiltites són plàstiques, afectades per fenòmens de deformació de la falla
(coincidència amb la zona de la falla de Sencelles, formant estructures en flor de reduïda
magnitud, que podrien correspondre a estructures de deformació col·lapsades en forma
de flor negativa.

Ermita del Sant Crist del Remei
Topònim: Ermita del Sant Crist del Remei.
Localització: Camí de s’Estació a 1 Km al N del nucli urbà de Llubí, a l’altura del
desviament cap a l’Ermita del Sant Crist del Remei.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 499868 4395229

Fig. 6.4.1.7 - Ermita de Llubí. A. Calcisiltites arenoses amb abundant fauna marina; B. Detall de la
lumaquel·la d’ostreids; C. Calcàries grises amb doms estromatolítics molt desestructurades i afectades
per una superfície erosiva amb inclusions de calcisiltites grogues amb fauna marina.

Cota: 72 m s.n.m.
Descripció: Talls de desmunts laterals del camí (Fig. 6.4.1.7).
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Es tracta d’un contacte molt alterat però que permet seguir la discontinuïtat erosiva
sobre les calcàries grises inferiors diagenitzades (fàcies Pont d’inca) erosionades i
cobertes per calcisiltites i calcarenites grogues marines amb acumulacions de fauna
(Ostrea sp., Neopycnodonte sp., Amusium sp.).

Variant de Llubí
Topònim: Camí de Son Burget, Can Porro.
Localització: Intersecció de la nova variant de Llubí amb el camí de Son Burget a la sortida
del nucli urbà en direcció SE.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 501058 4394139
Cota: 65 m s.n.m.
Descripció: Desmunts laterals obres construcció de la nova variant de Llubí (Fig. 6.4.1.8).
Data d’observació: Juny de 2011.

Fig. 6.4.1.8 - Vista general de les obres de la variant de Llubí al juny de 2011 on es pot apreciar la
deformació local de la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT força alterada (fàcies Pont d’Inca).

De base a sostre apareixen:
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a) 2,0 m de calcàries grises amb laminació estromatolítica i trombòlits (microbialites) amb
nivellets cíclics d’argiles obscures interestratificades (Figs. 6.4.1.9-A i 6.4.1.10-A),
tot força diagenitzat. Presenten ondulació de gran amplitud i nivells deformats per
col·lapse i/o compressió (Figs. 6.4.1.8; 6.4.1.9-A i 6.4.1.10-A).

Fig. 6.4.1.9 - Variant de Llubí. A. Microbialites laminades de la unitat Calcàries de Santanyí-CCT molt
diagenitzades, B. Ídem A afectades per superfície erosiva (MES) cobertes pel calcarenites del Pliocè (P).
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b) 0.1-0,5 m de de bretxa amb matriu de llims vermells (Fig. 6.4.1.9-B). Els clastes
corresponen a fragments de la part superior del nivell anterior erosionat.
c) 1,0 m de calcarenites grogues amb fauna marina. Presenten evidències d’estratificació
horitzontal (Fig. 6.4.1.9-B).
El nivell (a) atesa la seva litologia i estat d’alteració s’ha d’atribuir a la unitat de Calcàries
de Santanyí-CCT (fàcies Pont d’inca). El nivell (b) constitueix un paleosòl incipient
desenvolupat sobre la superfície d’erosió finimessiniana (MES). Finalment les calcarenites
del nivell (c), ateses la seva litologia i contingut paleontològic s’han d’atribuir a fàcies
litorals del Pliocè marí (Calcarenites de Sant Jordi).

Fig. 6.4.1.10 - Variant de Llubí. A. Microbialites deformades: B. Detall de la laminació i alternança cíclica
de microbialites i argiles; C. Trombòlit; D. Detall de la textura de grànuls dels nivells de trombòlits.

Prop dels afloraments de la variant de Llubí, als desmunts laterals dels voltants del Km
10,3 de la carretera PM-3441 que uneix Llubí amb Santa Margalida (Coordenades UTM
datum WGS84 31 S 501733 4394840, cota 70 m s.n.m.), es poden observar magnífics
estromatòlits (Fig. 6.4.1.11) que formen doms de dimensions mètriques associats al nivell
(a).
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Fig. 6.4.1.11 - Carretera Llubí-Santa Margalida. A i B. Macroestructures de doms estromatolítics de
dimensions mètriques; C. Detall de mesoestructures SH.
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Fig. 6.4.1.12 - Seqüència granocreixent regressiva de la sèrie pliocena de la zona de Llubí. A. Calcisiltites
amb Amusium (CSM) passant cap a sostre a nivells més arenosos (Can Planxador); A’. Detall de las fàcies
inferiors més calcisiltítiques; B. Nivells intermedis de transit gradual entre calcisiltites (CSM) inferiors i
els nivells calcarenítics (CSJ) superiors (Son Bernat de d’Alt); B’. Detall de la bioturbació; C. Nivells
biocalcarenitics (CSJ) superiors (Ses Coves); C’. Detall de la lumaquel·la de mol·luscs amb un motlle de
Panopea cf. glicymeris.

Seqüència sintètica dels afloraments de Llubí
El conjunt d’afloraments de Llubí es poden interpretar com una seqüència progradant
granocreixent pliocena que es sobreposa mitjançant contacte erosiu (MES) als sediments
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de la unitat ses Olles (Lago Mare) o les Calcàries de Santanyí-CCT força alterades i
diagenitzades messinians (fàcies Pont d’Inca). La sèrie pliocena evoluciona posteriorment
des de fàcies mes fines profundes (Fm. Calcisiltites de Son Mir) de la base fins a nivells
lumàquel·lics més litorals (lumaquel·les de la Fm. Calcarenites de Sant Jordi) cap a sostre i
lateralment cap als marges de conca (Fig. 6.4.1.12).
Vegeu la columna estratigràfica sintètica de la zona de Llubí a l’Annex 1: Log-24.

6.4.2.- Conglomerats Búger-Campanet
Cap al NW de la conca, coincidint amb el piemont de la serra de Tramuntana destaquen
dos relleus transversals (Moscari i Campanet-Ullaró-Búger) formats per l’acumulació de
conglomerats de mes de 80 m de potència corresponents cons de dejecció (alluvial fan).
Seccions estudiades:
- Autopista Campanet
Descripció: Desmunts laterals autopista (Fig. 6.4.2.1-A).
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 497674 4401799
Cota: 76 m s.n.m.
- Carretera Búger-Campanet
Descripció: Desmunts laterals carretera (Fig. 6.4.2.1-B).
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 498065 4401556
Cota: 80 m s.n.m.
Litològicament aquests afloraments presenten sediments formats per conglomerats de
còdols de calcàries secundaries i terciàries amb matriu arenosa, entre els que s’intercalen
nivells de limolites roges argiloses. Els distints cossos presenten granoselecció positiva i
bases canalitzades erosives.
Possiblement es tracti de sediments corresponents a un medi fluvial que s’instal·la al
mateix temps que la unitat de calcarenites marines pliocenes i que te la seva àrea mare a
la serra de Tramuntana.
No s’ha pogut datar paleontològicament, ja que l’anàlisi micropaleontològic (250 µm)
resulta estèril, però per la seva posició estratigràfica i naturalesa dels còdols que
componen aquesta formació, se’ls ha atribuït a una edat Pliocè superior continental
(Barnolas, 1991).
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Fig. 6.4.2.1 - Conglomerats de Búger-Campanet: A. Desmunt lateral a l’autopista amb nivells de margues
passant lateralment a conglomerats; B. Aflorament a l’entrada de Búger amb conglomerats i llims.

6.4.3.- Sondeig S-3 (Muro)
Topònim/denominació local: Muro.
Localització: Km 0,6 de la Pmv-3501. Prop de Son Sastre. A 1,3 Km al SE de Talapi.
Coordenades UTM (datum WGS84): 31 S 501955 4398610
Cota: 29,5 m s.n.m.
Potència: 203 m
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Denominació: Sondeig S-3 de la SGOP (actualment la Direcció General de Recursos Hídrics
de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de la CAIB). Es correspon amb el
SO-01 de la fulla 39-26 (Inca) del MAGNA (Barnolas, 1991).
El testimoni presenta, de base (mur) a sostre (vegeu Annex 2: S-3 Muro):
a) 15 m (203-188 m) de margues obscures i calcàries argiloses amb restes orgàniques i
nivells carbonosos i nivells de sílex a base. Contenen restes vegetals (caràcies),
gasteròpodes (Hydrobia sp.), ostracodes (Cyprideis torosa, Haplocytheridea),
foraminífers bentolitorals estenohalins (Ammonia beccari, Nonion sp), nivells de
lumaquel·la de lamel·libranquis i restes de peixos (Aphanius sp.).
b) 72 m (188-118 m) de margues blanques alternat amb nivells de margues verdes
argiloses cap sostre. Nivells de sílex i varves. Contenen gasteròpodes (Hydrobidae),
ostracodes [Cyprideis sp., Leptocythere castanea (Sars, 1866), Haplocytheridea] i
foraminífers bentolitorals estenohalins (Ammonia beccari, Nonion sp).
c) 2 m (118-116 m) de margues grises arenoses i conglomerats amb còdols arrodonits (< 3
cm). Presenten biturbació i fauna de gasteròpodes.
d) 73 m (116-43 m) de calcisiltites grises amb intercalacions de nivells més calcarenítics
cap a sostre. Contenen Amusium sp., escafòpodes (Dentalium sp.) i abundant
microfauna.
e) 31 m (43-12 m) de calcarenites grogues, amb algun nivell d’ostreids.
f) 12 m (12-0 m) de calcirudites bioclàstiques amb pisòlits d’algues, foraminífers, bivalves i
gasteròpodes.
Encara que per la seva posició estratigràfica i presència de fauna marina litoral associada
(bivalves, foraminífers bentolitorals eurihalins) ens fan inclinar la balança cap una
atribució dels nivells (a) i (b) com a corresponents a les fàcies lacunars del Complex
Terminal messinià coincidint amb el Log oficial de l’ITGE (Barnolas, 1991); la potència de
més de 80 m completament lacunars amb força presència de matèria orgànica, nivells de
varves i sílex, juntament amb fauna de gasteròpodes hidròbids, ostracodes
leptocythèrids, caràcies i Aphanius sp, (Colom, 1975; Ramos-Guerrero et al., 1992, 2000)
fan que no es pugui descartat una atribució d’aquests nivells a un basament serraval·lià
lacustre (transició Margues de Pina-Calcàries de sa Verdera) anterior.
Els nivells (c) a (f), atesa la seva naturalesa marina, seqüència granocreixent i contingut
paleontològic, correspondrien a la transgressió i posterior progradació pliocena,
constituint el nivell (c) el lag transgressiu de la mateixa, el nivell (d) les fàcies profundes
offshore (Fm. Calcisiltites de Son Mir) i els nivells (e) i (f) les fàcies litorals shorface (Fm.
Calcarenites de Sant Jordi).
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6.4.4.- Sondeig S-16 (sa Pobla)
Topònim/denominació local: Sa Pobla.
Localització: A 1,5 Km al NE del nucli urbà de sa Pobla.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 502511 4403042
Cota: 18 m s.n.m.
Potència: 192 m
Denominació: Sondeig S-16 de la SGOP (actualment la Direcció General de Recursos
Hídrics de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de la CAIB). Es correspon
amb el SO-03 de la fulla 39-26 (Inca) del MAGNA (Barnolas, 1991).
Data de realització: març 1982.
El testimoni presenta, de base (mur) a sostre (vegeu Annex 2: S-16 sa Pobla):
a) 42 m (192-150 m) de margues de colors gris-marronoses amb nivells de còdols.
Contenen gasteròpodes, restes de caràcies (Chara maioricensis, Chara sp.) i
ostracodes (Cyprideis torosa, Haplocytheridea) i foraminifers litorals (Eponides
schreibersii, Nonion sp.).
b) 5 m (150-145 m) de calcàries microcristal·lines de colors clars, fisurades.
c) 77 m (145-68 m) de calcisiltites grises amb Amusium, Dentalium, abundants
foraminífers i restes de macrofòssils (gasteròpodes i bivalves) mal conservats i
descalcificats. Nivells basals menys fossilífers. Contenen abundants foraminífers
planctònics (Orbulina, Gloorotalia, Globigerina, ...) i bentolitorals (Amonia,
Elphidium, Cybicides, ...).
d) 42 m (68-26 m) de calcarenites bioclàstiques grogues amb 2 nivells (68-53 m i 43-39 m)
de calcisiltites grises interestratificats. Límit superior carstificat.
e) 26 m (26-0 m) Graves i conglomerats amb matriu de llims rojos i grocs.
Encara que per la seva posició estratigràfica i presencia de fauna marina litoral associada
(bivalves, foraminífers bentolitorals) ens fan inclinar la balança cap una atribució dels
nivells (a) i (b) com a corresponents a les fàcies lacunars del Complex Terminal messinià
coincidint amb el Log oficial de l’ITGE (Barnolas, 2001); la falta de ciclicitat (40 m
completament lacunars), la litologia de margues arenoses marronoses amb còdols i
presència de calcàries fisurades a sostre amb fauna de gasteròpodes (Hidròbids ?) i
ostracodes com Chara maioricensis (Colom, 1975; Ramos-Guerrero et al., 1992, 2000) fan
que no es pugui descartar una atribució d’aquests nivells a un basament serraval·lià
lacustre (transició Llims de Manacor-Margues de Pina) anterior.
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Els nivells (c) i (d), atesa la seva naturalesa marina, seqüència granocreixent i contingut
paleontològic, correspondrien a la transgressió i posterior progradació pliocena,
constituint el nivell (b) les fàcies profundes offshore (Fm. Calcisiltites de Son Mir) i el nivell
(d) les fàcies litorals shoreface (Fm. Calcarenites de Sant Jordi). El nivell (e) correspondria
a depòsits al·luvials quaternaris (Fm. Llims Rojos de Palma).

6.4.5.- Sondeig S-31 (Albufera)
Topònim/denominació local: Albufera / sa Paperera (Alcúdia).
Localització: A la badia d’Alcúdia la zona de l’Albufera, prop del Canal Gran i les cases de
sa Paperera.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 509220 4405430
Cota: 6 m s.n.m.
Potència: 350 m
Denominació: Sondeig S-31 (núm. de control: 39-26-4-6) d’investigació hidrogeològica de
la SGOP (actualment la Direcció General de Recursos Hídrics de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de la CAIB). Es correspon amb el SO-04 de la fulla
39-26 (Inca) del MAGNA (Barnolas, 1991).
Data de realització: març 1982.
La interpretació s’ha feta sobre les dades antecedents (vegeu taula 6.4.5) proporcionades
per ITGE (1982, inclòs a Barnolas, 1991), DGRRHH (1982, inèdit), Mateu (1982), Colom
(1985) i Mateu et al. (1997),
El testimoni presenta, de base (mur) a sostre (vegeu Annex 2: S-31 Albufera):
a) 15 m (350-335 m) de calcàries i calcarenites de colors clars. Les calcarenites es
presenten molt bretxificades.
b) 16 m (335-319 m) de calcàries micrítiques de colors clars bretxificades. Restes de
gasteròpodes, bivalves i algues.
c) 5 m (319-313 m) de margues grises amb restes vegetals i microfauna.
d) 238 m (313-75 m) de calcisiltites grises amb Amusium, Dentalium, pues d’equinoïdeus i
abundant foraminifers planctònics (entre els que destaquen per la seva significació
estratigràfica Globigerinoides elongatus, Globorotalia punticulata punticulata,
Globorotalia punticulata padana, Hirsuta (Globorotalia) margaritae,
Sphaeroidinellopsis subdehiscens, Sphareroidinellopsis seminula) i bentònics. Entre
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els 230-160 m apareixen intercalacions de nivells de calcarenites grises, molt
compactes i fossilíferes. A sostre comença amb un nivell de 15 m d potència quasi
lumaquel·lic de fauna salobre molt descalcificada i algun ostreid.
e) 42 m (75-33 m) de calcarenites grogues poc cementades. Entre els 66-63 m lumaquel·la
compacta i llims ocres. Apareixen abundants foraminífers i ostracodes
bentolitorals eurihalins (Ammonia beccari, Elphidium crispum, Cyprideis torosa,
...).
f) 33 m (33-0 m) de calcarenites poc cementades alternant amb nivells d’argiles o
margues ocres-verdes, passant a marès amb alguns còdols cap a sostre. A la base 2
m de llims rojos amb còdols i graves. Contenen abundants nivellets lumàquel·lics
amb fòssils salobres i marins (Cardium sp.).
Tenint en compte la posició estratigràfica, bretxificació i contingut paleontològic, els
nivells (a) i (b) correspondrien a la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT, sense poder
descartar completament una pertinença a la Unitat d’Esculls.
Pel seu caràcter lacunar i la seva posició estratigràfica, entre els depòsits messinians
inferiors (nivells a+b) i la sèrie pelàgica pliocena que el segueix (nivell d), el nivell (c) es
pot atribuir a la unitat Lago Mare (Fm. ses Olles).
El nivell (d), tenint en compte la litologia, posició estratigràfica i el seu contingut en
foraminífers-datum específics, s’atribueix clarament a la formació de Calcisiltites de Son
Mir (Pliocè inferior-mitjà).
Pel seu patró regressiu-progradant el Nivell (e) s’atribueix a les fàcies litorals shorefaceforeshore de la formació Calcarenites de Sant Jordi (Pliocè superior-Plistocè).
Finalment el nivell (f) correspon a la formació Llims Rojos de Palma (Plistocè superiorHolocè).

SONDEIG FONT

S-31
Albufera

ITGE (1982)
DGRRHH (1982)
Mateu (1982), Mateu et al. (1997)
Colom (1985)

POTÈNCIA
descrita
350 m
350 m
350 m
316 m

Profunditat del
LÍMIT M/P
322 m
∼322 m
185 m
195 m

Taula 6.4.5 - Potència total i profunditat del límit Miocè/Pliocè assignades per les diferents fonts
d’investigació del sondeig S-31 (Albufera) antecedents.

Les interpretacions de Mateu (1982), Mateu et al. (1997) i Colom (1985) no coincideixen
amb la realitat dels log resultants de la investigació geològica i hidrogeològica oficial
(ITGE-DGHH, 1982).
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Mentre que els dos logs oficials coincideixen en situar el límit M/P exactament als 322 m
de profunditat, Mateu i Colom el situen sobre als 185 i 195 de profunditat respectivament
(Taula 6.4.5), fet del tot impossible al coincidir aquesta darrera amb un testimoni del
sondeig corresponent a la part intermèdia d’un clar nivell de més de 200 m de potència
de calcisiltites amb Amusium i foraminífers-datum clarament pliocens [nivell (d) descrit
en aquesta tesi].
Això podria ésser debut a que Mateu i Colom (i) no varen disposar dels testimonis del
sondeig complet (de fet el log de la DGRRHH indica que el tram de testimoni de 322-335,5
m falta), (ii) que no tenen en compte la macrofauna, (iii) basant-se exclusivament amb
dades micropaleontològiques (primera aparició de foraminífers-datum pliocens) obviant
les superfícies de discontinuïtat i l’estratigrafia seqüencial, possiblement com a
conseqüència de disposar només de mostres aïllades extretes dels testimonis incomplets
del sondeig.
Tot això du a confondre l’episodi evaporític-LM finimessinià amb ambients restringits del
Pliocè. De fet el mateix Mateu s’estranya al trobar foraminífers-datum corresponents a
fàcies profundes del Pliocè dins dels sediments LM anteriors.
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6.5.- Conca sedimentària de sa Marineta
S’han estudiat un total de 7 seccions (Taula 6.5) corresponents als talls observats a 2
relleus en forma de mola, 2 desmunts o excavacions d’obres o carreteres, 2 pedreres i 1
coll.

SECCIÓ
M-1
M-2
M-3
M-4
M-5
M-4
M-6

Son Montserrat
Ses Comunes
Sa punta de Termenor
Termenor
Sa Vall
Na Borges
Es Revellar

COMENTARI

UTM

COTA UNITATS

Pedrera marès
Pedrera marès
Mola
Mola
Coll
Tall carretera

31 S 513268 4385961
31 S 515277 4389072
31 S 511692 4383517
31 S 511598 4382837
31 S 515007 4388065
31 S 519265 4394876

180 m
140 m
100 m
100 m
91 m
15 m

P, Q
P, Q
B, MB
B, MB
B, CS, P/Q
LM (?), P, Q

Tall carretera

31 S 517038 4397254

17 m

CS, P, Q

Taula 6.5 - Relació de les seccions estudiades a la conca de sa Marineta. Unitats intervinents: B.
Basament pre i sinorogènic, UE. Unitat d’Esculls, MB. Margues de la Bonanova, CS. Calcàries de
Santanyí-CCT, LM. Lago Mare, P. Pliocè, Q. Quaternari.

El conjunt de les diferents seccions constitueix un transsecte de la conca de sa Marineta
en direcció SE-NE (Fig. 6.5), des de 100 m (sa punta de Termenor) fins 15 m (es RevellarNa Borges).

Fig. 6.5 - Localització de la conca de sa Marineta i les diferents seccions estudiades. Llegenda: cercles
negres = afloraments; pic i pala = pedrera o mina.
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L’observació s’hagué de centrar amb la informació disponible proporcionada pocs
afloraments superficials posats al descobert per l’encaixament del torrents de Na Borges i
de Son Real dins la sèrie neògena.

6.5.1.- Termenor
Prop del nucli urbà de Petra, coincidint amb els col·lectors inicials del torrent de na
Borges afloren una sèrie d’escarpaments (tipus mola però amb certa continuïtat lateral)
resultat de la diferència litològica entre depòsits blans margosos inferiors que formen el
basament i els depòsits calcaris tabulars més durs que coronen les margues.
La secció descrita ha pogut ésser observada bàsicament a dos punts concrets:

Termenor 1:
Topònim: Termenor
Localització: Al N del Km de la carretera
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 511598 4382837
Cota: 100 m s.n.m.
Descripció: Moleta formada per las calcàries que destaquen sobre las margues basals.

Termenor 1:
Topònim: punta de Termenor, Son Dalmau
Localització: A 250 m a l’E de son Cigala i Son Dalmau
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 511692 4383517
Cota: 100 m s.n.m.
Descripció: Punta topogràfica formada per las calcàries que destaquen sobre las margues
basals.
Antecedents: Hermite (1879) subdivideix el Miocè mallorquí en una part inferior que
denomina calcàries amb Clypeaster, i una par superior amb capes d’Ostrea crassissima.
Aquest autor ja cita expressament que “Près de Petra j’ai observé aussi les assises à
Ostrea crassissima”.
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Fig. 6.5.1 - Termenor. A. Aflorament margues detrítiques i margocalcàries; B. Detalls del nivell (b) amb
Crassostrea gryphoides; C i D. Detall de la concentració de petits gasteròpodes (Cerithiidae) del nivell (c).

De base a sostre i de forma sintètica es pot observar:
a) Basament de margues argiloses grises amb algun nivell de macs arrodonits i sílex.
b) 0,5-1,5 m de llims i conglomerats de colors blans i ocres amb Crassostrea gryphoides
(Schlotheim, 1813) (= Ostrea crassissima). Les ostres presenten perforacions per
les icnoespècies: Gastrochaenolites sp. (bivalves perforadores litòfagues),
Caulostrepsis taeniola Clarke, 1908 (poliquets).
c) 1,0-1,5 m de calcàries margoses amb infinitat de petits gasteròpodes (Cerithiidae) i
petis Cardium sp.
Els depòsits margosos inferiors que formen el basament (nivell a) s’atribueixen (Barnolas,
1991) a depòsits continentals de la unitat serraval·liana de Margues de Pina, mentre que
es nivells (b) i (c), atesa la seva litologia i contingut paleontològic, s’atribueixen a nivells
marins detrítics de les Margues de la Bonanova, sense poder descartar unes fàcies lagoon
de la Unitat d’Esculls.
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6.5.2.- S’Avall
Topònim: s’Avall (Manacor)
Localització: Km 9-10 carretera Ma 3321 (de Manacor a la Ma-3030). A la partió entre els
municipis de Manacor i Petra.
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 515007 4388065
Cota: 90-150 m s.n.m.
Descripció: Desmunts laterals de la carretera que puja des de s’Avall formant un collet per
remuntar l’altiplà de Son Montserrat-ses Comunes.
Seguint els talls pujant la carretera es poden observar:
a) Coincidint amb el llit del barranc encaixat (Torrent de na Borges) apareixen margues
grises-verdoses i calcàries lacunars cobertes a la part més baixa del tàlveg per
al·luvió i llims vermells.
b) Segueixin uns 15 m de calcàries bioclàstiques i calcàries de colors obscurs i molt
alterades a sostre.
c) Corona la seqüència, coincidint amb la part alta del l’altiplà, una potent sèrie de
calcarenites eòliques amb nivells de llims i bretxes vermelles interestratificats. Els
nivells calcarenítics han estat explotats en multitud de pedreres de marès i àrids a
la zona de Son Montserrat (UTM WGS 84 31 S 513268 4385961, 180 m s.n.m.) fins
ses Comunes (UTM WGS 84 31 S 31 S 515277 4389072, 140 m s.n.m.) que es
situen a la part alta de l’atiplà, seguint la carretera Ma-3030, entre els Km 6-12.
Els depòsits margosos inferiors de nivell (a) correspondrien (Barnolas, 1991) a depòsits
continentals de la unitat serraval·liana de Margues de Pina.
El nivells (b) correspon a depòsit lagoon de la Unitat d’Esculls passant verticalment cap a
sostre a Calcàries de Santanyí-CCT alterades (fàcies Pont d’Inca).
Finalment el nivell (c) correspondria a fàcies eòliques amb paleosòls de la Unitat de
Calcarenites de Sant Jordi (Plioquaternari).

6.5.3.- Na Borges
Topònim: torrent de Na Borges, finca de Na Borges (Santa margalida).
Localització: Intersecció carretera Ma-12 (C-712) amb la Ma-3330 (PM-333), prop de la
benzinera (km 11,5-12) al municipi de Santa Margalida.
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Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 519265 4394876
Cota: 15-35 m s.n.m.
Potència: 20 m
Descripció: Desmunts laterals de la carretera.

Fig. 6.5.3.1 - Na Borges. A. Nivells finimessinians (a) i (b), vegeu explicació al text; B. Detall del nivell (b).
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De base a sostre, seguint el tall de la carretera, es poden observar (vegeu Annex 1: Log25):
a) 1,5 m de margocalcàries grises amb patró cíclic alternant nivellets més calcàries
interestratificats amb d’altres més margosos (Fig. 6.5.3.1-A:a).
b) 1,0 m de margues arenoses ocràcies (Fig. 6.5.3.1-A:b, B). Contenen ostracodes
(Cyprideis sp.), oogonis i tiges de caràcies (Chara sp.), fragments de petits
gasteròpodes i foraminífers bentolitorals (Elphidium sp.) molt retreballats.
Al límit entre (a) i (b) no s’observa al coincidir amb una torrentera lateral tributari
del torrent principal.
c) 2,5-3,0 m de calcarenites bioclàstiques i litoclàstisques (Fig. 6.5.3.2), en general poc
consolidades però també amb zones més dures. Estan formades per multitud de
còdols i restes de bivalves (Chama sp., glicimèrids, cardítids, ...). Les bivalves es
troben fragmentades (fragments subcentrimètrics) i molt rodades, però la majoria
conserven la closca original. Els còdols, molt nombrosos, son també de dimensions
subcentrimètrics passant a decimètrics cap a base.
d) 2,0 m de conglomerats amb matriu margosa amb nivells de margues blanques fines a
base. Presenten algunes esquerdes rodades d’Ostrea sp.
e) 1,5 m de biocalcarenites.
f) 0,5 m de bretxa amb matriu calcarenítica. Els còdols son de dimensions centimètriques,
poc rodats i de colors grisos (Lias).
g) 0,3 m de margues fines verdes (fresques) - ocres (alterades).
h) 5,0 m de calcarenites llimoses blanquinoses dures. Presenten indicis de laminació
subhoritzontal.
i) 0,5 m de llims rojos (paleosòl).
j) 2,0 m de calcarenites eòliques grises amb estratificació encreuada.

Atesos la litologia, patró seqüencial i posició estratigràfica s’atribueix el nivell (a) a unitat
de Calcàries de Santanyí-CCT, sense poder descartar definitivament una atribució a un
basament serraval·lià lacunar (Margues de Pina).
Per la seva posició estratigràfica i contingut paleontològic podem considerar en nivell a la
Fm ses Olles (Lago Mare), sense poder descartar completament una atribució a un
basament serraval·lià lacunar (Margues de Pina) o a una fàcies lacunar (albufera)
intrapliocena.
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Les calcarenites bioclàstiques i litoclàstisques del nivell (c) s’han d’interpretar com a
corresponents a un ambient de platja pliocena amb força influencia terrígena, passant
posteriorment a nivells regressius plioquarternaris de platja alta a al·luvials (nivells d, e, f,
g) i finalment eòlics amb paleosòls (nivells h, i, j).

Fig. 6.5.3.2 - Na Borges. Pliocè A. Lumaquel·les i microconglomerats (nivells c); B. Detall de l’acumulació
de fragments de bivalves rodats i microconglomerats del nivell (c).
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6.5.4.- Es Revellar
Topònim: Es Revellar. torrent de Son Real (Santa Margalida).
Localització: Intersecció carretera Ma-12 (C-712) amb la Ma-3400 (PM-340) km 15,5
Coordenades UTM (datum WGS 84): 31 S 517038 4397254
Cota: 17 m s.n.m. (a base)
Descripció: Tall de desmunt lateral de la carretera coincidint amb l’espadat N del torrent
d’uns 500 m d’aflorament (Fig. 6.5.4.1).
Potència: 18-20 m.

Fig. 6.5.4.1 - Es Revellar. Vista general de l’aflorament amb els depòsits finimessinians CCT a primer pla i
tota la sèrie pliocena cap a sostre i al fons.

De base (nivells inferiors situats a un 10 m sobre el tàlveg del torrent) a sostre (vegeu
Annex 1: Log-26):
a) 1,0 m de calcarenita gris dura molt micrítica.
b) 1,0-1,5 m de bretxa nodulosa gris obscura molt diagenitzada (fàcies Pont d’Inca).
Presenten forta recristal·lització i nòduls esferoïdals de cristalls radials de calcita
(Fig. 6.5.4.2-C,D).
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Fig. 6.5.4.2 - Es Revellar. Fàcies força alterades Pont d’Inca. A i B. Bretxificació nodulosa amb crostes
calcítiques internoduls; C i D. Nòduls esferoïdals amb cristalls aciculars radials de calcita.

Fig. 6.5.4.3 - Es Revellar. Límit M/P mitjançant superfície d’erosió finimessiniana (MES). Vegeu explicació
de nivells a, b i c al text.
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c) 2,5-3 m de calcarenita de gra fi groguenca amb nivellets lumàquel·lics. Contenen
bivalves (Ostrea sp., Pecten sp., Acanthocardia sp., cf. Pelecyora sp.) i coralls
solitaris esporàdics (Flabellum sp.).

Fig. 6.5.4.4 - Es Revellar. A, Calcarenirtes de gra fi de la base del Pliocè (nivell c); B. Moltlle de corall
solitari Flabellum sp.; C. Secció d’Ostrea sp.

d) 1,5 m de llims i conglomerats estratificats. Presenten alternança de nivells (2 cicles) de
llims i conglomerats a base i nivells més calcaris amb Ostrea sp. cap a sostre. El
còdols dels conglomerats són poligènics i arrodonits.

Pàg. 338

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

Fig. 6.5.4.5 - Es Revellar. A. Panoràmica de la posició dels nivells regressius intrapliocens (nivell d)
coberts per nivells transgressius marins (nivells e, f i g). Vegeu explicació dels nivells al tex; B. Detall del
nivell (d) amb passades conglomeràtiques a base i capa d’Ostrea sp. a sostre.

e) 1,0 m de bretxa monogènica de calcarenita groga. Els clastes presenten forta
calcificació interclàstica. També apareix bioturbació per tubs (burrows)
interclàstics post-bretxificació (Fig. 6.5.4.6-D), el que ens indica que la bretxificació
és sinsedimentària.
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f) 0,3 m de margues verdes. Contenen Ostrea sp. i un nivellet calcari a base amb motlles
de Cerastoderma sp.

Fig. 6.5.4.6 - Es Revellar. A. Acumulació d’Ostrea sp. al nivellet (f) de margues verdes; B, Motlles de
Cerastoderma sp. a la base del mateix nivell (f); C. Detall del nivell de bretxes (e) sobre el nivell de llims i
conglomerats (d); D. Detall del nivell de bretxes (e) amb burrows inter-clastes post-bretxificació

g) 4,0-5,0 m de calcarenites que formen una lumaquel·la fina amb estratificació
horitzontal a la part inferior (1,0-1,5 m) i una lumaquel·la gruixuda (rudstone) de
motlles de mol·luscs amb estratificació encreuada de gran escala a la part superior
(3,0-4,0 m). La separació entre ambdues textures ve marcada per un nivellet
d’Ostrea sp. Nivell d’Ostrea sp. abundant a base. Els nivells superiors presenten
nivells interns de canals laxes reblits de conglomerats i Ostrea sp. A sostre
presenten forta erosió subaèria amb blocs desfets i col·lapses retallats i reblits per
les unitats superiors.
h) 1,5-2,0 m de llims vermells rosats i margues verdes a la base. Presenten infinitat de
petits nòduls calcaris blans de color blanc.
i) 1,0-1,5 m de calcarenita fina endurida.
j) 1,5 m de calcarenites menys consolidades de gra mitjà-gruixut amb fantasmes
d’estratificació eòlica.
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Fig. 6.5.4.7 - Es Revellar. A. Calcarenites lumàquel·liques amb estratificació encreuada de gran escala del
nivell (g); B. Detall de la lumaquel·la (rudstone) de motlles de mol·lusc.
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Fig. 6.5.4.8 - Es Revellar. Nivells plioquaternaris. Vegeu explicació al text.

Atesa la seva peculiar litologia i posició estratigràfica els nivells (a) i (b) s’han d’atribuir a
la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT (fàcies Pont d’Inca).
Els nivells (c) a (g), atès el seu contingut paleontològic, s’ha d’atribuir al Pliocè marí, amb
una regressió intrapliocena constatada pels nivells (d) i (e) amb forta aportació terrígenatorrencial.
Finalment els nivells (g) a (j) corresponen a paleosòls i fàcies eòliques plioquaternaries.
Entre els nivells (b) i (c) es situaria la superfície d’erosió finimessiniana o MES i entre (g) i
(h) una superfície d’erosió intrapliocena.
Lateralment entre el sostre del nivell de margues verdes (f) i el nivell de calcarenites i
lumaquel·les (g) apareixen col·lapses que afecten localment als nivells inferiors (margues
verdes + bretxa monogènica) i una regolita de fins a 2,5 m de potència amb presència de
bretxes i canals reblits amb passades de llims vermells i conglomerats poligènics.
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Fig. 6.5.4.9 - Es Revellar. A. Regolita desenvolupada entre els nivells (f-e) i (g); B. Col·lapse que afecta els
nivells inferiors (f) i (e) i bretxifica la regolita superior; C) nivellets de llims amb estructures de canals
intraregolita; C) Passada de conglomerats poligènics a la base de la regolita.
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7.- Discussió
A partir dels resultats observats en el registre estratigràfic del Messinià terminal i del
Pliocè de l’illa de Mallorca es poden derivar una sèrie de discussions que afecten a temes
cronostratigràfics, estructurals i paleogeogràfics amb importants implicacions directes en
la concepció d’un model coherent aplicable en relació als esdeveniments ocorreguts
durant la Crisi de Salinitat Messiniana.

7.1.- Cronostratigrafia
De forma sintètica podem dir que el registre sedimentari del Messinià i Pliocè l’illa de
Mallorca esta constituït, de base a sostre, per dipòsits corresponents a les següents
unitats:
(i) carbonats escullosos progradants, passant a centre de conca cap a fàcies
bioclàstiques amb algues coral·lines (rodòlits), nivells de Halimeda i mol·luscs
(Tortonià-Messinià, Unitat d’Esculls);
(ii) microbialites, oolites, llims carbonatats i margues de caràcter transgressiu (Calcàries
de Santanyí-Complex Carbonàtic Terminal) localment afectades per importants
processos diagenètics (Fàcies Pont d'Inca, amb forta recristal·lització, dolomització i
porositat), que passant a centre de conca a guixos selenítics massius i margues
(Guixos de Sant Jordi) corresponents a l’evaporita marginal (PLG). Cap els marges, la
unitat de Calcàries de Santanyí-CCT cobreix, coincidint amb el piemont dels principals
relleus, margues, llims i conglomerats de colors rogencs, corresponents a depòsits
detrítics regressius (Margues de la Bonanova);
(iii) dipòsits lacustres, amb fauna salobre i d'aigua dolça, amb restes de caràcies, bivalves
i ostracodes d'afinitat paratethiana, gasteròpodes prosobranquis i pulmonats i
escassos foraminífers bentolitorals eurihalins (Formació ses Olles) corresponents a
fàcies Lago Mare;
(iv) calcisiltites amb abundants valves de Amusium i foraminífers planctònics (Calcisiltitas
de Son Mir) que verticalment i cap als marges passen a biocalcarenites amb
lumaquel·les i eolianites amb nivells edàfics a sostre (Calcarenites de Sant Jordi).
Corresponen a les unitats pliocenes.
A efectes de la següent discussió s’han tingut en compte les datacions absolutes
disponibles a partir de mostres del Miocè superior i el Plioquaternari de Mallorca.
Aquestes datacions provenen de diferents fonts i són les que venen expressades a la
taula 7.1.
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Lloc

Formació Fàcies

Mostra

Mètode Edat

Període

Font

Ses Olles

UE

Ostreid

87

8,72±0,9 Ma

Ses Olles

UE

Ostreid

87

9,66±0,5 Ma

Na Caretes

UE

Ostreid

87

9,56±0,5 Ma

Cap Blanc

UE

Sanidina

40

6,0±0,2 Ma

Cap Blanc

UE

Biotita

40

7,0±0,2 Ma

Cap Blanc

UE

Sanidina

40

6,23 Ma

Cap Blanc

UE

Pas des Verro

Tortonià
mitjà
Tortonià
mitjà
Tortonià
mitjà
Tortonià
sup.
Tortonià
sup.
Messinià
inf.
Messinià
inf.
Pliocè
inf.
Pliocè
inf.-mitja
Pliocè
inf.
Pliocè
inf.-mitja
Pliocè
inf.-mitja
Plistocè
inf.-mitjà
Plistocè
inf.-mitjà

R. Bourillot
(com. per.)
R. Bourillot
(com. per.)
R. Bourillot
(com. per.)
Oswald
(1992)
Oswald
(1992)
Pomar
(2012)
Pomar
(2012)
R. Bourillot
(com. per.)
R. Bourillot
(com. per.)
P.J. Hearty
(com. per.)
P.J. Hearty
(com. per.)
P.J. Hearty
(com. per.)
Fornós et al.
(2013)
Fornós et al.
(2013)

Sr/86Sr

Biotita

40

6,46 Ma

CSJ

Talús
inf.
Talús
inf.
Talús
inf.
Rere
escull
Rere
escull
Rere
escull
Rere
escull
Platja

Ostreid

87

4,81±0,5 Ma

Pas des Verro

CSJ

Platja

Ostreid

87

3,57±1,0 Ma

Can Ramis N

CSJ

Platja

87

Can Ramis N

CSJ

Platja

cf. Chama
sp.
Ostrea sp.

Can Ramis S

CSJ

Platja

Ostrea sp.

87

Cova des
Dolç
Cova des
Dolç

CSJ

Duna

Eolianita

OSL

CSJ

Duna

Eolianita

OSL

4,54 Ma
(revisable)
3,28 Ma
(revisable)
3,02 Ma
(revisable)
1169±134 ka
(provisional)
742±81 ka
(provisional)

Sr/86Sr
Sr/86Sr
K/40Ar
K/40Ar
Ar/39Ar
Ar/39Ar
Sr/86Sr
Sr/86Sr
Sr/86Sr

87

Sr/86Sr
Sr/86Sr

Taula 7.1. - Datacions absolutes disponibles del Miocè superior al Plioquaternari a l’illa de Mallorca.

7.1.1.- La unitat detrítica regressiva intramessiniana de les Margues de la Bonanova
Segons Pomar et al. (1996) la relació estratigràfica entre la unitat de Margues de la
Bonanova i les demés unitats messinianes és incerta, degut a la manca de dades
cronostratigràfiques que la relacionin amb les Calcàries Santanyí a l’W de la conca de
Palma i a la costa SE de Mallorca. Pomar et al. (1990), Fornós et al. (1991) i Pomar et al.
(1996) indiquen que el límit superior de la unitat de Margues de la Bonanova cobert per la
unitat de Calcàries de Santanyí, només ha estat reconegut en sondejos i no és visible en
aflorament.
Al sondeig de Ca l'Ardiaca (vegeu apartat 6.2.8 i Annex 2: S-20), situat a l'W de la conca de
Palma, just al piemont dels primers relleus de la serra de Tramuntana, entre els 30-77 m
de profunditat i en sentit de mur a sostre, podem observar: (i) Calcarenites grogues
fossilíferes amb algues roges, gasteròpodes, ostreids, briozous i foraminífers (Borelis
melo), atribuïdes a fàcies lagoon de la Unitat d’Esculls; (ii) Llims arenosos vermells, ocres
o rosats, amb graves rodades atribuïts a la unitat de Margues de la Bonanova; (iii)
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Calcàries fosques, recristal·litzades i cavernoses, atribuïdes a la unitat de Calcàries de
Santanyí-CCT (fàcies Pont d'Inca); i (iv) Calciciltites i calcarenites groguenques amb
Amusium i Sph. bulloides, atribuïdes al Pliocè inferior-mitjà.
A l’aflorament costaner del banc d'Eivissa (vegeu apartat 6.2.10 i Fig. 7.1.1.1), situat al SW
de la conca de Palma, a partir del nivell del mar cap a sostre, es poden apreciar: (i)
Calcàries amb corals atribuïdes a la Unitat d’Esculls, a sostre presenten una crosta
ferruginosa sobre la qual es superposa la unitat següent; (ii) Margues ocres i llims
vermells amb un nivell marí a la base, atribuïdes a la unitat Margues de la Bonanova; (iii)
Margocalcàries blanques amb nivellets d’argiles verdes laminades amb guixos, atribuïdes
a la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT. Sobre tots els anteriors se superposen nivells
marins del Pliocè i eòlic-edàfics plioquaternaris.

Fig. 7.1.1.1 - Banc d’Eivissa. Unitat de Margues de la Bonanova entre la Unitat d’Esculls i la unitat de
Calcàries de Santanyí-CCT. Vegeu localització a Fig. 6.2 i Taula 6.2.

Per altra part a la secció de les costes des Monjos (vegeu apartat 6.1.1 i Fig. 7.1.1.2),
corresponent a una zona marginal de la conca de Campos, la unitat de Margues de la
Bonanava es situa de manera discordant sobre el basament format per materials
estructurats del Mesozoic (dolomies del Retià) i Miocè inferior (calcàries bioclàstiques de
l’Aquitanià). Sobre aquest basament estructurat es poden observar, de base a sostre: (i)
lutites i gresos de colors vermellosos localment bioturbats per traces d'arrels; (ii) sobre la
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unitat detrítica anterior es disposen en onlap de forma discordant 5 m de calcàries
oolítiques i microbialites corresponents a la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT.

Fig. 7.1.1.2 - Costes de Monjos (marge N de la conca de Campos). Calcàries de Santanyí-CCT en onlap
transgressiu sobre la unitat de Margues de la Bonanova. Vegeu localització a Fig. 6.1 i Taula 6.1.

En algunes zones marginals de la conca de sa Marineta (Termenor) també s’ha pogut
observar (vegeu apartat 6.5.1) com el conjunt format per les Margues de la Bonanova i
Calcàries de Santanyí-CCT sobrepassa a sostre el límit de la Unitat d’Esculls cap a l'interior,
arribant a seure directament sobre l’antic basament estructurat format per la Unitat de
margues de Pina (Serraval·lià continental).
Complementàriament a les seccions de l’illa de Mallorca, la sèrie de Xarraca-Portinatx,
situada al N de l'illa d'Eivissa, entre Cap Blanc i cala d'en Serra, proporciona una
espectacular sèrie formada per tres seqüències deposicionals de potències variables que
es disposen en discordança angular sobre el basament messozoic estructurat (Fig.
7.1.1.3): (i) sediments d'esculls, formats per framestones de corals, grainstones
bioclàstics, rudstones de rodòlits, pakestones de foraminífers i conglomerats i lutites
basals-marginals, corresponents a la Seqüència Deposicional Inferior (Simó, 1982b); (ii)
conglomerats, arenes i lutites vermelloses amb fauna marina a la base i restes vegetals
(Microcodium) i foraminífers planctònics ressedimentats cap a sostre, corresponents a la
Seqüència Deposicional Intermèdia (Simó, 1982b) de caràcter detrític; (iii) grainstones
oolítics, microbialites, lutites i calcàries neomòrfiques corresponents a ambients
costaners corresponents a la Seqüència Deposicional Superior (Simó, 1982b). A l’Illa
d’Eivissa, la Seqüència Deposicional inferior es pot assimilar a la Unitat d’Esculls
mallorquina, la Seqüència Deposicional Intermèdia a la unitat de Margues de la Bonanova
i la Seqüència Deposicional Superior a la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT de Mallorca
(Taula 7.1.1; Mas et al., in progress).
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Fig. 7.1.1.3 - Cap Blanc (N de l’Illa de Eivissa). BM. Basament mesozoic; UE. Unitat d’Esculls; UD. Unitat
Detrítica intermèdia de Portinatx (equivalent a les Margues de la Bonanova de Mallorca); TCC. Complex
Carbonàtic Terminal.

Per tant, l'anàlisi estratigràfic i seqüencial comparatiu de les unitats messinianes ens
permet establir clarament la posició de la unitat detrítica de Margues de la Bonanova en
relació les unitats d’Esculls subjacent i Calcàries de Santanyí-CCT suprajacent.
Així doncs, evidències com el desenvolupament marginal d'importants dipòsits terrigenclàstics depositats entre la Unitat d’Esculls i les Calcàries de Santanyí-CCT, que cap a la
zona distal es correlacionen amb una clara discontinuïtat (conformitat correlativa5) o
superfície d’aplanament gairebé perfecte que separa aquestes dues últimes unitats (Figs.
7.1.1.4 i 7.1.2.4), apunten que la unitat detrítica de les Margues de Bonanova es va
desenvolupar en forma de con al·luvial resultat de l’erosió de la Unitat d’Esculls o el
basament anterior, produïda en un moment de ràpida i significativa baixada del nivell del
mar (forced regresive system), essent posteriorment coberta en onlap pels dipòsits
carbonatats del la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT. Això ens permet afirmar que tant
la unitat de Margues de la Bonanova com la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT
constitueixen clarament dues unitats cronostratigràficament diferenciades i posteriors en
el temps a la Unitat d’Esculls.
D’aquesta manera, la discontinuïtat observada a la part superior de la Unitat d’Esculls,
sobre la qual es depositen les Calcàries de Santanyí-CCT, representa una conformitat
correlativa (correlative conformity) corresponent a la caiguda relativa del nivell del mar,
equivalent a quan les Margues de la Bonanova es van depositar, o marginalment una
superfície d’aplanament transgressiva derivada de la posterior progressió en onlap de les
Calcàries de Santnyí-CCT. Si aquesta disconformitat és equivalent en temps a un primer
lowstand del nivell del mar Messinià, llavors la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT es va

5

Correlative conformity sensu Posamentier et al. (1998) i Posamentier i Allen (1999): coincident amb el
paleofons marí existent a l’inici de la baixada sobtada del nivell de la mar (forced regresion).
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depositar sobre aquesta superfície coincidint, o just després del moment de la deposició
de les evaporites marginals (PLG - Primary Lower Gypsum) de la Mediterrània occidental.
EIVISSA
Portinatx
(Simó, 1982)
Seqüència
deposicional
Superior
onlap
Seqüència
deposicional
Intermèdia

SEDIMENTOLOGIA

MALLORCA

Interpretació MSC

Grainstone oolític
Microbialites
Lutites
Calcàries neomòrfiques
(Fàcies Pont d’Inca)

Calcàries
de Santanyí
(Complex
Terminal)

Seqüència transgressiva pre-MES

Conglomerats
Calcarenites
Lutites (roges - ocres)

Margues
de la
Bonanova

Seqüència regressiva formada
per depòsits clàstics erosionats
dels marges i acumulats al litoral
durant la primera
fase de
baixada del nivell de la mar

downlap
Seqüència
deposicional
Inferior
onlap

Framestone de coralls
Grainstone bioclàstic
Rudstone de rodòlits
Unitat
Pakestone de foraminífers d’Esculls
Conglomerats i lutites
basals-marginals

Plataforma progradant precrisis

Basament
Taula 7.1.1 - Correspondència entre unitats messinianes d’Eivissa (sèrie de Portinatx i de Mallorca
(general).

Al costat dels relleus més pronunciats, on l'aportació terrígena és més important, és on la
unitat de Margues de la Bonanova presenta els seu màxim desenvolupament. La potència
original de la unitat de Margues de la Bonanova va poder ser molt més àmplia però
l'erosió resultant del posterior desenvolupament d'una superfície d’aplanament
(ravinement) sobre la mateixa, conseqüència de la posterior transgressió de la unitat de
Calcàries de Santanyí-CCT, pot haver-la reduïda. Atesa la potència màxima observada de
la unitat de Margues de la Bonanova (35 m), el desenvolupament de la mateixa podria
correspondre a una baixada mínima del nivell de la mar d’uns 30 m.
Posteriorment, durant la transgressió associada al TCC, el desenvolupament de manglars
només va ser possible sobre la superfície intramessiniana a les planes, essent inexistent
sobre dipòsits de Margues de la Bonanova a causa de la seva coincidència amb els
pendents pronunciats.
A diferència del Complex Terrigen Marginal (sensu Esteban, 1979), la unitat de Margues
de la Bonanova no interdigita amb les fàcies lagoon o back-reef de la Unitat d’Esculls o
marginals de les Calcàries de Santanyí-CCT, sinó que constitueix una seqüència regressiva
clarament intermèdia entre aquestes dues unitats.
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Aquesta unitat detrítica intermèdia, representada per les Margues de la Bonanova a l'illa
de Mallorca i per la Unitat Intermèdia de Portinatx a Eivissa, constitueix una clara
seqüència regressiva iniciada durant una la primera caiguda de poc calat del nivell de la
mar messiniana. Ambdues s'interpreten com a dipòsits terrígens clàstics erosionats dels
relleus marginals i acumulats al litoral durant la primera baixada del nivell del mar que va
provocar la precipitació de les evaporites marginals (PLG).
Aquesta unitat detrítica constitueix el producte resultant de la primerenca erosió de la
Unitat d’Esculls o substrat precedent, ja que generalment inclou abundants fragments de
corall d'aquesta unitat a la base. Així, la Unitat de Margues de la Bonanova constitueix
una clara seqüència detrítica regressiva que erosiona la Unitat d'Esculls i la separa de la
Unitat de Calcàries de Santanyí.
Si aquesta unitat detrítica és cronostratigràficament equivalent a una primera caiguda de
la mar messiniana, llavors la plataforma carbonatada poc profunda depositada sobre la
mateixa (unitat de Calcàries de Santanyí-CCT) ha de ser necessàriament
cronoestratigràficament posterior en el temps a l'erosió de la Unitat d’Esculls.

Fig. 7.1.1.4 - Conformitat correlativa que marca una regressió forçada esdevinguda entre les fàcies de
talús (capes d’Halimeda bioturbades) de la Unitat d’Esculls a la part inferior i els fangs carbonatats de les
fàcies litorals-restringides de la base del CCT a la part superior de la fotografia. Ses Olles conca de Palma.
Vegeu localització a Fig. 6.2 i Taula 6.2.
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7.1.2.- És la unitat de Calcàries de Santanyí cronostratigràficament equivalent a la
Unitat d’Esculls?
De forma general, la unitat de Calcàries de Santanyí de l'illa de Mallorca, ha estat
assignada al Messinià final, equivalent al Complex Carbonàtic Terminal (Esteban, 1979,
1996; Fornós, 1983; Fornós i Pomar, 1983), però recentment alguns autors (Robledo,
2005; Arenas i Pomar, 2010; Pomar, 2012) han suggerit que la unitat de Calcàries de
Santanyí podria no correspondre al Complex Carbonàtic Terminal (CCT) i ser fàcies
diferents però cronostratigràficament equivalent a la Unitat d’Esculls (Fig. 7.1.2.1).
Arenas i Pomar (2010) afirmen que la unitat de Calcàries de Santanyí és
cronostratigràficament equivalent a la Unitat d'Esculls i que possiblement no ha d'ésser
inclosa dins del CCT, ja que: (i) els nivells de Calcàries de Santanyí estan afectats per
col·lapses càrstics que suposen sincrònics amb les oscil·lacions del nivell del mar
ocorregudes durant la deposició de la Unitat d’Esculls (Robledo i Pomar, 2000; Robledo,
2005); (ii) a Mallorca no han estat reconegudes fàcies profundes de conca equivalents a la
unitat de Calcàries de Santanyí.

Fig. 7.1.2.1 - Interpretació geomètrica d’unitats i fàcies a la conca de Palma, segons Arenas i Pomar
(2010).

De forma contraria, la disposició geomètrica observada a la conca de Palma (Barón i
González, 1983; Mas i Fornós, 2011, 2012) mostra que els sediments marginals
carbonatats de la unitat de Calcàries de Santanyí, classificats com CCT, són un equivalent
lateral, al menys en part, de les evaporites del centre de conca (Guixos de Sant Jordi). Els
depòsits de la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT canvien gradualment i/o interdigiten
les evaporites ubicades al depocentre de conca. Per tant, en aquesta conca, les evaporites
messinianes (guixos selenítics massius i margues) del centre de conca són coetànies, al
menys en part, amb la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT (fangs carbonatats, oolites i
microbialites) de marges de conca (Figs. 7.1.2.2 i 7.1.2.3).
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Fig. 7.1.2.2 - Interpretació geomètrica d’unitats i fàcies a la conca de Palma, segons Barón i González
(1983). Sobreimpressió en vermell de noves denominacions afegida.

Les Calcàries de Santanyí-CCT normalment se separen de la Unitat d'Esculls mitjançant
una discontinuïtat d’àmplia distribució lateral que mostra un brusc canvi regressiu de
fàcies (regressió forçada) en forma de conformitat correlativa o superfície d’aplanament
gairebé perfecte (Figs. 7.1.1.4 i 7.1.2.4). En canvi, la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT
mostra un clar patró transgressiu amb margues arenoses fines i fangs carbonatat a base,
corresponents a fàcies d’aiguamoll i manglars, que cap a sostre passen a tidalites
(grainstone oolític amb estratificació encreuada) i microbialites (estromatòlits i
trombòlits) corresponents a depòsits de marea passant a fàcies submareals.
Els últims depòsits messinians de la conca de Palma corresponen a la unitat Lago Mare
(Fm, ses Olles, Mas, 2013) que constitueix un bon nivell guia (Mas i Fornós, 2011, 2012,
2013) ja que tant les evaporites del centre de la conca com la unitat de Calcàries de
Santanyí-CCT als marges de conca es troben cobertes directament pels depòsits de la
unitat Lago Mare, sense cap superfície d'erosió evident que els separi (Mas i Fornós,
2011, 2012, 2013; Mas, 2013). Per tant, en aquest cas al estar cobertes a sostre ambdues
unitats directament pel depòsits Lago Mare sense cap discontinuïtat evident que els
separi, l’equivalent lateral cap al centre de conca de la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT
serien necessàriament les evaporites (guixos massius i margues) del depocentre.
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Fig. 7.1.2.3 - Interpretació geomètrica d’unitats i fàcies a la conca de Palma, segons Mas i Fornós (2011,
2012).

D'altra banda, com ja s’ha assenyalat en un apartat anterior, els dipòsits de la unitat de
Calcàries de Santanyí-CCT són cronostratigràficament posteriors a la unitat de Margues
Bonanova, ja que els primers es situen de forma clarament transgressiva (en onlap) sobre
aquesta darrera. La unitat regressiva de Margues de la Bonanova constitueix el producte
resultant de la primerenca erosió de la Unitat d’Esculls precedent, ja que generalment
inclou, en els seus nivells basals, abundants bioclasts corresponents fragments de corall
d'aquesta unitat. És a dir, l’existència d’una sèrie regressiva intercalada entre els dipòsits
de Calcàries de Santanyí-CCT i la Unitat d’Esculls ens du necessàriament ha haver de
considerar aquestes dues unitats com a separades en el temps.
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Fig. 7.1.2.4 - Conformitat correlativa i/o superfície d’aplanament (fletxa groga). L’erosió diferencial
recent ha fet ressaltar la distinció entre calcàries de la UE a base, dels llims carbonatats de la unitat CSCCT (fàcies manglar) a sostre. A. Cala Santanyí (plataforma de Llevant); B. Cala Esglesieta (W de la conca
de Campos).
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En conjunt, tot això ens implica que la unitat de Guixos i Margues Grises (Pomar et al.,
1990, 1996) ha de ser dividida i distribuïda en tres unitats diferents: (i) la part de guixos
correspon a les evaporites de conca (Guixos de Sant Jordi, PLG), (ii) la part de
microbialites correspon a la Unitat de Calcàries Santanyí-CCT, i (iii) la part margosa
lacunar superior correspon a la unitat Lago Mare (Formació ses Olles, Mas, 2013).
Tenint en compte (i) la presència generalitzada d’una important discontinuïtat en forma
de conformitat correlativa i/o superfície d’aplanament que delimita clarament la unitat de
Calcàries de Santanyí-CCT de la Unitat d’Esculls subjacent, (ii) el patró transgressiu de la
unitat de Calcàries de Santanyí-CCT, (iii) que a la conca de Palma els dipòsits de la unitat
de Calcàries de Santanyí-CCT constitueixen l’equivalent marginal de les evaporites
depositades al centre de conca, i (iv) que a les zones properes als relleus la unitat de
Margues de la Bonanova constitueix una clara seqüència regressiva que erosiona i separa
la Unitat d’Esculls de la unitat transgressiva de Calcàries de Santanyí-CCT, hem de
concloure necessàriament que la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT és
cronostratigràficament diferent i posterior a la Unitat d’Esculls.

7.1.3.- Paleocarst i diagènesi
Paleocarst (tipologia)
Atesos el resultats d’aquesta tesi, s’han pogut observar 4 tipus diferents de processos
d’endocarst (Taula 7.1.3.1) desenvolupat en els materials de les diferents unitats
intervinents relacionades amb la MSC (Messinià i Pliocè). La denominació de cada tipus fa
referència a les unitats abastades, tant a la unitat on s’origina com les que afecta de
retruc: intra UE-MB-CCT, intra manglar, sub MES, intra CTT-Pliocè.

Tipus

Unitat origen

Gènesi

intra UEDissolució clapes
UE
MB-CCT
coralls
intra
CCT (fàcies de
Dissolució
manglar
manglar)
Hidrogeològic
sub
Dissolució
UE
MES
exposició MES
intra CCT- CCT (Fàcies
Diagènesis +
Pliocè
Pont d’Inca
dissolució

Unitats
afectades

Col·lapse

Sinsedimentari

Edat

MB-CCT

Si

Si (MB-CCT)

UE-CCT

CCT
(manglar)

No

No

?

UE

No

No

MES

Pliocè

Si

Si (Pliocè)

Pliocè

Taula 7.1.3.1 - Diferents tipus de paleocarst observats a materials messinians i pliocens a l’illa de
Mallorca

Paleocol·lapses messinians (intra UE-MB-CCT)
La seva forma característica és d’embut a la part superior, que dóna lloc a una depressió
reblida per materials CCT que se relaciona amb una xemeneia o conducte basal que indica
el flux plàstic de material cap al buit generat dins de les fàcies de l’escull (UE).
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Aquest tipus de paleocol·lapse càrstics ha estat estudiats per Fornós (1999), Robledo i
Pomar (2000), Robledo et al. (2004) i Robledo (2005).
El col·lapse s’origina primordialment a partir de processos de dissolució de l’aragonita de
les clapes de corall (patch reefs) de la UE afectant de retruc i col·lapsant els nivells de
Calcàries de Santanyí-TCC (o Margues de la Bonanova) immediatament superiors. Les
dimensions del buit generat poden donat lloc a la sobtada subsidència amb el col·lapse de
les capes més cimentades superiors formant un rebliment de bretxes molt
heteromètriques però monomíctiques. La formació dels buits inicials implicaria el flux
dels materials plàstics suprajacents, o la subsidència de blocs i fragments de nivells més
resistents o consolidats, promovent la creació de buits secundaris en les capes superiors
(Fornós, 1999).
Robledo i Pomar (2000), Robledo et al. (2004)i Robledo (2005) incideixen en la relació
entre la distribució de fàcies (de lagoon extern i front escullós) i la dels paleocol·lapses,
indicant que aquests es donen en condicions sinsedimentàries submarines relacionant la
dissolució de les clapes de corall amb nivells de la mar.

Fig. 7.1.3.1 - Paleocol·lapses messinians originats dins la Unitat d’Esculls. A. Afectant a les fàcies de
manglar de les Calcàries de Santnyí-CCT (sa Ràpita, Campos, vegeu localització a Fig. 6.1 i Taula 6.1) ; B.
Afectant la unitat de Margues de la Bonanova (camí de sa Vileta, Palma, vegeu localització a Fig. 6.2 i
Taula 6.2).

Aquests palecol·lapses són freqüents al litoral de la plataforma de Llevant. En el cas
concret de la present tesi han estat observats coincidint amb el marge SW de la conca de
Campos (litoral de sa Ràpita) i marge NW de Palma (excavació camí de sa Vileta).
En els resultats d’aquesta tesi es recull un nou cas inèdit d’aquest tipus de paleocol·lapse
originat dins les fàcies de clapa d’escull (UE) però que en vers d’afectar els materials de la
unitat de Calcàries de Santanyí-CCT, afecta a la unitat de Margues de la Bonanova (Figs.
6.2.8.2 i 7.1.3.1).
Cal tenir en compte que tant en els casos de molts dels paleocol·lapses prèviament
estudiats com en el nou cas que ara ens ocupa, les capes superiors, que omplen la
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depressió en forma d’embut, es veuen afectats sinsedimentàriament amb una
deformació progressivament més laxa cap a sostre, per la qual cosa el desenvolupament
del col·lapse seria necessàriament, al menys en part, coetani a la deposició de les unitats
TCC-MB, per tant anterior al desenvolupament de la MES i a la principal fase de
dessecació de la MSC.

Paleocarst de les fàcies manglar (intra manglar)
La dissolució es produeix bàsicament en dues direccions: (i) una de component
horitzontal que coincideix i aprofita les superfícies de discontinuïtat que separen els
diferents estrats dels nivells de manglar, (ii) l’altra de component vertical que aprofita les
estructures verticals dels motlles de les arrels dels mangles (Figs. 6.1.10.5 i 7.1.3.2 ).
Les cavitats dissoltes formen una intricada xarxa tridimensional de conductes i encletxes
intercomunicades. Els conductes presenten els caires arrodonits i la superfície interior
llisa. Poden presentat reblit de capes de llims vermells i calcretes, principalment a la base
dels conductes horitzontals (Fig. 7.1.3.2-B,C). El diàmetre dels conductes no sol
sobrepassar els 20-30 cm i normalment les cavitats no es troben col·lapsades (Fig. 7.1.3.2A,B).

Fig. 7.1.3.2 - Paleocarst exclusiu de les fàcies de manglar (Calcàries de Santanyí-CCT). Detalls del interior
dels conductes en depòsits de llims vermells i calcretes a la base (cala Esglasieta, conca de Campos).
Vegeu localització a Fig. 6.1 i Taula 6.1.
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Afecten nivells molt concrets de les fàcies de manglar de la unitat de Calcàries de
Santanyí-CCT després de la seva deposició, i pareixen tenir un origen hidrogeològic freàtic
o hidrotermal. El nivell de paleocarst no coincideix exactament ni en la discontinuïtat
intramessiniana (conformitat correlativa límit entre la Unitat d'Esculls i el TCC) ni amb la
discontinuïtat finimessiniana (MES), sinó que normalment apareix alguns estrats mes
amunt de la primera.
Aquest tipus de paleocarst ha estat observats principalment al llarg del litoral SW de la
conca de Campos, coincidint amb els trams on les fàcies de manglar afloren (es Pas, cala
Esglesieta, sa Ràpita) i també en alguns nivells del litoral de Mondragó (plataforma de
Llevant) no inclosos en els resultats d’aquesta memoria.

Cavitats associades a la MES (sub MES)
La dissolució es produeix en forma de cavitats irregulars de dimensions mètriques a
decamètriques desenvolupades coincidint amb la cara inferior o als nivells
immediatament inferiors de la MES (superfície d’erosió que separa els depòsits
messinians del Pliocè).

Fig. 7.1.3.3 - Paleocarst associat a la superfície d’erosió finimessiniana (MES). A, B i C. Penya-segats de
cala Pi (conca de Campos, vegeu localització a Fig. 6.1 i Taula 6.1); D. Desmunt des pas des Verro (conca
de Palma, vegeu localització a Fig. 6.2 i Taula 6.2). UE – Unitat d’Esculls, P – Pliocè.
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Normalment és mes evident si els depòsits Lago Mare i CCT es troben totalment
erosionats i la MES posa en contacte directament la Unitat d’Esculls amb el Pliocè (Figs.
6.2.1.2 i 7.1.3.3). No afecta als nivells pliocens immediatament superiors.
Les cavitats resultants poden estar reblides o infiltrades pels depòsits del lag transgressiu
de la base del Pliocè, per la qual cosa es tracta d’un carst anterior a la deposició del
Pliocè, possiblement relacionat amb l’exposició a processos erosius ocorreguts durant la
fase de major dessecació de la MSC. Les cavitats solen presentar un major
desenvolupament horitzontal (paral·lel a la superfície d’erosió superior MES) que vertical i
normalment no col·lapsen.
Ha estat observat a SW de la conca Campos (penya-segats de la zona de cala PiVallgornera) i a l’E de la conca de Palma (Pas des Verro).

Microcol·lapses pliocens (intra CCT-Pliocè)
Es tracte de microcol·lapses de dimensions mètriques originats per una forta alteraciódissolució de la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT (fàcies Pont d’Inca) que provoca de
retruc l’enfonsament des nivells pliocens suprajacents. Normalment aprofiten nivells
plàstics de margues o argiles com a nivells de desenganxament (Figs. 6.1.8.4, 6.1.8.8,
6.5.4.9-B i 7.1.3.4).
Els esfondraments d’ordre mètric observats en aquests tipus de paleocol·lapses podrien
ser, o bé degudes al caràcter laminar i l’elevada porositat de les formacions
estromatolítiques, acompanyades de factors de neomorfisme i/o probablement també, a
la carstificació. Probablement la conjunció d’ambdós processos explicarien la formació
d’aquestes petites estructures de col·lapse en el substrat miocènic que afectarien de
retruc als materials pliocènics superiors (Mas i Fornós, 2006).

Fig. 7.1.3.4 - Microcol·lapses originats per alteració-dissolucióde las fàcies Pont d’Inca afectant la
deposició del Pliocè. A. Na Serral (Campos, vegeu localització a Fig. 6.1 i Taula 6.1); B. Es Revellar (sa
Marineta, vegeu localització a Fig. 6.5 i Taula 6.5).
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Les cavitats desenvolupades dins les fàcies pont d’Inca poden presentar espeleotemes
(Fig. 6.3.5.2-B).
Poden quedar evidències de segellat sinsedimentari a les capes més superiors del Pliocè
afectat, per la qual cosa, en aquests casos, serien d’edat necessàriament pliocena.
Aquest darrer tipus, ha estat observat principalment a la conca Campos (na Serral, Fig.
7.1.3.4-A) i a la conca de sa Marineta (es Revellar, Fig. 7.1.3.4-B)
L’únic tipus relacionat directament amb l’erosió finimessiniana seria el sub-MES, sense
poder descartar que durant el pic de la MSC no es produeixi la reactivació d’alguns
processos de dissolució iniciats anteriorment.

Processos diagenètics (Fàcies Pont d’Inca)
Les fàcies Pont d’Inca (Pomar et al., 1983a), van ser descrites inicialment com unitat
hidrogeològica (Calcàries Pont d’Inca: García-Yagüe i Muntaner, 1968; Barón et al. 19771988) i es caracteritzen per una forta diagènesi que afecta a sostre les Calcàries de
Santanyí-CCT, arribant a afectar fins i tot alguns trams erosionats de la Unitat d’Esculls. La
alteració apareix normalment en forma de forta recristal·lització, sílex, dissolució i gran
porositat, proporcionant un colors obscurs als materials afectats. Aquestes fàcies es
troben normalment afectades per la MES i cobertes pels dipòsits de les unitats pliocenes.
Alguns autors (Pomar et al., 1983a) indiquen que les fàcies Pont d’Inca poden afectar a
diferents unitats i que podrien estar relacionades amb condicions de hipersalinitat que
podrien haver provocat l’alteració diagenètica del TCC.
L’alteració observada afecta al CCT però no als nivells Lago Mare ni pliocens, per la qual
cosa podrien estar relacionats amb processos associats a condicions preevaporítiqes.
El nivell d’alteració dels materials varia molt, poden aparèixer des de nivells poc obscurs
que conserven fantasmes dels fòssils i estructures (motlles de mol·luscs, bioturbació per
tubs, laminació microbial, estratificació encreuada, ...) fins a nivells negres totalment
alterats amb petites cavitats reblides de pols obscura depositada dintre durant el procés
de d’alteració, i en els que no queda cap evidència de la roca original.
S’ha pogut observar que el contingut amb dolomita baixa considerablement juntament
amb la major alteració (desdolomitització), cosa congruent també amb l’alta concentració
de paligorskita (mineral resultant de la desdolomitització) observada en un paleosòl que
erosiona aquests nivells alterats (Taules 6.1.1 i 7.1.3.2).
És típica d’aquestes fàcies la formació de nòduls de forma esfèrica o subesfèrica
constituïts per cristalls aciculars de calcita (o aragonita) disposats radialment en 3D. (Figs.
6.3.5.2-D i 6.5.4.2-C,D).
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Tot i que alguns autor apuntin que aquestes fàcies poden afectar a diferents unitats,
aquestes quasi bé sempre afecten als nivells superiors (oolites i microbialites) de la unitat
de Calcàries de Santanyí-CCT. Casos excepcionals d’una alteracions semblant poden
aparèixer també a sostre de la UE si aquesta es troba directament afectada per l’erosió
finimessiniana (MES). L’alteració no afecta ni a la unitat Lago Mare ni el Pliocè.
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Taula 7.1.3.2 – Composició semiquantitava per difracciometria RX sobre mostres del mateix nivell de
Calcàries de Santanyí-CCT amb diferents nivells d’alteració diagenètica (fàcies Pont d’Inca). Destacar
l’acusat procés de desdolomitització associat a l’alteració.

En el cas del CCT, el nivell afectat també sol ésser el que es troba directament en contacte
amb la superfície d’erosió finimessiniana (MES) però també poden aparèixer alterats
nivells més inferiors sense estar-lo els superiors que està directament en contacte amb la
MES. Aquest nivells sofreixen fortes variacions laterals de potència i d’intensitat, podent
arribar a aparèixer i desaparèixer de forma intermitent o inclusiu a esvair-se totalment
(Fig. 6.1.8.1).
S’ha pogut constatar la presència de nivells de sílex associats a aquests tipus de fàcies. El
sílex apareix normalment en forma de llesques que poden arribar 20-25 cm de gruix
(principalment a la conca de Campos, únic lloc on ha estat explotat industrialment, Mas et
al., 2014a), però el més freqüent es que no superin els 2-3 cm.
Recentment, alguns autors (Forss et al., 2013) han proposat que podrien haver estat les
condicions ambientals provocades pel vulcanisme les que podrien haver afavorit altes
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concentracions de silici a les aigües, la qual cosa podria haver repercutir en la proliferació
de diatomees i altres organismes acumuladors de silici, provocant la seva acumulació
sedimentària en forma de diatomites, que haurien estat la font per la formació de sílex.
Contràriament a aquesta suposició, cal descartar la hipòtesi d’un possible vulcanisme, ja
que no s’ha pogut trobar cap evidència ni referència sobre possibles fonts properes de
cendres volcàniques, ni de cap reactivació excepcional del vulcanisme durant la MSC. Si
més no, la datació del vulcanisme calcoalcalí més recent al mar d’Alboran i a la serralada
Bètica (15-7 Ma) indica que aquesta activitat ja havia acabat totalment abans de la MSC
(Lonergan i White, 1997).
Més força cobraria, la hipòtesi de treball actual (Mas et al., línia d’investigació en curs)
d’un possible origen abiogènic d’aquest sílex, en forma de precipitacions d’òpalcristobalita en ambients d’hipersalinitat i/o forta evaporació amb aportacions cícliques
d’aigües continentals i/o pols eòlica, semblant al assenyalat per Peterson i von der Borch,
(1965) en llacunes efímeres associades al Coorong Lagoon (Australià), tot i que no es
possible encara descartar totalment un origen hidrotermal o biogènic d’aquest sílex.

7.1.4.- Temporització de la Unitat de Calcàries de Santanyí-CCT
El Complex Carbonàtic Terminal (CCT, Esteban, 1979) ha estat definit com un conjunt
litològic típic de les conques marginals (o perifèriques) de la Mediterrània, que constitueix
una unitat retrogradant formada principalment per oolites i microbialites, clapes de
Porites residuals i dipòsits siliciclàstics corresponents a un segon highstand messinià
(Cornée et al., 2008). Aquestes plataformes carbonatades registren una dramàtica
disminució i/o finalització en l’activitat constructora d’esculls coral·lins així com un
progressiu increment de l’activitat microbial. El CCT ha estat considerat coetani (al menys
en part) amb les evaporites marginals (= evaporita inferior) depositades en el centres de
les conques perifèriques (Barón i González, 1983; Pomar et al., 1991, 1996; Cornée et al.,
2002; Lu, 2006; Mas i Fornós, 2011, 2012) sobre les que es desenvolupa una important
superfície d’erosió messiniana (MES) durant el màxim de dessecació de la Crisi de Salinitat
Messiniana (Clauzon et al., 1996; Cornée et al., 2008).
L’edat del CCT és controvertida, mentre que alguns autors (Cunningham et al., 1994,
1997; Cornée et al., 2004, 2006) situen el Complex Carbonàtic Terminal al inici de la MSC
entre els 5,94-5,77 milions d'anys, altres (Martin i Braga, 1994; Roep et al., 1998; Braga et
al., 2006; Bourillot et al., 2010a) el situen en una edat entre els 5,60-5,45 milions d'anys
que postdata el pic de la MSC. En el primer cas correspondria a dipòsits carbonatats
depositats immediatament després de d'una primera baixada relativa del nivell del mar
de poc calat que hauria donat lloc a la evaporita marginal inicial (PLG), mentre que en el
segon correspondria a una reinundació anterior al límit mio-pliocè que s'ha correlacionat
com coetània a l’Evaporita Superior, just abans de la reinundació pliocena. Recentment
altres autors, defensors d’un possible escenari de conca profunda no dessecada (Roveri et
al., 2009), consideren que el CCT podria esser cronostratigràficament equivalent a tota la
durada de la MSC.
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HIPÒTESIS
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PLG, cap a l’inici de la
MSC
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de principal
dessecació, just abans
de LM i Pliocè
CCT abasta tota la
durada de la MSC

MES

EDAT/DURADA

AUTORS

CCT
anterior
a la MES

5,94-5,77 Ma

Cunningham et al. (1994,
1997)
Cornée et al. (2004, 2006)

CCT
posterior 5,60-5,45 Ma
a la MES

Martin i Braga (1994)
Roep et al. (1998)
Braga et al. (2006)
Bourillot et al. (2010a)

CCT
anterior i
5,97-5,33 Ma
posterior
a la MES

Roveri et al. (2005)

Taula 7.1.4 - Diferents models que il·lustren la controvèrsia actual sobre la cronologia del CCT.

A l’illa de Mallorca els depòsits CCT es corresponen amb la unitat de Calcàries de Santanyí
(Fornós i Pomar, 1983). Aquest depòsits es troben normalment separats del depòsits
precrisi per una discontinuïtat intramessiniana, en forma de conformitat correlativa o
superfície d’aplanament gairebé perfecte (Figs. 7.1.1.4 i 7.1.2.4) corresponent a una
primera baixada significativa però de poc del nivell del mar durant la Crisi de Salinitat
Messiniana.
Per altra part en la majoria de seccions trobem els dipòsits de la Unitat de Calcàries de
Santanyí-CCT directament afectats per una important superfície d’erosió finimessiniana
(MES) fossilitzada posteriorment pel Pliocè.
Això indica l’existència d’una important erosió finimessiniana (MES) que va afectar en
molts de casos per complet els depòsits Lago Mare així com part o totalitat de la unitat de
Calcàries de Santanyí-CCT, arribant a possibilitar que el Pliocè es deposités directament
sobre la Unitat d’Esculls. Es a dir que, havent estat totalment erosionats els depòsits Lago
Mare i de les Calcàries de Santanyí-CCT durant la principal fase de dessecació, la MES es
present directament sobre la Unitat d’Esculls, posteriorment coberta pel Pliocè.
Aquest fet ens indica que la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT, erosionada per la MES,
és necessàriament anterior a aquesta última superfície erosiva, per a la qual cosa hem de
situar la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT cap als inicis de la MSC, abans de la gran
davallada del nivell del mar durant el pic màxim de la MSC.
Llavors la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT seria coetània, al menys en part, amb
l’evaporita inferior marginal (PLG), cosa que és totalment coherent amb la relació lateral
observada entre CCT dels marges i les evaporites (Guixos de Sant Jordi, PLG) del
depocentre de la conca de Palma.
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Cal indicar aquí i tenir en compte per a futures interpretacions, que la similitud de fàcies
(laminació microbial, fauna restringida-lacunar) a dut en ocasions a la confusió,
principalment en la cartografia geològica, entre les fàcies microbials del TCC i lacunars
Lago Mare amb el Serraval·lià continental, més concretament a les zones de Son Gual,
puig de Son Seguí i Sencelles de la fulla 699-Porreres, i Llubí a la fula 671-Inca del MAGNA
E 1:50.000, on afloraments de la unitat TCC (Lago Mare inclusiu) han estat cartografiats
com a Serraval·lià (Barnolas, 1991).

7.1.5.- L’enigma del Lago Mare
En els resultats s’ha mostrat l’existència de depòsits integrats per lutites, margues i
margues arenoses amb fauna salobre i/o d’aigua dolça, situats sempre entre els depòsits
CCT i el Pliocè. Ens referim als denominats depòsits Lago Mare o Formació ses Olles (Mas,
2013). Aquestes depòsits contenen restes de plantes caràcies, abundant fauna de
mol·luscs caracteritzada per la presència de bivalves del taxons Lymnocardiinae i
Dreissenidae d’origen paratethià i gasteròpodes d’aigua dolça-salobre i pulmonats, així
com una abundant però poc diversificada fauna d’ostracodes d’afinitat paratethiana,
propis d’aigües oligo-mesohalines poc profundes.
La Formació ses Olles es situa sempre sobre la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT,
normalment de forma concordant no erosiva, i apareix sempre erosionada a sostre per
una important discontinuïtat erosiva (MES) que la separa dels depòsits marins del Pliocè
(Figs. 7.1.5.2 i 7.1.5.3).
La seva posició estratigràfica, entre el Complex Carbonàtic Terminal i abans l’inici del
Pliocè, així com el seu contingut paleontològic ens permeten situar aquesta formació com
els darrera unitat deposita durant el Miocè (Messinià) a l’illa de Mallorca. La situació i les
condicions paleoambientals observades ens permeten correlacionar aquests depòsits
amb l’episodi Lago Mare que va tenir lloc a la Mediterrània associat a la Crisi de Salinitat
Messiniana.
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Fig. 7.1.5.1 - Distribució i característiques del depòsits Lago Mare (Fm. ses Olles) de l’illa de Mallorca.
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Fig. 7.1.5.2 - Detall de la relació seqüencial entre els depòsits TCC, Lago Mare i Pliocè. A. Erosió sobre els
depòsits Lago Mare en forma superfície erosiva irregular finimessiniana (MES) a sostre amb rebliment i
infiltracions de les calcisiltites de les fàcies profundes de la base del Pliocè marí (Camí des Terrer Blanc,
Sencelles). B. Deposició directa dels depòsits Lago Mare sobre les laminites microbials del TTC sense
interrupció sedimentaria ni erosió intermèdia evident (localitat tipus de la Fm. ses Olles, Llucmajor).
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Litològicament la unitat esta constituïda per un conjunt de margues i margues arenoses
de colors clars, blancs, grisos i marrons, amb intercalació de capes centimètriques
d’argiles verdes i margocalcàries amb motlles de mol·luscs. El contingut fòssil es
caracteritza per un conjunt de fauna salobre i d’aigua dolça i restes vegetals. Dels
mol·luscs, excepte els ostracodes, normalment només es conserven el motlles.
La formació aflora principalment als marges de les conques i coincidint amb les zones
d’acció d’algunes falles de direcció, però també es present en els sondejos que han
perforat zones situades cap el depocentres (Fig. 7.1.5.1).
A les conques d’Inca i sa Pobla-Alcúdia els afloraments coincideixen exactament amb la
zona d’acció direccional de la falla de Sencelles-Vinagrella (Fig. 7.1.5.1) que ha contribuït a
posar al descobert aquets afloraments (Mas, 2013).
A Mallorca, les fàcies Lago Mare, no han estat mai observades per sota o intercalades
intra unitat de Calcàries de Santanyí-CCT, sinó que sempre apareixen directament sobre
del depòsits CCT i sempre davall del primer Pliocè. Normalment aquests depòsits
apareixen de forma sobtada sense cap discontinuïtat aparent a continuació sobre els
depòsits CCT sense erosionar (Fig. 7.1.5.2-B). Només en un pocs casos de la zona del puig
de Son Seguí-Santa Eugènia s’ha observat l’existència de depòsits de transició pre Lago
Mare (Son Tano, comellar des Rafal) entre el CCT i el Lago Mare pròpiament dit,
possiblement conseqüència d’efectes sinsedimentaris de reajustament falla Sencelles
(Mas, 2013, Mas et al., 2014). Només en un sol cas, coincidint amb el marge N de la conca
de Campos (es Monjos), s’ha pogut observar una superfície d’erosió en forma de paleosòl
a la base del Lago Mare desenvolupat sobre els depòsits CCT.
Coincidint amb les zones més exposades de les conques, els sediments Lago Mare poden
haver estat totalment erosionats per la superfície d’erosió finimessiniana (MES) que
també pot arribar a afectar per complet als dipòsits CCT (Mas i Fornós, 2011, 2012, 2013).
La superfície d’erosió que la separa el Lago Mare del Pliocè, pot presentar bretxificació i
perforacions degudes a litòfags (firmground).
Coincidint amb les conques més profundes (Palma, Inca, sa Pobla-Alcúdia) els dipòsits de
fàcies profundes obertes del Zanclià (Calcisiltites de Son Mir = Calcisiltites amb Amusium)
també es depositen de forma sobtada directament sobre els nivells Lago Mare (sondeig
Aeroport, ses Olles, Comellar des Rafal, camí des Terrer Blanc, sondeig Albufera).
Estructuralment els sediments dels nivells Lago Mare presenten una disposició
subhoritzontal, havent sofert únicament una lleugera inclinació i flexió, podent presentar
petites fractures normals, de salt d’ordre submètric (Fig. 6.2.2.5-B), i bretxificació per
fracturació vertical múltiple que deforma els estrats inclinant-los tots en una direcció
(Figs. 6.2.3.7-A i 7.1.5.3), possiblement relacionada amb el sentit de falles o moviments
direccionals adjacents (Falla de Sencelles, ses Olles, Barranc de Can Casetes-Torrent des
Jueus). També es poden apreciar moviments que aprofiten la superfície de discontinuïtat
superior que separa el Lago Mare del Pliocè amb formació de miralls de falla (Figs. 6.4.1.4
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Fig. 7.1.5.3 - Exemples d’erosió finimessiniana (MES) directament sobre els depòsits Lago Mare. A. Lago
Mare erosionat amb conglomerats basals de Pliocè marí reblint el relleu irregular erosionat (Can Ramis
S, Palma); B. Lago Mare amb superfície d’erosió irregular a sostre amb rebliment i infiltracions de les
calcisiltites de les fàcies profundes de la base del Pliocè marí (Camí des Terrer Blanc, Sencelles).
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i 7.2.3), possiblement relacionats amb nivells de desenganxament dels nivells calcarenítics
superiors pliocens (vegeu apartat 7.2. - Neotectònica).

Fàcies pre Lago Mare
A la zona del puig de Son Seguí, vesant de Son Tano i comellar des Rafal (Santa Eugènia),
coincidint amb el tram superior del Complex Carbonàtic Terminal i la base dels depòsits
Lago-Mare, apareixen uns depòsits margosos i calcaris amb fauna marina d’ambient
restringit (Figs. 6.3.1.3 i 6.3.1.4) que contenen restes vegetals (fulles), foraminífers litorals
força abundants (Elphidium sp., Ammonia sp.), ostracodes marins i eurihalins (Aurila sp.,
Cyprideis sp.), pues d’equinoïdeus, bivalves (Anadara sp., Lucinidae, Cardidae),
gasteròpodes (Potamididae cf. Timpanotonus sp.) i peixos (espines i escates), que
corresponen a una fase inicial de les condicions restringides (fàcies pre Lago Mare).
Aquestes fàcies no han estat observades en altres afloraments, on les fàcies Lago Mare,
pròpiament dites, s’instal·len de forma sobtada sobre dels depòsits de la unitat de
Calcàries de Santanyí- CCT sense cap tipus de transició i/o superfície erosiva intermèdia.

Ambient sedimentari
Els nivells Lago Mare es caracteritzen per la presència de mol·luscs, ostracodes i restes
vegetals corresponents a ambients lacunars d’aigua dolça i/o salobre, amb alguns taxons
de clara afinitat paratethiana (Figs. 6.4.1.2., 7.1.5.4 i 7.1.5.5).
L'associació de mol·luscs fòssils lacunars recuperats es caracteritza per ésser la típica
associació de taxons tipus Lago Mare, que pràcticament no varia la seva composició al
llarg de la seva distribució en conjunt de la Mediterrània, amb presència de petites
bivalves dels taxons Lymnocardiinae, Dreissenidae (musclos d’aigua dolça) i gasteròpodes
pulmonats prosobranquis de caràcter hipo-oligohali.
Dreissena ex gr. rostriformis (Deshayes, 1838) juntament amb algunes bivalves de la
família Cardiidae (Lymnocardiinae) localitzats als depòsits Lago Mare de Mallorca, són
taxons de clar d’origen paratethià (Archambault-Guezou, 1976; Nevesskaja et al. 1997,
2001, Müller et al., 1999) i van tenir una amplia distribució a la Mediterrània durant el
Messinià final, estant presents a la majoria de conjunts de mol·luscs de les fàcies Lago
Mare. Aquests bivalves van migrar del Paratethys a la Mediterrània al final del Messinià
colonitzant diferents conques d’aigües oligo-mesohalines poc profundes, donant lloc
localment a noves especies endèmiques (Esu, 2007; Esu i Girotti, 2008). Els immigrants
paratetians van desaparèixer de la Mediterrània fa 5,33 Ma (Nevesskaja et al., 2001),
quan es van restablir les condicions marines obertes al principi del Pliocè (Esu, 2007; Soria
et al., 2007; Esu i Girotti, 2008; Guerra-Merchán et al., 2010). A diferència de les bivalves,
els gasteròpodes associats tenen un origen mediterrani i, excepte el gènere Saccoia que
està extingit, conserven representants actuals dels seus gèneres als ambients no marins
de la zona Mediterrània (Esu, 2007).
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Fig. 7.1.5.4 - Conjunt paleontològic Lago Mare de Mallorca: A) Lymnocardiinae (escala en cm), B)
Lymnocardium adriaticum Gillet, 1969, espècimen que conserva les valves articulades; C) L. adriaticum;
D) Dreissena ex gr. D. rostriformis (Deshayes, 1838); E) D. rostriformis i Hydrobiidae (cf. Saccoia); F)
gasteròpode pulmonat (Helicidae-Higromidae); G) Theodoxus sp.; H) Melanoides sp.; I) oogonis de
caràcies, ostracodes (Cyprideis agrigentina Decima, 1964) i fecal pellets; J) oogoni de caràcia (Chara sp.);
K) tiges de caràcies. Escala gràfica = 2 mm, excepte J) = 400 µm.
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Guerra-Merchan et al. (2010) han desvelat que es pot produir un desenvolupament
pelàgic planctotròfic de les protoconxes en algunes del les bivalves de la família Cardiidae
(Lymnocardiinae) com per exemple, Pontalmyra partschi. Aquest tipus de conquilles
larvals no és típic en ambients restringits d'aigua dolça o salobre, on molts de mol·luscs
no tenen una fase pelàgica. No obstant això, l’etapa larval planctònica (trocòfora seguida
de velíger) no és exclusiva només dels bivalves marins, si no que també es coneix en
alguns bivalves d'aigua dolça, com ara l’actual Dreissena polymorpha i les espècies
recents de Lymnocardiinae que viuen dins d'un rang de salinitat del voltant de 10-18 ‰
(vegeu Nevesskaja et al., 2001 in Esu, 2007).
La dispersió dels Lymnocardiinae paratethians a l'àrea mediterrània durant el Messinià
final es va veure afavorit per la difusió i disponibilitat d'aquests hàbitats adequats als
sistemes marginals, caracteritzats per una creixent afluència d'aigua dolça abans i/o
després de la principal fase evaporítica.
La suposició d’una possible dispersió d'espècimens paratethians realitzada per aucells
camallargs, actualment no se sosté, tenint en compte que la dispersió només va tenir lloc
durant un breu període de temps (Lago Mare) i posteriorment, des del Pliocè, no ha
tornat a repetir-se.
En conseqüència, tenint en compte l'ecologia del les associacions de mol·luscs Lago Mare
durant el Messinià final, vinculades a ambients continentals o del medi ambient salobre,
la desaparició abrupta d'aquestes comunitats va tenir lloc de forma sobtada en el límit
Mio/Pliocè degut al sobtat retorn a les condicions marines plenes ocorregut al principi del
Pliocè a la conca mediterrània (Rio et al., 1991).
La típica conjunció de mol·lusc Lago Mare amb Dreissena, Lymnocardium, Melanopsis
(Congeria and Melanopsis beds) és més abundant i diversificada dins la unitat p-ev2
(Roveri et al., 2008).
Els gasteròpodes determinats i els Dreissenidae són normalment vinculats a sistemes
d’aigua dolça, com rierols, llacs poc profunds o ambients d'estuaris lleugerament
salobres, tolerant baixes salinitats (0,5-18‰) (Esu, 2007 i referències incloses). Els
Lymnocardiinae són típics de cossos d'aigües superficials amb baixa salinitat (10-18‰)
(Nevesskaja et al., 2001).
A la Mediterrània els Lymnocardiinae també podrien haver viscut en condicions
ambientals similars a les dels tàxons paratethians, és a dir, aigües poc profundes oligomesohalines. Per altre part, els gasteròpodes, representada per gèneres com Melanopsis i
Melanoides, així com els bivalves la família Dreissenidae estan normalment relacionats
amb els sistemes continentals d'aigües dolces poc profundes, com les aigües fluvials
lentes o cossos d'aigua lleugerament salobres, com el medis d’estuari (ArchambaultGuezou, 1976; Esu, 2007 i referències incloses), on la possible aparició de tàxons
terrestres denotaria aportacions corresponents a un entorn continental proper. Aquestes
evidències suggereixen que les associacions recuperades estan probablement lligades a
un entorn d'aigües poc profundes subjectes a l'afluència d'aigua dolça continental, amb
lleus variacions en la salinitat, que anirien de nivells d'hipo a mesohalins.
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La presència d’ostracodes del gènere Tyrrhenocythere, en combinació amb espècies del
gènere Cyprideis i de la família Loxoconchidae (“Cyprideis-Loxoconchidae-Tyrrhenocythere
assemblage”, Grossi et al., 2008), observada en els depòsits Lago Mare (Fig. 7.1.5.5A,B,C,D,E) ens indica un cos d’aigües oligohalines poc profundes (alguns metres de
profunditat, probablement de no més de 10-15 m).

Fig. 7.1.5.5 - Ostracodes d’afinitat paratethiana abundants a la Formació ses Olles: A, B.- Cyprideis
agrigentina Decima, 1964; C.- Tyrrhenocythere pontica (Livental in Agalarova et al., 1961); D,E.Loxoconcha spp.; F. Ilyocypris sp.
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La presència de caràcies (Chara sp.) observada en els depòsits Lago Mare ens indica una
forta influència d’aigües dolces i poc profundes (Colom, 1975).
Amb tot podem dir que el conjunt faunístic de mol·luscs i ostracodes de la unitat Lago
Mare és indicatiu d’un ambient d’aigües poc profundes (menys de 50 m de profunditat)
amb condicions oligo- a baix mesohalines (Guerra-Merchán et al., 2010).
Atesa la classificació de biofàcies marginolitorals (Mateu et al., 1997), la presència de
mol·luscs oligohalins, alguns d’ells de clara afinitat paratethiana, associats a restes de
caràcies així com la mínima presència de foraminífers de naturalesa esquizohalina, ens
indiquen que aquests dipòsits Lago Mare (Fm. ses Olles) són més de tipus filocontinental
que de tipus paràlic-salobrós, cosa que ens permet diferenciar-los dels depòsits lacunars
corresponents a albuferes intra o finipliocenes, que normalment són de tipus paràlicsalobrós (Taula 7.1.5).

DEPÒSITS

TAXONS PRESENTS

Lago Mare

Dreissenidae
Limnocardiinae
Gasteròpodes prosobranquis
Gateròpdes pulmonats
Ostràcodes d’afinitat parathetiana (varis)
Caràcies
Foraminífers bentolitorals rodats (rars)
Cardidae (Cerastoderma, Acantocardia)
Cerithidae
Hidrobidae
Cyprideis torosa (monoespecífic)
Foraminífers bentolitorals esquizohalins
(Ammonia, Elphidium)

Pliocè restringit

BIOFÀCIES
MARGINOLITORALS
(Mateu et al., 1997)
Filocontinental

Paràlic-salobrós

Taula 7.1.5 - Contingut diferencial entre fàcies Lago Mare i Plioquaternaries salobres.

Cronostratigrafia dels depòsits Lago Mare
Per a la seva ubicació entre el la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT i el Pliocè es pot
situar aquesta unitat dins del Messinià superior.
L’edat concreta dels depòsits Lago Mare es també es controvertida, ja que depèn de les
distintes concepcions sobre l’edat del CCT i la seva relació amb la MES o principal
dessecació:
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(i) Un primer model (Bourillot et al., 2010) ha atribuït el CCT a una edat estimada entre
els 5,6-5,45 Ma i tenint en compte que existeix un acord quasi unànime en que Pliocè
s’inicia als 5,33 (Krijgsman et al., 1999), llavors els depòsits Lago Mare, al situar-se
entre el CCT i l’inici del Pliocè, haurien d’esser datats entre els 5,45 i els 5,33 Ma.
(ii) Una segona concepció (Cornée et al., 2004, 2006, 2008) situa el CCT entre els 5,945,77 Ma, abans del pic de major dessecació a la vegada que inclou també els darrers
materials siliciclàstics de sostre del Messinia dins del CCT, per a la qual cosa en aquest
cas, els depòsits Lago Mare essent anteriors a la MES, es situarien un poc antes dels
5,77 Ma.
(iii) Un tercer model (Clauzon et al., 2005, 2008, 2015) ha proposat la possible existència
de tres episodis Lago Mare: LM-1 (5,52 Ma, estatge isotòpic TG-11), LM-2 (5,40-5,33
Ma), LM-3 (5,33 Ma, estatge isotòpic TG-5). LM-1 i LM-3 correspondrien a intercanvis
d’aigües entre la Mediterrania i Parathetys en períodes de màxim nivell de la mar
(highstands) just abans i desprès de la gran dessecació messiniana (MES), mentre que
LM-2 resultaria de l’abocament d’aigües del Parathethys dins la Mediterrania al final
de l’episodi de dessecació màxima.
Tenint en compte els resultats obtinguts a l’Illa de Mallorca, on els depòsits Lago Mare
(Fm. ses Olles) es situen immediatament sobre el CCT i estan afectats per la superfície de
major erosió (MES) a sostre (Figs. 6.2.3.5, 6.3.3.2, 7.1.5.2 i 7.1.5.3), hem de considerar
que aquests materials es van depositat abans de la fase de major dessecació, per la qual
cosa hauríem d’adoptar alguns dels models que així ho consideren i situar aquesta
formació un poc abans dels 5,77 Ma (Cornée et al., 2008) o sobre els 5,52 Ma (LM-1;
Clauzon et al., 2005, 2008, 2015).
Com ja vist, aquesta unitat s’hauria depositat en un ambient sedimentari propi d’unes
condicions oligo-mesohalines lacunars (salobroses) i/o d’aigua dolça. Això ens indica que
abans del pic de màxima dessecació de la MSC hi va haver un període amb forta aportació
d’aigües dolces, possiblement relacionades amb aspectes de canvi climàtic (augment de
les precipitacions, reactivació de caudals fluvials, ...) i/o intercanvis d’aigües amb el
Paratethys.
Si la temporització de l’episodi Lago Mare no deixa actualment d’ésser controvertida,
encara més ho és la discussió sobre l’origen i forma de distribució de les aigües dolces i/o
salobres en que es va depositar aquesta unitat (vegeu Taula 4.6)
Mentre algunes hipòtesis sostenen un vessament d’aigües del Paratethys dins la conca
Mediterrània dessecada (Hsü et al., 1973; Cita et al., 1978a,b; LM-2 de Clauzon et al.,
2005) o l’intercanvi d’aigües entre la Mediterrània i el Paratethys (LM-1 i LM-3 de Clauzon
et al., 2005, 2008, 2015) coincidint amb períodes de màxim nivell de la mar (highstands),
altres aposten per un increment de les aportacions fluvials per reactivació de les pluges
(Rouchy, 1982; Krijgsman et al., 1999; Riding et al., 1998).
Per contra, alguns treballs mantenen que els dipòsits Lago Mare de les conques marginals
no formen part de la unitat general de la Mediterrània, sinó que han d’ésser considerats
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com a fàcies locals (Aguirre i Sánchez-Almazo, 2004) o que realment són part integrant
d’un episodi marí normal (Braga et al., 2006).

El cas particular del paleosòl des Monjos
En un únic cas, s’ha pogut observar com els nivells de la Unitat de Calcàries de SantanyíCCT es podrien trobar afectats a sostre per una nova superfície d’erosió intramessiniana
desenvolupada en forma de paleosòl (Pedrera des Monjos, conca de Campos, vegeu
apartat 6.1.1. i Fig. 7.1.5.6) sobre la que es deposita posteriorment la unitat Lago Mare
afectada a la seva vegada per una nova discontinuïtat erosiva finimessiniana fossilitzada
pel Pliocè.
Si fem coincidir l’inici del Pliocè (Zanclià) amb el restabliment sobtat d’aigües marines,
llavors aquestes fàcies lacunars (Lago Mare) estarien incloses al final del Messinià;
mentre que si fem coincidir el límit del Pliocè amb el paleosòl, llavors les fàcies lacunars
(Lago Mare) s’haurien d’incloure dins del Pliocè.
Inclusiu en aquest cas, en el que els depòsits Lago Mare es troben separats per una
superfície erosiva (paleosòl) del CCT, la seva pertinença a depòsits messinians anteriors a
l’inici de la transgressió pliocena vendria avalada per l’observació dels següents fets:
(i) No existeix cap transició gradual entre els nivells lacunars i els marins superiors. Els
dipòsits marins pliocens apareixen sobtadament (sense cap tipus de transició) sobre
els nivells lacunars (superfície erosiva fini-M o MES).
(ii) No apareixen dipòsits eòlics o de restinga (de transició) entre els nivells lacunars i
l’envestida marina pliocena. La sèrie passa directament i de forma sobtada,
mitjançant una nova discontinuïtat erosiva (discontinuïtat fini-M o MES), de nivells
lacunars a nivells marins.
(iii) Des d’una seqüenciació lògica, en la interpretació dinàmica en el modelat d’ambients
sedimentaris, es pot descartar que la seva atribució a una albufera associada a l’inici
de la transgressió pliocena, ja que tenint en compte el principi de correlació de fàcies
(Llei de Walther, 1894), entre els nivells lacunars i els marins haurien d’existir uns
nivells de trànsit arenosos-eòlics, que en el nostre cas no apareixen.
Per altre part, cal tenir en compte que Orszag-Sperber (2006) també ha citat presència de
paleosòls indicatius de períodes d’emersió dins les mateixes fàcies Lago Mare de la Fm.
Colombaci a la regió de Romana-Marche, Itàlia (Vai, 1997) i de Pissouri-Polemi, Xipre
(Orszag-Sperber et al., 1979, 2000; Rouchy et al., 2001), que consideren com a fàcies
edàfiques internes pròpies de la Fm. Lago Mare.
Clauzon et al. (2005, 2008, 2015), dins del model de doble fase de descens del nivell del
mar (two-step scenario), descriuen dos tipus d’esdeveniment Lago Mare marginals,
ocorreguts just abans (LM-1) i després (LM-3) del màxim de la crisi de salinitat,
respectivament.
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En tots el casos observats a l’illa de Mallorca, els depòsits Lago Mare es troben erosionats
a sostre per la superfície erosiva finimessiniana (MES) i, excepció feta del cas des Monjos
a la conca de Campos, no existeix discontinuïtat evident entre els depòsits TCC i els Lago
Mare (Figs. 6.2.3.5, 6.3.3.2, 7.1.5.2 i 7.1.5.3), evidències que en situen aquests depòsits
com un LM-1.
Només en el cas des Monjos, tenint en compte la discontinuïtat i el paleosòl que els
separa dels depòsits CCT podria dur-nos a atribuir aquests nivells a un Lago Mare
posterior (LM-3), però l’existència d’una nova discontinuïtat erosiva important a sostre
d’aquests depòsits (MES) ens enfora d’aquesta possibilitat.

Fig. 7.1.5.6 - Paleosòl a la base dels nivells Lago Mare (Pedrera des Monjos) desenvolupat sobre els
nivells CCT sotajacents en forma de discontinuïtat intramessiniana. Vegeu localització a Fig. 6.1 i Taula
6.1.

7.1.6.- La superfície d’erosió finimessiniana (MES)
Una altra de les principals controvèrsies en relació al tema de la MSC, es la que fa
referència a l’ocurrència, temporització i magnitud de la major davallada del nivell del
mar durant la crisi. Tot i que la presència d’una amplia superfície erosiva marginal (MES)
ha estat usada com evidència per recolzar la importància de la davallada del nivell de la
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mar, la seva posició cronostratigràfica a les conques marginals, ha estat i és encara
fortament discutida.
En el cas de la Mediterrània occidental, el debat està motivat principalment per la falta de
dades sobre l’estratigrafia i relacions geomètriques existents entre els depòsits pre i
postevaporítics, l’evaporita marginal (PLG) i les plataformes carbonates (CCT).
Com conseqüència d’aquesta dialèctica, durant les darreres dècades han sorgit
bàsicament tres models diferents en relació al debat de la posició de la MES (Ochoa et al.,
2015):
(i) Un primer model proposa que la MES té lloc entre les plataformes esculloses
carbonàtiques tortonianes-messinianes i els guixos primaris marginals (PLG) (Braga et
al., 2006; Martin i Braga, 1994; Riding et al., 1998; Bourillot et al., 2010). En aquest
context, la unitat PLG seria posterior al principal esdeveniment de dessecació i la
deposició d’halita a les conques profundes de la Mediterrània.
(ii) Un segon model situa la MES a sostre del PLG, precedint la principal caiguda del nivell
del mar i les evaporites profundes de la Mediterrània, però seria parcialment
coetània amb les plataformes carbonàtiques marginals (CIESM, 2008; Roveri et al.,
2009).
(iii) El tercer model suggereix que la sedimentació hauria estat pràcticament contínua en
algunes conques marginals durant el Tortonià-Messinià inferior (v.g. Sorbas, Fortuin
et al., 2000; Krijgsman et al., 2001), i que l’erosió (MES) tindria lloc o prop dels ∼5,5
Ma (Clauzon et al., 1996) o després de la darrera sedimentació continental
messiniana (∼5,77 Ma; Cornée et al., 2008), però en ambdós casos la precipitació de
PLG seria anterior a la major baixada del nivell de la mar Mediterrània.
D’acord amb els resultats cronostratigràfics obtinguts a l’illa de Mallorca, la transició
entre els depòsits precrisi (Unitat d’Escull) i els depòsits messinians (Margues de la
Bonanova, Calcàries de Santanyí-CCT i Guixos de Sant Jordi-GLP) correspon a un abrupte
contacte no erosiu (Figs. 7.1.1.4, 7.1.2.4 i 7.1.6.2), mentre que entre els depòsits CCTLago Mare i els materials del Pliocè la transició és clarament erosiva (Figs. 6.2.3.5, 6.3.3.2,
7.1.5.2-A, 7.1.5.3 i 7.1.6.1), constituïda per una superfície irregular que por arribar a
erosionar completament els depòsits Lago Mare i CCT i inclusiu part del UE, el que ens
confirma que aquest darrer esdeveniment erosiu va tenir lloc després de la deposició de
l’evaporita marginal (CCT-PLG) i l’episodi Lago Mare fins i abans de l’entrada del Pliocè
(5,33 Ma).
Conseqüentment aquestes observacions donen suport a l’existència d’una única
discontinuïtat major localitzada a sostre dels depòsits CCT-Lago Mare i que, per tant,
postdataria la deposició de totes les unitats messinianes observades a l’illa, quedant
eliminada la possibilitat de que la major erosió es situés abans de la deposició dels
depòsits messinians (Margues de la Bonanova-PLG-CCT-Lago Mare).
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Fig. 7.1.6.1. - Superfície erosiva fini messiniana truncant i posant en contacte les laminites microbials de
la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT (fàcies Pont d’Inca) amb les calcarenites marines del Pliocè. A. Can
Ramis N (conca de Palma, vegeu localització a Fig. 6.2 i Taula 6.2); B. Variant de Llubí (conca d’Inca,
vegeu localització a Fig. 6.3 i Taula 6.3 ).

La interpretació d’una transició continua no erosiva a l’inici de depòsits PLG-CCT és
congruent amb anteriors observacions de camp en altres conques de la Mediterrània
occidental com Sorbas, Melilla-Nador, Salemi o Sardenya (Clauzon et al., 1996; Cornée et
al., 2004, 2006, 2008), així com amb estudis offshore del solc de València (Maillard et al.,
2006) i a la subconca d'Elx al SW del promontori Balear (Ochoa et al., 2015).
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Aquest darrer treball (Ochoa et al., 2015), basat en correlacions onshore-offshore,
avalades per sísmiques perforades per pous industrials, indica que aquesta superfície
erosiva (MES), observada onshore a sostre dels depòsits messinians a la conca del Baix
Segura o discontinuïtat finimessiniana (Soria et al., 2005, 2008), es correlaciona
cronostratigràficament amb l’observada offshore a sostre del la unitat sísmica BU.
L’erosió intramessiniana observada en alguns marges precedint la deposició del PLG-CCT
seria conseqüència d’una ràpida baixada de poc calat (regressió forçada) que hauria
afectat només localment les àrees més proximals de les plataformes carbonatades i ha
d’esser interpretada com el sostre exposat dels depòsits detrítics (Margues de la
Bonanova) i/o una superfície d’aplanament marginal associada a la transgressió CCT, que
de forma distal es correspon amb una superfície de continuïtat correlativa.
Aquesta superfície intramessininana també ha estat observada en altres plataformes
carbonatades de la Mediterrània occidental (Cornée et al., 2004), on ha estat
interpretada com una superfícies d’aplanament corresponent a una baixada de poca
amplitud.

Fig. 7.1.6.2 A. Microfàcies de contacte corresponent superfície erosiva fini messiniana (MES) posant en
contacte calcàries oolítiques de la unitat de Calcàries de Santanyí (TCC) fàcies Pont d’Inca, erosionades i
fossilitzades pel Pliocè (P). Fragment arrancat in situ just del contacte CCT-Pliocè (base de la Fig. 7.1.6.1,
B); B. Macrofotografia de detall de la interfície del contacte.

Per tant, podem concloure que a l’illa de Mallorca trobem una única superfície d’erosió
messiniana important, segellada directament pels depòsits del Pliocè, per la qual cosa
tant la Unitat d’Esculls com el CCT i el Lago Mare infrajacents, es van depositar abans de
la principal baixada que defineix el paroxisme de la MSC. Això també ens permet
descartar la possibilitat d’existència d’altra superfície erosiva intramessiniana important
ja que tenint en compte l’elevada posició de les conques marginals durant la fase de
màxima dessecació, la MES possiblement representi tota la durada de la principal baixada
(Cornée et al., 2008).
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Així, les conques marginals i els seus depòsits messinians associats no es van poder
depositar durant la principal fase de la MSC, però òbviament representen el registre dels
esdeveniments ocorreguts a principis de la crisi.
Tot això ens afavoreix la possibilitat d’un escenari o model que promogui (i) l’existència
de dues etapes en la deposició d’evaporites, (ii) la presència d’una única superfície
erosiva major (MES) localitzada a sostre dels depòsits messinians observats a l’illa de
Mallorca.

7.1.7.- El Pliocè
Posteriorment a la superfície erosiva corresponent a la major baixada del nivells del mar a
finals dels Messinià (MES), els dipòsits del Pliocè basal mostren una ràpida colonització de
fauna marina (Figs. 6.1.10.7-A, 6.3.3.2, 7.1.6.2). La restauració de condicions marines
obertes va ésser un esdeveniment sobtat i progressiu. Les condicions marines es van
restablir ràpidament amb aigües marines que inunden una nova superfície erosiva i el
dipòsits del Pliocè inicial són rics en mol·luscs i organismes bentònics propis d’aigües poc
profundes, associats a l’activitat perforant (boring) de Lithophaga (lag transgressiu).

Fig. 7.1.7.1 - Exemples de ravinement sobre substrat dur. A. Grans blocs de UE i CCT fossilitzats pel
Pliocè amb estratificació subhoritzontal (Vallgornera); B. Bloc oolític (CCT) dins matriu calcarenítica
pliocena (sa Ràpita-2); C. Fragments de calcàries CCT (fàcies Pont d’inca) en matriu llimosa pliocena (Son
Bordils); D. Bloc de microbialites (CCT) dins matriu calcarenítica pliocena (sa Ràpita-2).
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En el nostre cas, el retorn a les condicions marines a l’inici del Pliocè estaria relacionat
amb un increment brusc de les aigües marines provinents de l’Atlàntic, fet avalat per
l’observació del canvi abrupte observat sobre la MES, on sense cap tipus de transició
apareixen de forma sobtada els sediments pliocens indicatius d’un total restabliment de
les condicions marines obertes.
La gran transgressió inicial del Pliocè possiblement estigui motivada per la confluència de
factors orogènic-estructurals (obertura d’una nova via a l’estret de Gibraltar) combinats
amb factors isostàtics propicis (coincidència amb un interval de pujada del nivell de les
aigües globals immediatament anterior al moment de màxim nivell (highstand) assolit
durant el Zanclià (vegeu Fig. 7.1.7.3).

Fig. 7.1.7.2 - Exemples de firmground sobre substrat blan (llims carbonatats fàcies manglar CCCT). A i B.
Superfície amb multitud de motlles interns de perforacions per litòfags reblits per matriu calcarenítica
pliocena, pla inferior (cala Esglesieta); B. Ídem detall (ample fotografia 40 m); C. Motlle de còdol blan
(dissolt) amb perforacions de litòfags, inclòs dins matriu llimosa del lag transgressiu (es Pas); D. Còdol
blan amb perforacions de litòfags inclòs en matriu calcarenitica (sa Ràpita-2).

Els depòsits pliocens observats presenten normalment a la base, sobre el contacte amb la
MES, un lag transgressiu (Taula 7.1.7.1), que es manifesta sempre per depòsits de poca
potència (des de pocs mm a submètrics) ben diferenciats en forma de:
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(i) Acumulacions de fauna, normalment de caire litoral, amb matriu calcarenítica
gruixuda.
(ii) Depòsits de caire detrític que poden consistir amb la presència de microcòdols
abundants, conglomerats marins (Figs. 6.2.3.5, 6.2.3.8-A, 7.1.5.3-A) o còdols blans
flotants perforats per litòfags (Fig, 7.1.7.2-C,D), dins matriu calcaremitica i/o
calcisilcítica.
(iii) Erosió manifestada en forma de bretxes i blocs, que poden arribar a tenir de més
d’un metre de diàmetre, dins matriu calcarenitica i/o calcisiltítica (Fig, 7.1.7.1). Els
clastes normalment són de materials erosionats i arrancats dels nivells messinians
immediatament inferiors (Son Durí, litoral de sa Ràpita, Vallgornera, Son Bordils).
(iv) Un firmground amb perforacions de litòfags a la base (Figs. 6.1.10.7, 7.1.7.2-A,B),
principalment si la MES es desenvolupa sobre un substrat anterior blan, com poden
ésser les fàcies de Manglar del CCT (pas des Verro, cala Esglesieta) o els depòsits Lago
Mare.
(v) Dissolució (facilitada per les estructures verticals de les fàcies de Manglar del TCC) i/o
fracturació dels nivells inferiors (Lago Mare) amb rebliment per infiltració de
calcisiltites marines pliocenes (Figs. 6.1.10.8, 6.1.10.9, 7.1.5.3-B).

TIPUS DE SUBSTRAT FÀCIES SUBSTRAT PROCESSOS ESTRUCTURES
FIGS.
(MES)
DUR
TCC- Oolites
Ravinement Blocs arrancats + matriu
7.1.7.1
TCC- Microbialites
pliocena
Unitat Esculls
Conglomerats
BLAN
Lago Mare
Firmground Perforacions reblides
7.1.7.2
TCC-Manglar
Fracturació/dissolució vertical
amb infiltracions matriu fina
Còdols blans
Taula 7.1.7.1 - Manifestacions del lag transgressiu observat a la base del Pliocè, directament sobre la
MES.

Aquest lag normalment és present tant a la base de les fàcies més litorals (CSJ) dels
marges com de les fàcies més profundes (CSM) dels depocentres, la qual cosa ens indica
que, abans de la seva profundització, l’entrada del Pliocè va produir un efecte de
ravinement i posterior establiment d’ambients litorals que ens indica que la restitució de
les condiciones marines profundes, al manco en les parts marginals de la Mediterrània, si
bé ràpida no va ésser un esdeveniment geològicament instantani, sinó progressiu que al
menys va durar el suficient per a que es podessin establir aquest ambients de caire més
litoral a la base.
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Sobre el lag transgressiu pliocè, es pot observar una seqüència marina progradant
granocreixent (Figs. 6.3.1.5 i 6.4.1.11), en la que es poden distingir dues zones generals,
(i) una zona inferior profunda de caràcter calcilutític que correspondria a una
sedimentació marina profunda (Calcisiltites de Son Mir) i (ii) una superior calcarenítica
corresponent a zones de litorals i eòliques (Calcarenites de Sant Jordi). El transit entre
ambdues zones és gradual.
La seqüència pliocena en seu conjunt estaria formada per:
(i) Lag transgressiu a base sobre la MES.
(ii) Calcisiltites fines de color gris o groguenc, que a sostre passen a nivells més arenosos
mitjançant un trànsit gradual. La sedimentació presenta aspecte massiu amb nivells
de bioturbació. Es caracteritzen per la presència de pectínids i ostreids de profunditat
(Amusium, Neopycnodonte), escafòpodes (Dentalium) i abundant fauna de
foraminífers planctònics i alguns de bentònics. En conjunt forma una seqüència
marina granocreixent corresponent a dipòsits de plataforma distal profunda en una
conca oberta alimentada bàsicament per la denudació del relleus pròxims (fàcies
offshore distals).
(iii) Calcisiltites arenoses grogues amb intercalacions de nivells calcarenítics. Localment
poden aparèixer nivells de bioturbació intensa o estructures amb laminació paral·lela.
Presenten intercalacions de nivells de lumaquel·les i acumulació massiva
d’organismes fòssils amb continuïtat lateral i que contenen equinoderms detritívors
(Clypeaster, Schizaster), ostrèids (Ostrea, Neopycnodonte), pectínids (Chlamys,
Pecten), restes de peixos i abundants foraminífers planctònics i bentònics.
Corresponien a fàcies de la zona infralitoral (fàcies offshore proximal).
(iv) Calcarenites bioclàstiques que cap a sostre presenten nivells lumàquel·lics de motlles
de bivalves i sediments de platja amb retoc eòlic. Poden presentar passades de
conglomerats i/o microconglomerats, sobre tot a zones marginals coincidint amb un
augment de cabussament dels estrats. Contenen restes d’algues calcàries,
foraminífers litorals (Ammonia, Cibicides, Elphidium), ostracodes, bivalves (cardítids,
Ostrea spp., Pecten sp., Callista italica, Panoplea glycimeris, Gari labordei) ,
gasteròpodes (Strombus coronatus, Conus sp., Patella spp.), coralls solitaris
(Flabellum sp.), equinoïdeus, crustacis, peixos (Mas, 2000) i restes de cetacis (Mas,
2004). Els nivells de lumaquel·les estan formats per motlles de mol·luscs, bàsicament
motlles de bivalves i algun gasteròpode que li confereixen una gran porositat. Per
mor de la dissolució normalment només es conserven les closques calcítiques
(ostreids, pectínids, equinoïdeus), havent-se dissolt totalment les aragonítiques. En
general correspon a una seqüència marina litoral regressiva amb fàcies d’avantplatja i
nivells de platges (fàcies shoreface i foreshore).
(v) Corona la seqüència pliocena un conjunt de calcarenites eòliques, amb intercalació
de nivells edàfics, que presenten estratificació encreuada, gastròpodes pulmonats,
traces d’insectes i abundant bioturbació per arrels. Corresponen al final de la
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seqüència regressiva amb establiment de sistemes dunars i paleosòls d’alteració
(fàcies backshore i continentals).
Els nivells (ii) i (iii) han estat datats bioestratigràficament (Colom, 1980, 1985;. Alvaro et
al., 1984; Barnolas, 1991) mitjançant foraminífers planctònics [Sphaeroidinellopsis spp.,
Hirsutella (Globorotalia) margaritae Bolli i Bermúdez, 1965, Globorotalia puncticulata
(Deshayes,. 1832) var. padana Dondi i Papetti, 1967] en les biozones de Cita (1975) MPl1
(Sphaeroidinellopsis acme), MPl2 [H. (G.) margaritae sense G. Puncticulata] i MPl3 [coocurrència H. (G.) margaritae i G. Puncticulata], que ens indiquen un Pliocè molt
primerenc.
A les conques de Campos i sa Marineta manquen les fàcies profundes del Pliocè
(Calcisiltites de Son Mir = Margues amb Amusium).
Tenint en compte un rebliment sobtat i complet de les conques a l’inici del Pliocè
(Zanclià), alguns dipòsits biocalcarenitics (nivell iv), corresponents a nivells litorals i
platges situades als marges de les conques, és a dir, part de les Calcarenites de Sant Jordi
situades a les zones més marginals, poden ésser cronostratigràficament equivalents
(coetànies) als depòsits més profunds situats al centre de conca (Calcisiltites de Son Mir =
Margues amb Amusium). Així, a les zones marginals i/o poc profundes podem trobar
nivells calcarenítics cobrint directament la superfície erosiva finimessiniana (MES). Aquest
fet ve també avalat per les recents datacions dels nivells de platges en es pas des Verro
(on recents datacions radiomètriques 87Sr/86Sr han donat edats de 4,81±0,5 Ma i de
3,57±1,0 Ma) i des morro d’en Feliu-banc d’Eivissa (possibilitat de fins un Gilbert entre els
5,32-3,58 Ma), ara revisats.
Entre els nivells marins (iv) i els continentals (v) poden aparèixer nivells de sedimentació
corresponents a ambients de caire restringit o lacunar (vegeu Taula 7.1.5), probablement
associats a albuferes residuals regressives (cova des Dolç, sa Ràpita, cala Esglesieta) que
contenen restes de bivalves (Cerastoderma, Acantocardia), gasteròpodes (Cerithium,
Hidrobidae), ostracodes eurihalins (Cyprideis torosa, monoespecífic) i abundants
foraminífers bentolitorals esquizohalins (Ammonia, Elphidium).
Els depòsits continentals (v) corresponents a eolianites i paleosòls amb traces de
coleòpters fòssils (Rebuffoichnus isp.), que es poden trobar tant a l’interior com a la línea
de costa, correspondrien als nivells alts de la unitat de Calcarenites de Sant Jordi (Pliocè
superior-Plistocè inferior, Mas i Ripoll, 2010). El fet de trobar depòsits d’aquestes edats,
tant a l’interior com al litoral, ens indica que la retirada del mar pliocè degué ésser
progressiva resultant pràcticament completa ja durant els Plistocè inferior.
Aquest fet ve també avalat pel fet de que els nivells restringits i/o salobres observats a
base o entre les primeres eolianites plioquaternaries en alguns punts més baixos dels
depocentres i/o prop de l’actual zona litoral mar, falten normalment en les eolianites
observades cap a l’interior als marges de conca.
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Fig. 7.1.7.3 - Principal regressió i transgressions pliocenes i plistocenes. Corbes eustàtiques a curt i llarg
termini segons Haq et al. (1987) recalibrada per Berggren et al. (1995).

Nivells regressius intrapliocens
En alguns afloraments (v.g. Santa Eugènia, es Revellar), entre els nivells marins pliocens
de caire litoral s’ha pogut constatar l’existència de depòsits regressius intercalats en
forma de nivells carbonosos, canals hidromorfs, conglomerats, ...; nivells regressius que
posteriorment són coberts novament per nivells marins litorals (nova transgressió marina
pliocena important).
De forma similar, Just et al. (2011) també detecten l’existència d’una forta erosió que
afecta als dipòsits pliocens de la conca de Campos, que associen a un profunda davallada
de la mar atribuïda al Pliocè mitjà o superior.
Després de la gran transgressió inicial del Zanclià, la única regressió intrapliocena
important es la denominada Zanclià-2 o Za-2 (vegeu Fig. 7.1.7.3), ocorreguda fa 3,8 Ma,
que va suposar una baixada des dels 90-80 m s.n.m. fins arribar pràcticament al nivell del
mar actual, per a posteriorment tornar pujar i assolir els 60 m s.n.m.
Llavors, els depòsits regressius intrapliocens observats, principalment els situats a més
altura, possiblement corresponguin a la regressió Za-2 (3,8 Ma), més tenint en compte
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que (i) la Za-1 (4,2) Ma només suposa una petita baixada des dels 90 m s.n.m. fins arribar
pràcticament als 70 s.n.m. per a posteriorment tornar a pujar i assolir els 75-80 m s.n.m,
el que suposa uns baixada efectiva de només 10-15 m; i (ii) les posteriors transgressions
plioquaternaries no superen els 25-30 m s.n.m. actual (vegeu Fig. 7.1.7.3).
En canvi, els dobles nivells o variació de fàcies de platja observats prop de la base dels
dipòsits pliocens (Pas des Verro, Can Xarpa, Xorrigo, banc d’Eivissa) podrien estar
relacionats (correspondre als moments immediatament anterior i posterior) amb la
regressió de poc calat Za-1 (4,2 Ma), cosa que es totalment coherent amb la datació
isotòpica disponible pels nivells des pas des Verro (4,81±0,5 Ma i de 3,57±1,0 Ma).

Conglomerats de Búger-sa Galera
A les conques de Campos i d’Inca, coincidint amb el piemont dels principals relleus (puig
Gros a la conca de Campos i serra de Tramuntana a la conca d’Inca) destaquen uns relleus
transversals formats per l’acumulació de conglomerats corresponents cons de dejecció
(alluvial fan).
A l’acumulació de la conca d’Inca (zona de Búger-Campanet) els clastes estan mal
classificats, presenten morfologia subangular poc rodada i suportats per la matriu. Entre
els nivells conglomeràtics poden aparèixer cossos lenticulars de llims i margues amb
estructures hidromorfes. Els còdols pertanyen a calcàries secundaries-terciàries i no
presenten perforacions de litòfags. La matriu és arenosa, entre els que s’intercalen nivells
de limolites roges argiloses. Els distints cossos presenten granonoselecció positiva i bases
canalitzades erosives.
Possiblement es tracti de sediments corresponents a un medi fluvial que s’instal·la al
mateix temps que la unitat de calcarenites marines pliocenes i que te la seva àrea mare a
la serra de Tramuntana.
Les acumulacions de la conca de Campos (zona sa Galera-Cas Concos) presenten els
còdols molt ben classificats, arrodonits amb perforacions per litòfags, clast-suportats
pràcticament sense matriu. Els còdols son de materials secundaris, en general molt
dolomítics (dolomies de la Fm. Felanitx, Juràssic), de forma lleugerament aplanada i
normalment presenten perforacions només en una cara.
Aquetes acumulacions es continuen des del piemont del puig Gros (sa Galera-Cas Concos)
en direcció SW (cap a la conca de Campos) fins a la plana coincidint amb la partió del
municipis de Felanitx-Santanyí, on apareixen calcarenites marines d’edat incerta (Pliocè ?)
amb alguns motlles de gasteròpodes (Conus sp., Trochus sp.) i bivalves (cf. Spondylus sp.).
S’interpreten com a cons de dejecció (ventalls al·luvials distals) retreballats per l’acció
marina costanera. Podria tractar-se de ventalls al·luvials litorals, associats a la primera
regressió messiniana (Fm. Margues de la Bonanova) o intrapliocena, sense poder
descartar que no es tracti de materials litorals resedimentats dins conglomerats
torrencials plioquatenaris.
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L’edat, d’ambdues acumulacions, no ha poguda ser determinada per falta de indicadors
fòssils, ja que en cap de les dues formacions s’hi ha pogut observar cap tipus de
macrofòssil i l’anàlisi micropaleontològic (fins a 250 µm) resulta estèril.

Localitat

Classificació Fàbrica

BúgerCampanet
(conca
Inca)
Sa Galera
(conca
Campos)

Mal
classificats

Molt ben
classificats

Morfologia

Perfo- Material
Estructures
rats
MatriuPolimorfes No
Secundaris Estratificació
suportats Subangulars
i terciaris
Canals
hidromorfes
ClastDiscoïdals
suportats plans
Rodats

Si

Interpretació
Ventall
al·luvial

Secundaris Massius amb
Ventalls
(predomini fantasmes
al·luvials
dolomítics) d’estratificació retreballats
acció marina

Taula 7.1.7.2 - Conglomerats de Búger-Campanet i sa Galera. Taula comparativa.

7.1.8.- El límit Pliocè-Quaternari
Atesos els resultats del present estudi cal una revisió de la cronostratigrafia d’alguns
afloraments considerats com a clàssics del límit plioquaternari-Plistocè inferior de
Mallorca (vegeu taula 7.1.8).

Jaciment
Vallgornera
Pas des Verro
Banc d’Eivissa
Can Xarpa

Antecedents
Cuerda i Sacares (1970); Cuerda (1989)
Cuerda i Sacares (1966, 1970); Cuerda (1989);
González-Hernández et al. (2000)
Muntaner (1957); Rosselló i Cuerda (1973);
Butzer (1975); González-Hernández et al. (2000)
Cuerda (1989)

Atribució antecedent
Límit plioquaternari
Plistocè inferior
Plistocè inferior
Gelasià
Plistocè inferior

Taula 7.1.8 - Jaciments atribuïts clàssicament al Plioquaternari-Pliocè inferior.

Cuerda i Sacares (1970) i Cuerda (1989) descriuen als penya-segats de la urbanització de
Vallgornera depòsits que contenen espècies pliocenes i quaternàries, i que atribueixen al
límit plioquaternari.
La seqüència transgressiva-regressiva del Pliocè de Vallgornera (vegeu apartat 6.1.10)
s'inicia amb un lag transgressiu que fossilitza grans blocs erosionats i arrancats de les
unitats sotajacents per després passar a platges i finalment nivells eòlics. Es tracta de
calcarenites que formen una seqüència transgressiva-regressiva completa, posteriorment
erosionada per un paleosòl a la vegada fossilitzat pels nivells eòlics i edàfics del Plistocè.
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Per altra part, la fauna dels nivells marins (Cardium, Tellinidae, Glycimeris, Solenidae,
Balanus, Ostrea, gasteròpodes, ...) és similar a la d’altres platges pliocenes observades a
la conca de Palma (pedreres Can Ramis) o de Campos (pedrera des Monjos).
Per a la qual cosa, el Plioquaternari de Vallgornera citat per Cuerda i Sacares (1970) i
Cuerda (1989) possiblement corresponguí a restes platges plistocenes que contenen
espècies pliocenes ressedimentades dels nivells pliocens adjacents.
Com ja s’ha comentat anteriorment, el jaciment des pas des Verro ha estat datat
recentment, mitjançant datacions radiomètriques 87Sr/86Sr (R. Bourillot com. pers.) que
han donat edats de 4,81±0,5 Ma i de 3,57±1,0 Ma per als nivells amb fauna marina, la
qual cosa ens fa descartar la seva antiga atribució al Plistocè inferior i situa aquests
nivells, principalment el més inferior, en un Pliocè molt primerenc.
En els afloraments del banc d’Eivissa-morro den Feliu, els nivells de platja (nivell P) i
primer sistema dunar amb paleosòls (nivells PQ o hemicicle F) han estat datats dins del
període de polaritat inversa Matuyama (González-Hernández et al., 2000). Cal tenir en
compte que l’estadi Gelasià (2,51,8 Ma), abans situat com estadi final del Pliocè, ha estat
recentment inclòs dins del Quaternari a la base del Plistocè (resolució IUGS-ICS, Juny 30,
2009). Així actualment tot el Matuyama es troba inclòs dins del Plistocè inferior.
En aquesta datació paleomagnética (González-Hernández et al., 2000) de la platja i primer
sistema dunar del banc d'Eivissa només aclareixen que es tracta d'una polaritat inversa i
ho atribueixen al Matuyana per mor de la fauna allà citada fins aleshores per Rosselló i
Cuerda (1973), per a la qual cosa no es pot descartar, si trobem fauna més antiga que no
es tracti de depòsits de polaritat inversa realment més antics.
Atesa la nova fauna ara descrita en aquests nivells, tant a l’aflorament del banc d’Eivissa
com al del morro d’en Feliu, no es pot descartar que els nivells marins realment
corresponguin a un període de polaritat inversa més antic (Pliocè) (Mas i Ripoll, 2010;
Mas, G., Ripoll, J. i Morell, B., inèdit).
Segons la classificació d’unitats faunístiques (MPMUs) de Monegatti i Raffi (2001), la gran
bivalva Callista italica (Defrance, 1815), força abundant en els nivell de platja (nivell P), no
passaria de la MPMU1 (= 5,3-3,0 Ma). Així, si trobem aquesta fauna càlida (nivell P) més
antiga (amb Persististrombus coronatus, Callista italica, Saccostrea cucullata, Patella
ambrogii), llavors podríem estar davant d'algun subestadi de polaritat inversa dins del
Gauss, com el Kaena (3,11-3,04 Ma) o el Mammoth (3,33-3,22 Ma), o inclòs davant d'un
Gilbert (5,32-3,58 Ma) també de polaritat inversa.

El límit plio-plistocè
A diferència del límit mio-pliocè, que ve perfectament definit per la discontinuïtat
finimessiniana, el límit plio-quaternari és difícil d’establir si no és mitjançant datacions
absolutes, degut a la continuïtat existent en la sedimentació continental plio-plistocena.
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Per altra part les datacions fonamentades en l’altura actual dels depòsits, s’han d’agafar
amb pinces, corregint sempre possibles moviments verticals locals (a nivell de conca) i/o
regional (sòcol-promontori) haguts des de la deposició dels mateixos.
Voler fer coincidir aquest límit entre l’últim registre marí i el primer eòlic-continental
(primeres dunes i paleosòls), situant tots els registres continentals plioquaternaris dins
del Plistocè (Morey, 2013; Morey i Forteza, 2013), és simplista i sense recolzament
cronostratigràfic seriós, més si tenim en compte que:
(i) La transgressió-regressió pliocena (5,3-2,5 Ma) també va deixar força depòsits
continentals (dunes i nivells edàfics) a mesura que les aigües i la línia de costa anaven
retrocedint. De fet, Cuerda (1975) ja indica que els sistemes dunar situats més a
l’interior de l’illa, podrien ésser del Pliocè superior o més antics.
(ii) El registre paleontològic tampoc ajuda, ja que les espècies finipliocenes i les
primiquaternàries són generalment les mateixes i presenten força continuïtat. La
presència de traces fòssils d’insectes (Rebuffoichnus sp.) als primers paleosòls i dunes
ens indiquen una proximitat a aquest límit, però la seva distribució vertical (PliocèPlistoce inferior) no permet diferenciar entre un Pliocè i un Quaternari primerenc
(Mas i Ripoll, 2010).
(iii) Tenint en compte que segons l’estratigrafia seqüencial els depòsits litorals situats a
més altura cap a l’interior (Calcarenites de Sant Jordi) poden ésser coetanis amb els
corresponents a fàcies més profundes dels centres de conca (Calcisiltites de Son Mir),
els depòsits marins litorals situats a més altura cap a l’interior de l’illa ens informarien
sobre el màxim transgressiu del Pliocè. De fet a la conca de Campos han estat
localitzada la presència de depòsits marins amb fauna molt litoral amb grans
exemplars de Panopea glycymeris directament en contacte amb la superfície de
discontinuïtat fini messiniana (MES) que erosiona els depòsits Lago Mare
immediatament infrajacents, per la qual cosa jaciments clàssicament atributs al límit
plioquaterni o Plistoce inferior inclusiu podrien pertànyer a sediments litorals de la
transgressió pliocena primerenca.

7.2.- Neotectònica
Al tractar-se d’una sedimentació posterior als moviments tectònics de l’orogènia alpina
que varen formar les principals elevacions de Mallorca, els depòsits del Miocè superior i
Pliocè normalment es presenten sense estar afectats per cap moviment important
posterior a la seva sedimentació. No és aquest el cas del conjunt del relleus adjacents al
traçat de la Falla de Sencelles, on els materials miocens apareixen aixecats en alguns
casos fins a més de 150 m per sobre el Pliocè de les planes adjacents (Fig. 7.2.2-A).
La falla de Sencelles (Fig. 7.2.1-A) constitueix el límit meridional de la conca d’Inca, té
direcció SW-NW i un salt de 750 m (Benedicto et al., 1983; Benedicto, 1984). Considerada
com una falla normal de tipus lístric (Gelabert, 1998), aquesta falla ha estat considerada
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també com la principal estructura extensional ocorreguda a l'illa de Mallorca durant els
últims 19 milions d'anys (Silva et al., 2005).
Alguns autors (Giménez i Gelabert, 2002; Giménez, 2003) han indicat que a partir del
Pliocè aquest règim extensiu-distensiu s’hauria acabat i ha estat substituït per nou règim
tipus direccional.
Les falles direccionals, a diferència de les falles normals i les inverses, es caracteritzen per
un component principal de moviment horitzontal (lateral) que normalment provoca un
esqueixament del terreny formant estructures transversals en part elevades a les zones
de xoc (estructures en flor positiva o push-up) i d’altres enfonsades a les zones de
separació (estructures en flor negativa o pull-apart) (Fig. 7.2.1-B,C,D).
Es presenten a continuació una sèrie d’evidències geomorfològiques i estratigràfiques
observades en relació a la disposició i característiques dels depòsits finimessinians i
pliocens afectats.

Fig. 7.2.1 - Falla de Sencelles (sobre mapa relleu visualitzador IDEIB): A. Situació i direcció de la falla en
relació a la conca d’Inca; B. Ubicació de les principals estructures direccionals; C. Detall de l’estructura
push-up de Son Seguí-Santa Eugènia; D. Detall de l’estructura pull-apart de la zona de Llubí-Vinagrella.

Antiforme de Son Seguí-Santa Eugènia
La formació antiforme dels puigs de Son Seguí, Santa Eugènia i es Puget es situa entre els
termes de Santa Eugènia i Santa Maria del Camí a l’illa de Mallorca. La formació,
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caracteritzada per un anticlinal amb un relleu axial allargat en direcció W-E, està
constituïda per tres elevacions principals: el puig de son Seguí (320 m), el puig de Santa
Eugènia, (246 m) i es Puget (136 m), ben diferenciades de les planes adjacents (Fig. 7.2.2A).
El conjunt constitueix una rampa triangular, més elevada en el caire SW, que es cabussa
amb direcció cap a la conca d’Inca (Colom, 1967b) fins a arribar a desaparèixer sota els
al·luvions quaternaris que conformen les terres de conreu existents entre el cementiri del
poble i el llogaret de ses Alqueries (Figs. 7.2.1-C i 7.2.2-B).
Morey i Mas (2009) assenyalen que els materials del Miocè final es situen a una altura de
320 m al puig de Son Seguí així com l’aixecament de la sèrie pliocena fins als 246 m al puig
de Santa Eugènia i fins els 253 m al vesant W del puig de Son Seguí, la qual cosa suposa un
tret diferencial únic dins del context estructural del neogen postorogènic de l’illa de
Mallorca. Això constitueix un indici evident d’aixecaments en la zona a partir del
Messinià, que diferencien clarament aquest antiforme de l’altiplà adjacent.

Fig. 7.2.2 - Estructura push-up corresponent als relleus de l'antiforme de Son Seguí-Santa Eugènia: A.
Messinià i Pliocè anormalment elevats en relació als mateixos materials de les planes adjacents, B.
Detall del mapa de relleu la zona (IDEB). Vegeu localització a la Taula 6.3 i Figs. 6.3 i 7.2.1-A.
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Dins des comellar des Rafal (Figs. 6.3.1.1 i 7.2.2), els materials plàstics argilosos del Lago
Mare, intermedis entre les calcàries messinianes que formen el puig de Son Seguí i les
calcarenites pliocenes del puig de Santa Eugènia, presenten un nivell de mirall de falla
amb estries de fricció i microbretxes fortament cementades que ens indiquen clarament
una zona de desenganxament i corriment entre els materials més calcaris dels dos relleus
adjacents.
D'altra banda, també s'ha pogut constatar l'existència d'activitat tectònica relativament
recent, amb la presència de bretxes tectòniques en els nivells calcarenítics del Pliocè
superior. A la zona de sa Creueta (nucli urbà de Santa Eugènia) es visible un tall on es
poden distingir perfectament una forta bretxificació acompanyada de plans de fracturació
(Fig. 7.2.4-B).
A l’E del nucli urbà de Santa Eugènia, a la zona des Puget pop del cementeri, es situa la
Cova des Negret formada per una fractura vertical dins dels materials calcarenítics del
Pliocè fortament bretxificats i parcialment reblida per llims i bretxes quaternaris (Fig.
7.2.3). La planta de la cova presenta una orientació NNW-SSE transversal a l’orientació de
la falla (NE-SW). Aquesta correspondria a un pla de l’estructura en flor positiva
d’aixecament (push-up) del relleu anticlinal dels puigs de Son Seguí-Santa Eugènia-es
Puget.

Fig. 7.2.3 – Cova des Negret. A. Topografia; B. Fotografia de l’interior de la fractura reblida per llims i
bretxes quaternàries. Vegeu localització a Fig. 6.3 i Taula 6.3

Així doncs es pot considerar el conjunt de l’antiforme de Son Seguí-Santa Eugènia com
una evidència d’activitat tectònica a l’illa fins al Quaternari.
Cal tenir en compte que Silva et al. (2001, 2005) associen el terratrèmol de 1851
(intensitat MSK VIII) documentat per Bouvy (1851, 1853) i Pujó (1851) amb la falla de
Sencelles i situen l’epicentre del mateix amb el sector de falla del SW de l’antiforme, el
que també ens vendria a coincidir en una zona de xoc transversal de la falla.
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Fig. 7.2.4 - Fracturació i bretxificació de les calcarenites del Pliocè: A. Zona elevada (push-up) de Santa
Eugènia (vegeu localització a Fig. 6.3 i Taula 6.3); B. Zona enfonsada (pull-apart) de Llubí, les fletxes
indiquen la direcció dels segments enfonsats (vegeu localització a Fig. 6.2 i Taula 6.2).
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L’elevació, facturació i bretxificació observades vendrien explicades al coincidir amb una
estructura en flor positiva aixecada com a resultat d’una zona del xoc direccional
transversal (push-up) de la falla de Sencelles, on els comellars que separen es Puget del
puig de Santa Eugènia i aquest del puig de Son Seguí correspondrien a ambdós plans
(NW-SE) de l’estructura en flor positiva.

Nucli urbà de Llubí i torrent des Sacost-Vinagrella
Coincidint amb el pas del torrent de Vinagrella al N del nucli urbà de Llubí, el terreny
forma una notable i extensa depressió en la que actualment s’hi encaixa el llit o tàlveg del
torrent al seu pas a la vora del poble.
Al setembre de 2009 coincidint amb una excavació dels fonaments a unes obres de
construcció d’una vivenda del nucli urbà de Llubí (vegeu Fig. 6.4.1.1) va aparèixer un nou
aflorament temporal en el que es podia observar un col·lapse format per múltiples falles
normals en ventall que fracturen repetidament els nivells de calcarenitics del Pliocè (Fig.
7.2.4-B) i que arriben a posar posa en contacte subvertical els materials miocens del
Messinià (microbialites del Complex Carbonàtic Terminal i fàcies Lago-Mare) i els del
Pliocè (calcisiltites i calcarenites grogues amb Amusium).

Fig. 7.2.5 – Nucli urbà de Llubí. A. Mirall de falla amb evidents estries de desplaçament; B. Bretxificació
de les calcarenites del Pliocè. Vegeu localització a Fig. 6.4 i Taula 6.4.

Coincidint amb el contacte subvertical anterior, aprofitant els materials plàstics argilosos
del Lago Mare, apareix un mirall de falla amb estries de desplaçament (Figs. 6.4.1.4 i
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7.2.5-A) que ens indicaria un pla de desenganxament aprofitant la zona col·lapse existent
entre els materials argilosos Lago Mare i les calcarenites del Pliocè. Els nivells calcarenítics
adjacents es presenten fortament bretxificats (bretxificació tectònica) i afectats per una
repetida facturació escalonada en forma de flor (Figs. 7.2.4-B i 7.2.5-B).
Per altra part, coincidint amb els paraments de l’interior d’una cova existent en una de les
marjades inferiors a les cases de Ses Coves, a la part N del torrent de Vinagrella (NE del
nucli urbà de Llubí), s’ha pogut observar una estructura en flor negativa (Fig. 6.4.1.6-A)
que, malgrat la seva reduïda magnitud, també podria correspondre a estructures de
deformació col·lapsades en forma de flor negativa (pull-apart).
La depressió en forma de col·lapses, facturació i bretxificació vendrien explicats al
coincidir la zona amb una estructura en flor negativa major resultant d’un segment de
separació enfonsat (pull-apart) de la falla de Sencelles.

Es Pujol de Sencelles
L’estructura en forma de promontori elevat d’es Pujol, situat entre del nucli urbà de
Sencelles i el llogaret de Biniali, constitueix també una clara evidència d’una estructura
compressiva tipus push-up formada per materials del Miocè aixecats de forma transversal
a la direcció principal de la falla de Sencelles.

Son Bordils - Torrent des Rafal Garcés
L’estructura i disposició de l’aflorament de sa pleta de Son Bordils (estructura transversal
significativament elevada i lleugerament flexionada, vegeu apartat 6.3.5) podria estar
condicionada per la seva coincidència amb un sector d’esqueixament tranversal del
terreny associat a una zona de xoc direccional de la falla de Sencelles (estructures pushup). Llavors, l’estructura en forma de promontori lleugerament elevat de l’aflorament,
constituiria una estructura compressiva tipus push-up formada per materials del Miocè
terminal i Pliocè aixecats de forma subtransversal a la direcció principal de la falla de
Sencelles.
L’elevació de l’aflorament (Messinià lleugerament plegat) així com la facturació del
terreny pròxim, manifestada en forma canvis de direcció en forma de meandres
pronunciats en forma de doble S encadenada del torrent des Rafal Garcés-Vinagrella en el
seu pas a només a 500 m de l’aflorament estudiat (Fig. 7.2.6), també vendrien explicades
al coincidir amb una estructura resultat d’una zona del xoc direccional transversal de la
falla de Sencelles.
Cal tenir també en compte que, coincidint amb la trinxera del ferrocarril de l’estació de
l’Empalme (situada a només 1 Km al NE de l’aflorament de Son Bordils en situació
pràcticament transversal a la direcció general del torrent-falla), Fallot (1922) i Colom
(1975) refereixen una fracturació escalonada que afecta als nivells atribuïts per aquests
autors a l’Helvecià-Tortonià.
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Fig. 7.2.6 - Situació de l’aflorament de Son Bordils (SB) en relació a la falla de Sencelles i detall de les
anomalies associades (mapa de relleu IDEB). vegeu localització a Fig. 6.3 i Taula 6.3.

Per tant, es constata que la falla de Sencelles, inicialment de tipus normal, ha sofert
posteriorment a partir del Pliocè una inversió tectònica cap una falla tipus direccional
amb presència de mecanismes de formació de segments de separació enfonsats
(estructura pull-apart de Llubí, Vinagrella) i zones transversals elevades pel xoc
direccional (estructures push-up de Santa Eugènia-puig de Son Seguí i es Pujol) a l’illa de
Mallorca.
Possiblement es tracti d’una falla direccional sinistra, en la que el sector de Tramuntana
(conca d’Inca) es desplaça en sentit SW i el sector dels relleus de Migjorn es desplaça vers
el NE, congruent amb l’empenta exercida per la placa tectònica africana.
Aquests mecanismes explicarien les situacions anòmales del Neogen superior situat a més
de 300 m d’altura (puig de Son Seguí-Santa Eugènia) o enfonsat (Llubí-Vinagrella).
L’acció de la falla de Sencelles hauria provocat la deformació dels nivells neògens
adjacents a la falla permetent l’aflorament d’aquests nivells els quals normalment no són
visibles en aflorament a altres punts de l’illa al trobar-se ocults sota els al·luvions
quaternaris (Mas, 2013a,b; Mas et al., 2014). Com exemple gràfic d’aquest fet
simplement cal observar com es distribueixen al llarg de la falla les seccions corresponent
a la zona de la falla estudiades a l’apartat de resultats d’aquesta tesi (vegeu mapes de les
Figs. 6.3 i 6.4).
Per altre part, a la conca de sa Marineta, els depòsits posttectònics apareixen en posició
subhorizontal amb lleugera inclinació vers al N, on es submergeixen sota la badia
d’Alcúdia.
Segons Barnolas (1991) aquesta plana correspondria a un bloc enfonsat presumiblement
separat de les serres de Llevant per un accident del basament (sòcol) pretectònic amb
rumb NE-SO, mentre que el traçat de la costa de la badia d’Alcúdia estaria condicionat per
una prolongació d’una falla del sòcol (profunda) de rumb NO-SE. Les úniques estructures
tectòniques que presenten materials posttectònics de la conca són algunes falles normals
de petit salt i recorregut.
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Al desmunt de l’aflorament des Revellar (vegeu apartat 6.5.4), entre el sostre del nivell de
margues verdes (nivell f) i el nivell de calcarenites i lumaquel·les suprajacent (nivell g)
apareixen alguns col·lapses que afecten localment als nivells inferiors (margues verdes +
bretxa monogènica) passant lateralment a formar una regolita de fins a 2,5 m de potència
amb presència de bretxes i canals hidromorfes reblits amb passades de llims vermells i
conglomerats poligènics (Figs. 6.5.4.9 i 7.1.3.4-B).
Aquestes estructures ens proporcionen evidencies de moviments verticals i/o corriments
intrapliocens, possiblement per modificació de l’escaló tectònic que marca l’actual traçat
dels torrent de Son Real (i na Borges ?).

7.3.- Subsidència versus erosió
A diferència de les conques de Palma, Inca i Alcúdia-sa Pobla, que presenten força
evidencies d’haver estat subsidents fins al Quaternari (Capó i García, 2013), les conques
de Campos i de sa Marineta no pareixen mostrar moviments verticals importants des de
finals del Messinià.

Fig. 7.3.1 - Paleovall derivat de l’erosió messiniana (Lüdmann et al., 2012) com a continuació vers el SW
de la conca de Campos.

La falta de sedimentació de fàcies Lago Mare al depocentre i al litoral de Campos fan
suposar la possibilitat d’existència d’una intensa erosió finimessiniana, que es podria
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perllongar en forma de paleovall o canyó encaixat en els depòsits precrisi de la
plataforma continental del SW de Mallorca (Lüdmann et al., 2012, vegeu Fig. 7.3.1).
Per altre banda, l’absència o poca potència de sediments pliocens, sobre els depòsits
messinians erosionats, en alguns punts propers als depocentres (Calcàries de SantanyíCCT directament cobertes pels llims del Quaternari a 10 m profunditat al sondeig S-2)
unida a la falta de sedimentació profunda pliocena fan suposar també l’existència d’una
important erosió intrapliocena.

Fig. 7.3.2 - Conca sedimentària de Campos, segons cartografia geològica continua SIGECO a partir del
MAGNA Digital 1:50.000 (IGME, 2010). En color blau fluix es veu la situació del sondeig S-2 en un dels
depocentres de la conca. Vegeu localització a Fig. 6.1 i Taula 6.1.
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L’erosió ha estat força evident en algunes zones on falten per complet els depòsits del
Pliocè, aflorant directament els depòsits messinians. De fet, tant al S del nucli urbà de
Campos (Loc-1, Loc-2 i Loc-3) com al sondeig S-2 falten completament els depòsits Pliocè
cobrint directament els depòsits al·luvials quaternaris les Fàcies Pont d’Inca de la unitat
de Calcàries de Santanyí-CCT. També al litoral sa Ràpita una important erosió
finimessiniana i/o intrapliocena engloba blocs de oolites i microbialites de la unitat de
Calcàries de Santanyí-CCT, dins dels depòsits pliocens.
A tot això cal afegir la minsa potència dels dipòsits quaternaris als depocentres de la
conca (Sondeig S-2 = 10 m, Son Cotxer = màxim 20 m), fet que també diferenciaria
aquesta conca d’altres que presenten els depòsits plioquaternaris molt més potents
(Palma, Inca, Alcúdia-sa Pobla).
Això indicaria que la subsidència de la conca de Campos, a diferència del que alguns
autors han apuntat (vegeu Taula 7.3) no ha estat tan significativa, sinó que durant el
Plioquaternari el que realment ha existir es un feble rebliment resultant de sedimentació
terrígena continental (torrents Son Xorc, Son Catlar, ...) de la topografia heretada de
l’erosió en forma d’un paleovall que possiblement es continua en direcció SW (Figs. 7.3.1 i
7.3.3).

MODEL / HPÒTESI
Erosió

Subsidència

AUTORS
Carandell (1927)
Butzer (1962)
Rosselló (1964, 1971)
Just et al. (2011)
Solé-Sabaris (1962)
Pomar i Ward (1995)
Fornós i Gelabert (1995)

OBSERVACIONS
La conca actual s’ha originat
principalment per arrasament marí
i exposició subaèria durant el Pliocè
i Plistocè
L’evolució de la conca està subjecta
principalment a l’activitat tectònica
i moviments verticals

Taula 7.3 - Diferents posicionaments sobre la subsidència versus erosiu haguda a la conca de Campos,
des del Miocè superior.

Basant-se en els resultats de l’existència de terrasses messinianes al SW de Mallorca (SW
de la conca de Campos) situades pràcticament a una mateixa profunditat (∼ 380 m) del
llindar de l’estret de Sicília (Sicily Sill) i que coincideixen també amb altres terrasses
observades a altres punts de la Mediterrània occidental (escarpament d’Alboran, badia
d’Orà), Just et al. (2011) indiquen que, contràriament al que havien manifestat Pomar i
Ward (1995) referint una subsidència significativa a la conca de Campos durant Plistocè,
a partir del Miocè aquesta conca realment s’hauria mantingut estable en termes de
moviments verticals, i que per tant no s’hauria produït ni subsidència ni elevació
significatives desprès del Messinià.
A la vegada Just et al. (2011) també detecten l’existència d’una forta erosió que afecta als
dipòsits pliocens, que associen a un profunda davallada de la mar atribuïda al Pliocè mitjà
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o superior. Anteriorment Butzer (1962) i Rosselló (1964, 1971) també havien proposat
una important erosió per a la conca de Campos.
A partir de l’anàlisi de biofàcies de sondejos, que arriben a perforar a base els depòsits del
Pliocè mitjà, Colom (1985) i Mateu et al. (1997) indiquen que en la zona del salobrar de
Campos les fàcies pliocèniques són predominantment paràliques, sobre tot al Pliocè
superior, mentre que altres conques com la conca d’Alcúdia són marines. Això significa
que l’àrea del Salobrar ha actuat a manera de cornisa o plataforma, on pràcticament no
s’hi han registrat fenòmens de subsidència, quedant així més fora de la influencia marina
durant el final del Pliocè i el Quaternari. Només posteriorment, durant els episodis finals
(Holocè) s’observa la presència de ciclotemes marins a partir del trencament del cordó de
paleodunes i l’entrada d’aigües marines de forma artificial per l’home (Mateu et al.,
1997).

Fig. 7.3.3 - Paleoterrasses derivades de l’erosió messiniana (Just et al., 2011) amb indicació de la situació
del paleovall erosiu messinià (Lüdmann et al., 2012) com a possible continuació de la conca de Campos.
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Solé-Sabaris (1962) descarta l’origen erosiu marí de la plataforma vindoboniana de la
conca de Campos i en destaca el seu caràcter exclusivament estructural, atribuint a la
confusió de dunes fòssils amb sediments arrasats per l’erosió marina segons l’anterior
opinió de Carandell (1927), que atribuïa aquesta plataforma a l’arrasament marí i així com
a una lenta elevació subsegüent.
En canvi Butzer (1962) i Rosselló (1964), reconsiderant la qüestió, s’inclinen per un model
d’arrasament marí de les molasses vindobonianes i atribueixen la conca de Campos,
inclusiu l’altiplà interior de Son Mesquida (Felanitx) situat a 20 km de la costa i a 110 m
d’altitud, a l’erosió marina pliocena o pleistocena, sense descartar la possibilitat de la
intervenció conjunta d’una neotectònica.
Posteriorment Rosselló (1971), a partir d’una nova cartografia del litoral pliocè, conclou
de forma expressa que la conca de Campos i tota la plataforma de sa Marina del Migjorn
de l’illa com una plataforma d’abrasió marina producte de l’erosió, elaborada en el Pliocè
i emergida durant el Plistocè.
Recentment, Just et al. (2011) també han trobat l’existència d’una forta erosió que afecta
als dipòsits pliocens, que associen a un profunda davallada de la mar atribuïda al Pliocè
mitjà o superior (Fig. 7.3.2).
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Fig. 7.3.4 - Posició del relleu (cota) actual en relació a les diferents discontinuïtats pliocenes i
messinianes a la conca de Campos.
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Tenint en compte les observacions de falta de sedimentació profunda durant el Pliocè
(absència de la Fm. Calcisiltites de Son Mir o Margues amb Amusium) així com la poca
potència del Pliocè calcarenític juntament amb la predominança de fàcies paràliques, la
descripció i interpretació estructural de la conca de Campos postulada per Barnolas
(1991) ha d’ésser revisada.
Com es pot veure (Fig. 7.3.4) l’índex de sedimentació a la conca de Campos durant el
Pliocè i Quaternari ha estat mínim, arribant a coincidir pràcticament el límit Miocè-Pliocè
(o discontinuïtat finimessiniana) amb la superfície actual.
Per altra part, cal tenir en compte a la conca de sa Marineta, els depòsits finimessinians i
la MES que els erosiona, es troben actualment pràcticament a nivell de la mar, només
coberts pels depòsits calcarenítics pliocens, pràcticament sense o amb una minsa capa
d’al·luvió a sostre.
En aquesta darrera conca també pareixen faltar els sediments pliocens profunds
(Calcisiltites de Son Mir o Margues amb Amusium), mentre que els nivells eòlics superiors
de les Calcarenites de Sant Jordi arriben a seure directament sobre el basament mesozoic
estructurat o el Serraval·lià continental a les zones més interiors (Sant Llorenç, Manacor,
Petra).
Així dons, a diferència de les conques sedimentàries de Palma, Inca i Alcúdia-sa Pobla, a
les conques de Campos i sa Marineta, la subsidència, a partir del Messinià, hauria estat
poc significativa.

7.4.- La travessia del Myotragus. Evidències de la reducció del nivell de la
mar a la Mediterrània occidental durant la MSC.
Generalment, el registre estratigràfic relatiu als marges de conca difícilment ens pot
proporcionar dades adients per poder discutir la magnitud de la caiguda del nivell del mar
a les parts més profundes de la Mediterrània durant el paroxisme de la Crisi de Salinitat
Messiniana.
Encara que l’anàlisi de la fauna insular messiniana-pliocena de les Illes Balears no es
contempli específicament com un dels objectius d’aquesta tesi, si que, juntament amb les
dades geoestructurals disponibles, ens pot aportar evidències interessants aprofitables
per albirar certs aspectes relacionats amb les conclusions de la mateixa, bàsicament pel
que fa als aspectes relacionats amb les variables conceptuals d’intensitat de la dessecació
(dessecació total vs. buidament parcial) i l’estatus paleogeogràfic de la subconca
occidental de la Mediterrània.
En concret, ens permet derivar conclusions sobre la magnitud de la dessecació mínima de
la Mediterrània durant la MSN necessària per a que es pugui fer efectiva la colonització
del promontori Balear per noves faunes terrestres-continentals a finals del Messinià (Mas
et al., 2015).
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Context geoestructural
Les Illes Balears constitueixen el segment emergit del promontori Balear, que a la seva
vegada constitueix la prolongació nord-oriental de la serralada Bètica dins de la mar
Mediterrània.
El promontori Balear està format per una elevació continental, d’uns 500 km de llarg per
120 km d’ample, que inclou les Illes Balears envoltades per plataformes continentals
estretes i talussos continentals amb pendents pronunciats vers les conques adjacents
(Acosta et al., 2002).
Les conques neògenes del promontori Balear han estat relativament estables en termes
de moviments verticals des del Miocè, proporcionant un registre adequat, tant a terra
(onshore) com submarí (offshore), per il·lustrar la seqüència relacionada amb els
esdeveniments de la Crisi de Salinitat Messiniana, servint per testar els possibles
escenaris de debat (Mas i Fornós, 2011, 2013a; Just et al., 2011 ; Maillard et al., 2014;
Driussi et al., 2015).
La Crisi de Salinitat Messiniana es caracteritzà principalment per un descens generalitzat
del nivell de la Mediterrània, a causa bàsicament del seu aïllament i evaporació. La
dessecació resultant de la crisi va fer que moltes espècies marines desapareguessin de la
Mediterrània, però també va establir vies d'unió entre zones terrestres que fins aleshores
estaven completament separades, facilitant que moltes espècies animals i vegetals
poguessin migrar i colonitzar nous territoris que abans els hi eren inaccessibles.
A nivell de les Illes Balears, en haver quedat aquestes unides, coincidint amb el moment
de la dessecació, amb les terres de la Península Ibèrica, això va suposar l'arribada de
noves faunes a les illes, entre les quals es troba la denominada fauna Myotragus (Bover et
al., 2010, 2014; Bover, 2011).

Biostratigrafia i colonització
Dos episodis de fauna insulars diferents han estat identificats en el registre fòssil del
Miocè a l'Holocè a les Illes Balears (vegeu Alcover et al., 1981; Moyà-Solà et al., 1999;
Bover et al., 2008):
(i) Un primer episodi (l'anomenat associació faunística Gymnesicolagus) s'ha relacionat
amb la regressió del Languià-Serraval·lià (Miocè mitjà) i està representat en diversos
jaciments de Mallorca i de Menorca (Fig. 7.4.1-A).
(ii) El segon episodi, registrat a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, va començar amb
la Crisi de Salinitat Messiniana (MSC) i s'estén per tot el Pliocè i Plistocè (Fig. 7.4.1B,C).
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Fig. 7.4.1 - Seqüència de colonització de la fauna terrestres a les illes Balears (Mas et al., 2015). A.
Registre faunístic del Languià-Serraval·lià; B. Associació faunística arribada durant la MSC; C. Registre
faunístic del Pliocè.
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Fig. 7.4.2 - Dos episodis faunístics de colonització de fauna terrestres a les Illes Balears ocorreguts
durant les regressions del Languià-Serraval·lià i de la Crisi de de Salinitat del Messinià (modificat de
Bover et al., 2014).
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El descobriment durant aquests últims dotze anys de jaciments del Messinià/Zanclià a
Mallorca (Caló den Refelino, Na Burguesa-1) i la reavaluació de l'estudi dels jaciments del
Pliocè de Menorca i Eivissa, ha permès millorar substancialment el coneixement sobre la
paleofauna d'aquest segon episodi (Bover et al., 2007, 2014;. Quintana et al., 2011;
Quintana i Moncunill-Solé, 2014).
Aquests coneixements ens proporcionen nova llum sobre la fauna terrestre que van
arribar a les illes durant la Crisi de Salinitat Messiniana (Fig. 7.4.2), i donen un fort suport
a la cronologia d’aquesta colonització basat en les relacions filogenètiques entre els nous
mamífers fòssils descoberts i els seus parents continentals.
Per altre part, recentment noves dades venen també a reforçar l’evidència del fet
d’aquesta colonització finimessiniana, com és el cas del gasteròpode continental
Pseudamnicola, que a l’illa Mallorca arriba i es diversifica a partir de la MSC (Delicado et
al., 2014).

Paleobatimetria
A diferència de les conques de la Mediterrània oriental (conques Iònica i Llevantina),
relictes de l’antic Tethys oceànic mesozoic, la Mediterrània Occidental està constituïda
per conques relativament joves (Hsü i Bernoulli, 1978).
Govers et al. (2009) fan una reconstrucció paleobatimètrica, topogràfica i geomètrica de
l’estat de la Mediterrània fa 5,6 Ma (mitjana entre l’inici 5,97 Ma i final 5,33 Ma de la
MSC) partint de la geometria actual modificada tenint en compte els canvis geodinàmics
ocorreguts des del Messinià (rotació de blocs rígids, rifting, activitat volcànica etc.)
indicant que la paleogeografia (paleobatrimetria, paleotopografia i paleogeometria) dels
fons i costes del promontori Balear just abans de la MSC degueren ésser molt semblants a
les actuals. Només petites modificacions s’haurien produït després de Messinià, tenint en
compte que:
(i) La rotació del promontori Balear i la conseqüent obertura de la depressió (conca) de
València haurien acabat durant el Miocè final-Pliocè (Montigny et al., 1981; Freeman
et al., 1989; Pares et al., 1992).
(ii) La tectònica de rifting a la regió de la conca de València hauria acabat ara fa 8 Ma (o
un poc menys) (Watts i Torne, 1992; Negredo et al., 1999).
(iii) La datació del vulcanisme calcoalcalí més recent de la zona es consistent amb
l’assumpció de que l’extensió ja havia acabat totalment abans de la MSC (Lonergan i
White, 1997).
(iv) La rotació paleomagnètica de les zones internes i externes de la serralada Bètica
s’acaba durant el Miocè mitjà (Platzman, 1992; Allerton et al., 1993; Allerton, 1994;
Lonergan i White, 1997; Calvo et al., 2001). Inclusiu, els resultats de l’anàlisi
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retroestratigràfica (backstripping) en suggereixen un fi, fins i tot abans del
Burdigalià/Languià (Watts et al., 1993).
De la reconstrucció paleobatimètrica de la Mediterrenia durant la MSC realitzada per
Govers et al. (2009) resulta que la profunditat mínima de separació del promontori Balear
i la Península Ibèrica (estret d’Eivissa) estaria entre 1000-500 m (Fig. 7.4.3).

Fig. 7.4.3 - Aproximaciió paleobatimètrica de la Mediterrània a final del Messinià (∼5,6 Ma) segons
Govers et al. (2009).

Just et al. (2011) detecten l’existència de terrasses messinianes situades totes a una
mateixa profunditat a diferents punts de la Mediterrània occidental (SW de Mallorca,
escarpament d’Alboran, badia d’Orà) coincidint amb la profunditat actual (∼350-400 m)
del llindar de l’estret de Sicília (Sicily Sill). A partir d’aquesta observació indiquen que,
contràriament a la postura mantinguda per Pomar i Ward (1995) defensant una
subsidència significativa a la conca de Campos durant el Plistocè, a partir del Miocè
aquesta conca juntament amb tota l’àrea de Mallorca s’haurien mantingut estables en
termes de moviments verticals, i que per tant no s’hauria produït ni subsidència ni
elevació significatives desprès del Messinià.
De tot això, i tenint en compte que a la zona del promontori Balear els canvis verticals des
del Miocè no han estat significatius ja que la zona s’ha mantingut relativament estable
(Govers et al., 2009; Just et al., 2011; Roveri et al., 2014) es desprèn que la
paleobatimetria d’aquesta zona a finals del Messinià era força similar a l’actual.
Per altra part caldria afegir que a les Illes Balears també s’han pogut observar algunes
evidències de moviments verticals d’aixecament local. A l’Illa de Mallorca, alguns
sediments fini miocens i pliocens dels marges de conca, es situen actualment a 100 m per
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sobre del nivell del mar suggerint un aixecament d’almenys la mateixa envergadura
(Sabat et al, 1988; Roca, 1992). A l’E del promontori, Alfaro et al. (2002, 2012)
suggereixen un aixecament d’almenys 500 m a la zona litoral d’Alacant, mentre que
Janssen et al. (1993) observen entre 450-500 m d’aixecament post-Miocè a llarga escala
de la zona oriental de la Península Ibèrica.

Fig. 7.4.4 - Paleobatimetria mínima d’interconnexió necessària per poder proporcionar un passadís
practicable per la fauna terrestre.

A poca distancia de la costa de l’Illa de Mallorca també han estat descrites deformacions
actives (Mauffret et al. 1987) i compressió entre Eivissa i Mallorca en forma d’antiformes
suaus (Sabat et al., 1997). A la zona del mont d’Ausiàs Marc, la curvatura dels depòsits
post-MSC i l’absència de capes plioquaternaries suggereixen moviments verticals molt
recents, que en aquesta zona podrien haver arribat als 400 m d’aixecament post-MSC
(Maillard et al., 2014).
Per altra part Ochoa et al. (2015) observen, a la zona SW del canal d’Eivissa (subconca
d’Elx) evidències de la superfície d’erosió messiniana (TES) que secciona la part superior
dels guixos primaris (PLG) depositats a 600-700 sota l’actual nivell del mar, per la qual
cosa, hauria estat necessària una caiguda de més de 700 m sota el nivell actual del mar
per haver provocat l’exposició subaèria (erosió) d’aquets guixos.
El Canal d'Eivissa, situat entre l'E de la península Ibèrica i l'illa d'Eivissa, connecta la conca
o depressió Valenciana amb la conca Algeriana, i correspon a la prolongació submarina de
la costa oriental de la zona externa de la serralada Bètica que enllaça amb el promontori
Balear.
El canal d’Eivissa té actualment una profunditat mínima de 800 m, incloent 200 a 400 m
de sediments plioquaternaris.
També cal tenir en compte que a la zona del canal d’Eivissa existeixen actualment força
evidències de deformacions en forma flexions, plecs o encavalcaments que afecten a
petita escala els depòsits MSC i post-MSC, que resulten ben expressades en la batimetria

Pàg. 409

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

(Acosta et al., 2001a; Lastras et al., 2004), indicant que s’hi hauria produït un règim
comprensiu que hauria pogut provocar lleugeres elevacions del subsòl marí (Maillard i
Mauffret, 2013).
Tot això ens indica que la zona del promontori Balear a finals del Messinià es trobava
enfonsada alguns centenars de metres per davall la seva posició actual, entre els 400 m a
la zona mes propera de la península (Alacant), els 200 m a la zona d’Eivissa i
possiblement fins a 100 m de Mallorca.
Tenint en compte: i) que la paleobatimetria estimada a la zona del canal d’Eivissa per a
finals del Messinià resulta molt semblant a l’actual (Govers et al., 2009), ii) que no es
descarta que hi pugui haver hagut una lleugera elevació vertical (Maillard i Mauffret,
2013); iii) que una possible subsidència es veuria compensada per la potència dels
sediments plioquaternaris (∼100 m), podem pensar que la zona menys profunda del canal
d'Eivissa, actualment de 800 metres, va ésser com a mínim uns 200-400 m més profunda
(aprox. 1000-1200 m) durant el MSC (Fig. 7.4.4).
En el supòsit que la fauna Myotragus hagués creuat per la zona menys profunda (alts del
cap de la Nao-mont submarí de Xàbia-plataforma d’Eivissa-Formentera) el nivell de la mar
necessàriament hauria hagut de baixar com a mínim uns 1000- 1200 m per permetre el
pas d’aquestes colonitzadors.
Per tant, un mínim de 1000-1200 m reducció del nivell del mar Mediterrani s'hauria
d'haver assolit per permetre la colonització de la fauna terrestre de les Illes Balears
durant el màxim de la Crisi de Salinitat Messiniana (Mas et al., 2015), fet que constitueix
clarament una nova evidència sòlida que recolza el paradigma o model de conca profunda
dessecada a la Mediterrània durant la MSC.
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8.- Conclusions i conseqüències
8.1.- Conclusions
Els resultats obtinguts i la posterior discussió en relació el registre estratigràfic del
Messinià terminal i del Pliocè observat a l’illa de Mallorca, ens ha permès definir quins
son els trets que caracteritzen la sedimentació durant la transició Miocè-Pliocè i la
posterior transgressió de la mar pliocena a les principals conques sedimentàries de l’illa
de Mallorca i com aquests es relacionen amb la Crisi de Salinitat Messiniana.
Un dels principals inconvenients per assolir l’estudi del Neogen a l’Illa de Mallorca és la
dificultat per trobar i disposar d’afloraments extensos i de bona qualitat que ens permetin
obtenir un mínim de dades adients per poder assolir un nivell de discussió i unes
conclusions mínimament vàlides i fiables.
En el present estudi s’ha partit, en una sèrie de casos, d’alguns afloraments prèviament
ben coneguts i estudiats per autors antecedents, alguns d’ells en alguns casos ara
reinterpretats. Però també s’han aportat i disposat d’un bon nombre de nous aforaments
i seccions moltes d’elles totalment inèdites i d’altres gairebé fins aleshores poc o gens
estudiades.
Moltes d’aquestes noves seccions inèdites poden semblar individualment molt limitades
i/o fragmentaries, tant en el sentit vertical de la geocronologia com en l’horitzontal de la
distribució espacial, però en el seu conjunt han permès un mostreig força exhaustiu que
ens ha possibilitat arribar a unes conclusions amb uns nivells de fiabilitat i validesa
destacables.
De forma més concreta, podem dir que l’estudi de la sedimentació durant la transició
Miocè (Messinià)-Pliocè i la posterior entrada (transgressió)-retirada (regressió) de la mar
pliocena a les principals conques sedimentàries de l’illa de Mallorca, ens ha permès
assolir els objectius inicialment proposats:
(i) Definir la naturalesa de la discontinuïtat observada que separa els depòsits precrisi
dels depòsits Crisi de Salinitat Messiniana;
(ii) Mostrar evidencies d’una important fase transgressiva intramessiniana;
(iii) Mostrar i caracteritzar els dipòsits de caràcter continental-lacunar (Lago Mare) que
van formar durant la Crisi de Salinitat Messiniana;
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(iv) Documentar evidències de l’existència d’una important erosió entre els dipòsits
finimessinians i els pliocens; i
(v) Descriure i caracteritzar els dipòsits del Pliocè que es disposen sobre aquesta
discontinuïtat.
A partir de la integració de les dades registrades a les distintes conques sedimentàries de
l’illa de Mallorca, atesa la seva coherència i interpretació a partir dels distints escenaris
proposats pel conjunt de la Mediterrània, es proposa un model d’escenari global i
coherent de la MSC, principalment pel que fa a la caracterització i timing dels episodis
CCT, Lago Mare i posterior restabliment de les condicions marines aplicable a l’àmbit de
les Illes Balears i la Mediterrània occidental.

Estratigrafia
Els depòsits precrisi estan representats a les conques neògenes de Mallorca per dos tipus
de materials principals: (i) el basament pre o sinorogènic, que aflora principalment als
marges de les conques; (ii) la Unitat d’Esculls, formada per carbonats característics
d’ambient deposicional escullós, progradants sobre fàcies bioclàstiques de talús i
plataforma.
La presència de materials detrítics (Margues de la Bonanova), depositats entre els
materials precrisi i la transgressió messiniana, només apareix quan ens aproximen al
principals relleus situats als marges de la conca. Cap a centre de conca aquests dipòsits es
correlacionen amb una discontinuïtat (conformitat correlativa intramessiniana) que
separa els depòsits de la Unitat d’Esculls dels depòsits de la unitat de Calcàries de
Santanyí-CCT.
La unitat de Calcàries de Santanyí-CCT està constituïda per fangs carbonatats (manglars),
oolites i microbialites, localment diagenitzades i alterades (Fàcies Pont d’Inca) situades en
onlap transgressiu sobre la superfície intramessiniana o depòsits detrítics resultants de
l’erosió dels marges (Margues de la Bonanova). A la conca de Palma la unitat de Calcàries
de Santanyí-CCT, és lateral i cronostratigràficament equivalent a les evaporites (PLG)
ubicades al depocentre de conca (Guixos de Sant Jordi).
Durant aquesta transgressió intramessiniana (Calcàries de Santanyí-CCT) el
desenvolupament dels manglars només va ser possible sobre el relleu heretat
corresponent a les planes, essent inexistent sobre dipòsits detrítics de la unitat de
Margues de la Bonanova, a causa de la seva coincidència amb el pendent pronunciat dels
principals relleus (piemont o raiguer) de marge de conca que n’impossibilità el seu
desenvolupament.
La Formació ses Olles de l’illa de Mallorca està integrada per lutites, margues i margues
arenoses amb restes de caràcies i fauna salobre i/o d’aigua dolça, d’afinitat paratethiana,
propis d’aigües oligo-mesohalines poc profundes. La seva posició i les condicions
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paleoambientals observades ens permeten correlacionar aquests depòsits amb l’episodi
Lago Mare que va tenir lloc a la Mediterrània durant la Crisi de Salinitat Messiniana.
La seva posició estratigràfica, directament a continuació del CCT sense cap discontinuïtat
evident intermèdia (només en un sol cas i coincidint amb un marge de conca s’ha pogut
observar l’existència d’un breu paleosòl desenvolupat a sostre del CCT que el separa dels
depòsits Lago Mare), així com l’existència d’una important discontinuïtat erosiva
observada a sostre d’aquesta unitat, la situen clarament abans de la principal fase de
dessecació de la MSC.
Això ens indica que abans del paroxisme de la MSC hi va haver un període en forta
aportació d’aigües dolces, possiblement relacionades amb aspectes de canvi climàtic
(augment de les precipitacions, reactivació de caudals fluvials, ...) i/o intercanvis d’aigües
amb el Paratethys.
Els depòsits Lago Mare presenten a sostre evidències d’una forta erosió que en moltes
zones, tenint en compte la seva poca potència normal, pot haver-los eliminat localment
per complet.
Aquesta mateixa superfície erosiva (MES) també afecte als depòsits de la unitat de
Calcàries de Santanyí-CCT, podent-los eliminar en ocasions per complet afectant
directament el sostre de la Unitat d’Esculls sotajacent.
Tot això ens indica que aquests depòsits, és a dir tant el Lago Mare com el CCT (PLG
inclusiu), es van depositar abans de l’inici de la major caiguda del nivell del mar
ocorreguda durant el paroxisme de la MSC.
Per altre part, l’estudi detallat dels diferents nivells adjacents a la MES ha permès establir
una tipologia de diferents paleocarst associats, alguns d’ells de característiques
novadores i inèdites fins ara, així com establir noves hipòtesis de treball
(desdolomitització, precipitació de sílice abiogènica, ...) en relació a la significació dels
processos diagenètics observats (fàcies Pont d’Inca), considerats d’especial rellevància a
l’hora de poder seguir noves línies d’investigació en relació als canvis ocorreguts durant la
MSC.
Els depòsits marins depositats sobre la superfície finimessiniana (MES), correspondrien a
la gran entrada de la mar pliocena, ja que apareixen de sobte i directament (sense cap
tipus de transició) fossilitzant els nivells erosionats de les unitats Lago Mare, Calcàries de
Santanyí-CCT o de la Unitat d’Esculls.
La base dels nivells pliocens presenta generalment un lag transgressiu amb abundant
fauna i sedimentació molt litoral amb microconglomerats, còdols perforats i blocs
erosionats de les unitats inferiors, que ens indiquen clarament una nova transgressió
marina a les conques. Aquest lag es manifesta normalment per un efecte de ravinement
si es desenvolupa sobre el substrat dur (Unitat d’Esculls, oolites i microbialites CCT) o per
la formació d’un firmground si el substrat és de naturalesa blana (fàcies de Manglar CCT,
Lago Mare).
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Fig. 8.1.1 - Esquema cronostratigràfic sintètic dels depòsits precrisi, MSC i postcrisi de l’illa de Mallorca.

La seqüència pliocena en conjunt està constituïda per una successió granocreixent
progradant, que passa de forma gradual i progressiva de depòsits calcisiltítics profunds
(offshore) cap a calcarenites (shorface) amb nivells lumàquel·lics cap a sostre (foreshore),
per passar finalment a nivells eòlics-edàfics (backshore), si bé cal tenir en compte que
durant la re-inundació sobtada i completa de les conques a l’inici del Pliocè (Zanclià),
alguns dipòsits biocalcarenítics, corresponents a platges situades als marges de les
conques, és a dir, part de les Calcarenites de Sant Jordi situades més a l’interior de l’illa,
poden ésser cronostratigràficament equivalents (coetànies) als dipòsits més fins
(Calcisiltites de Son Mir) situats als depocentre de la conca.
A les conques de Campos i sa Marineta manquen les fàcies profundes del Pliocè
(Calcisiltites de Son Mir = Margues amb Amusium).
Entre els nivells marins pliocens de caire litoral s’ha pogut constatar l’existència de
depòsits regressius intercalats possiblement corresponents a la important regressió
intrapliocena ocorreguda a finals del Zanclià (Za-2).
Les acumulacions de conglomerats observades coincidint amb el piemont d’alguns dels
principals relleus de les conques d’Inca i de Campos s’interpreten com a cons de dejecció
(ventalls al·luvials) litorals, possiblement associats a la regressió intrapliocena (Za-2),
sense poder descartar que no es tracti de materials de la primera regressió messiniana
(Fm. Margues de la Bonanova) o ressedimentats dins conglomerats torrencials d’edat
plioquaternària. L’edat concreta, d’aquestes acumulacions, no ha poguda ser
determinada per falta de indicadors biostratigràfics o de restes que possibilitin una
datació absoluta radiomètrica.
Durant la progradació del Pliocè i coincidint amb moments d’estabilització del nivell de la
mar, entre els nivells marins litoral i nivells eòlics continentals, s’haurien desenvolupat
alguns nivells restringits paràlics (albuferes residuals intrapliocenes). La diferència entre
aquestes albuferes residuals i els depòsits Lago Mare, és que mentre les primeres
presenten un caràcter paràlic residual dels ambients marins regressius dels que deriven,
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els depòsits Lago Mare presenten un clar caràcter filocontinental derivat d’una forta
aportació d’aigües dolces continentals.
Els nivells dunars i sols d’alteració finals, clarament regressius, s’haurien format
posteriorment com a conseqüència de la progressiva retirada de la mar pliocena durant el
Plioquaternari. La retirada del mar fou pràcticament completa ja durant el Plistocè
inferior.
Atesos els resultats obtinguts, alguns dels afloraments considerats com a clàssics del
Plioquaternari-Plistocè
inferior
de
Mallorca,
han
d’esser
considerats
cronostratigràficament més primerencs, podent arribar a pertànyer a l’inici de la
transgressió pliocena.
A diferència del límit mio-pliocè, que ve perfectament definit per la discontinuïtat
finimessiniana (MES), el límit plio-quaternari és difícil d’establir si no és mitjançant
datacions absolutes, degut a la continuïtat existent en la sedimentació plio-plistocena.
Finalment les conques són reblides per depòsits detrítics al·luvials quaternaris (Llims
Rojos de Palma) podent formar-se albuferes residuals (salobrar de Campos, prat de Sant
Jordi, albufera d’Alcúdia-Muro), cordons dunars litorals i tot el conjunt de depòsits
relacionats amb les variacions glacioeustàtiques quaternàries que ja no són objecte
d’aquesta memòria.

Neotectònica
En línies generals es pot considerar que la plataforma Balear és estable des de la fi del
Miocè. Això però no desmereix el fet d’existència d’una certa activitat tectònica de tipus
local.
Es constata que la falla de Sencelles, inicialment de tipus normal, a partir del final del
Miocè-principi del Pliocè a sofert una inversió tectònica cap una falla tipus direccional
sinistra, en la que el sector de Tramuntana (conca d’Inca) es desplaça en sentit SW i el
sector dels relleus de Migjorn es desplaça vers el NE, congruent amb l’empenta exercida
per la placa tectònica africana.
Al llarg del traçat de la falla apareixen mecanismes de formació de segments de separació
enfonsats (estructura pull-apart de Llubí, Vinagrella) i zones transversals elevades pel xoc
direccional (estructures push-up de Santa Eugènia-puig de Son Seguí, es Pujol, Son
Bordils).
Aquests mecanismes explicarien les situacions anòmales del Messinià superior i el Pliocè
situats en ocasions fins a més de 300 m d’altura (puig de Son Seguí-Santa Eugènia) o
enfonsats (Llubí-Vinagrella).
L’acció de la falla de Sencelles hauria provocat la deformació dels nivells neògens
adjacents permetent l’aflorament, al llarg del traçat de la falla, d’aquests nivells que
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normalment no són visibles en aflorament a altres punts de l’illa al trobar-se ocults sota
els al·luvions quaternaris.
Per altra part, a diferència del que ocorre en altres conques sedimentàries neògenes de
Mallorca (Palma, Inca, Alcúdia-sa Pobla), molt més profundes i altament controlades per
processos estructurals verticals subsidents, la sedimentació finimessiniana i
plioquaternaria de les conques de Campos i sa Marineta, tot i estar controlada
probablement per profundes falles derivades de l’orogènia alpina, no pareixen estar
afectades per moviments tectònics verticals de subsidència.
Evidencies de fracturació i/o desplaçaments intrapliocens, han estat localitzats a la zona
de sa Marineta, però possiblement estiguin motivats per la modificació dels esglaons
tectònics que marquen els actuals traçats dels torrents.
La conca de Campos es troba afectada per importants processos erosius ocorreguts en
una conca poc profunda des del Messinià, fet que ve perfectament avalat per una
important erosió messiniana i intrapliocena, així com la poca potència actual dels depòsits
pliocens i quaternaris als depocentres d’aquesta conca.

Interpretació en relació a la Crisi de Salinitat Messiniana (MSC)
En resum, el registre sedimentari de les conques neògenes de l’illa de Mallorca, des del
final del Miocè fins al Quaternari (Figs. 8.1.1 i 8.1.2), ens permet constatar la presència
de:
(i) Depòsits precrisi formats bàsicament per la Unitat d’Esculls o, en alguns casos, el
basament pre o sinorogènic.
(ii) Existència d’una discontinuïtat intramessiniana que cap als marges de conca i prop
dels principals relleus es manifesta en forma de depòsits detrítics regressius
(Margues de la Bonanova) derivats de l’erosió, per passar lateralment cap a les zones
mes distals a una conformitat correlativa, derivada d’una regressió forçada, que
separa els depòsits precrisi dels sediments depositats durant la crisi de salinitat.
(iii) Depòsits corresponents al Complex Carbonàtic Terminal (CCT) representats per la
unitat de Calcàries de Santanyí constituïda per depòsits de manglar, microbialites i
oolites que es situen mitjançant un patró transgressiu sobre l’anterior conformitat
correlativa i en onlap sobre els depòsits detrítics marginals. A la conca de Palma la
unitat de Calcàries de Santanyí-CCT és lateral i cronostratigràficament equivalent, al
menys en part, a les evaporites (PLG) ubicades al depocentre de conca (Guixos de
Sant Jordi).
(iv) Existència de nivells lutítics corresponents a ambients sedimentaris salobres i/o
d’aigua dolça (Lago Mare) de poca potència amb presència de fauna paratetihana
(Formació ses Olles), depositats directament sense evidències erosives intermèdies
sobre els depòsits CCT.
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(v) Presència d’una superfície de discontinuïtat finimessiniana, amb evidències d’una
forta erosió subaèria, que pot arribar a erosionar completament els depòsits Lago
Mare immediats. Aquesta mateixa superfície erosiva (MES) afecta també a sostre als
depòsits de la unitat CCT, podent-los eliminar en ocasions per complet afectant
directament el sostre de la Unitat d’Esculls sotajacent.
(vi) Evidències d’una transgressió sobtada de la mar pliocena, amb presència d’un lag
transgressiu a base i dipòsits marins profunds (Calcisiltites de Son Mir) que
posteriorment evolucionen gradualment a litorals, lacunars i eòlics-edàfics
(Calcarenites de Sant Jordi), propis d’una progressiva regressió plioquaternaria.
La discontinuïtat intramessiniana que separa els depòsits precrisi (Unitat d’Esculls) dels
depòsits de la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT no presenta una erosió tan evident com
la observada a sostre de les unitats depositades durant la crisi. Aquesta discontinuïtat ve
expressada per un canvi de patró seqüencial, resultat d’una regressió forçada sense
arribar a una gran superfície d’erosió subaèria (conformitat correlativa). Només als
marges de conca propers als principals relleus pot aparèixer erosió relacionada amb el
desenvolupament de la unitat detrítica regressiva de Margues de la Bonanova o amb una
superfície d’aplanament derivada de la transgressió dels nivells CCT.
L’existència de dipòsits marins messinians (Calcàries de Santanyí-CCT) separats per una
conformitat correlativa (regressió forçada sense exposició subaèria) o pels depòsits
detrítics (Margues de la Bonanova) de la Unitat d’Esculls o basament anterior, constitueix
una evidència de que després d’una primera baixada del nivell del mar de poc calat
(regressió forçada), va existir una primera reinundació per aigües marines abans del pic
de màxima dessecació de la Crisi de Salinitat Messiniana. El caràcter tropical o subtropical
d’aquests depòsits (manglars, oolites, carbonats microbials) fa pensar amb una influencia
d’aigües atlàntiques de caire subtropical a través dels corredors rifenys que no es
degueren tancar completament al començament de la Crisi de Salinitat Messiniana
permetent la deposició de l’evaporita marginal (Primary Lower Gypsum).
D’aquesta manera, els Guixos de Sant Jordi situats al depocentre de la conca de Palma
formarien part de l’evaporita marginal (PLG), per la qual cosa també serien anteriors a la
major baixada del nivell de les aigües, representada per a la MES.
En relació a la temporització (timing) de l’episodi Lago Mare, atesa la discontinuïtat
erosiva (MES) que els afecta a sostre i el separa dels depòsits postcrisi, aquest s’hauria
d’emmarcar dins del tipus LM-1 (sensu Clauzon et al., 2005).
La màxima erosió, associada al pic de màxima caiguda del nivell de la mar ocorreguda
durant la principal fase de dessecació de la Crisi de Salinitat Messiniana (MES), es situa
desprès de la deposició del depòsits de Calcàries de Santanyí-CCT i Lago Mare, ja que
aquests es trobem fortament erosionats per la MES i fossilitzats per la posterior
transgressió del Pliocè.
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En aquest cas els depòsits Lago Mare s’haurien depositat a continuació del Complex
Carbonàtic Terminal però abans de la superfície d’erosió messiniana (MES). Així, tan els
depòsits del Complex Carbonàtic Terminal com el Lago Mare serien anteriors al
paroxisme de la Crisi de Salinitat Messiniana.
Posteriorment, la transgressió pliocena es caracteritza per una sobtada inundació
d’aigües marines que a la vegada fossilitza ràpidament el depòsits messinians erosionats,
per després anar retirant-se progressivament deixant depòsits restringits de transició que
finalment evolucionen cap a continentals (dunes i paleosòls).
Tot això ens indica que a l’illa de Mallorca el desenvolupament de la Crisi de Salinitat
Messiniana (Fig. 8.1.2) es més proper als models que defensen que la principal fase de
dessecació es va produir desprès de la deposició de l’evaporita marginal (PLG) i del
Complex Carbonàtic Terminal (Ryan i Cita, 1978, Clauzon et al., 1996; Cornée et al., 20022008).
Segons aquests models, haurien existit dos episodis evaporítics. Durant el primer episodi
(5,97-5,94 Ma) s’hauria produït tan sols una baixada del nivell de la Mediterrània de poc
calat que hauria provocat la deposició de la unitat detrítica de Margues de la Bonanova i
els Guixos de Sant Jordi (PLG). Entre els dos episodis evaporítics s’hauria produït una breu
restitució del nivell del mar (∼5,94-5,77 Ma) que hauria provocat l’última deposició de
carbonats (Calcàries de Santanyí-CCT) a les zones marginals, i que en el nostre cas també
inclouria l’episodi Lago Mare al final. El segon episodi (5,77-5,33 Ma) correspondria a una
important davallada del nivell de la mar (1500-2000 m) que hauria provocat la dessecació
que afectà a les planes abissals de la Mediterrània, resultant la deposició de les evaporites
abissals i l’erosió (MES) dels depòsits marginals depositats durant (CCT-Lago Mare) i/o
abans de la crisi (Unitat d’Esculls o basament anterior).

Fig. 8.1.2 - Model d’escenari dels depòsits de la Crisi de Salinitat Messiniana a l’illa de Mallorca i la seva
relació amb els esdeveniments de la Mediterrània Occidental.
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L’anàlisi de la fauna insular messiniana-pliocena de les Illes Balears juntament amb les
dades geoestructurals disponibles, ens permeten derivar conclusions sobre la magnitud
de la dessecació mínima de la Mediterrània durant la Crisi de Salinitat Messiniana
necessària per a que es pugui fer efectiva la colonització del promontori Balear per noves
faunes terrestres-continentals a finals del Messinià. Un mínim de 1000-1200 m de
reducció del nivell del mar Mediterrani s'hauria d'haver assolit per permetre la
colonització de la fauna terrestre de les Illes Balears durant el màxim de la Crisi de
Salinitat Messiniana, fet que constitueix clarament una nova evidència sòlida que recolza
el paradigma o model de conca profunda dessecada a la Mediterrània durant la crisi.

8.2.- Conseqüències
Les conclusions d’aquesta tesi suporten la validació de:
(i) El model de temporització de la Crisi de Salinitat Messiniana denominat two-step
scenario de George Clauzon, modificat per posteriors observacions dels estudis de
Jean-Jacques Cornée en relació a la Mediterrània occidental.
(ii) Model de conca profunda dessecada.
(iii) Contràriament a la postura actualment “consensuada” que proposa que l’episodi
Lago Mare va tenir lloc immediatament abans de la reinundació pliocena (CIESM,
2008; Roveri et al., 2014a) l’evidència del Lago Mare aquí estudiat, erosionat per la
superfície d’erosió messiniana (MES), implica considerar que aquest es va depositat
abans de la fase major de dessecació de la Crisi de Salinitat Messiniana i no després
immediatament anterior a la reinundació del Pliocè. Així i tot, no s’ha pogut descartar
completament l’existència d’un segon episodi Lago Mare relacionat amb el highstant
de l’inici del Pliocè.

8.3.- Enfocaments futurs
Per poder establir un model coherent que inclogui la caracterització i temporització
(timing) dels episodis de la MSC a la zona balear i la Mediterrània Occidental, es fa
necessària la realització de futures investigacions de més abast que incloguin
observacions i correlacions amb altres conques sedimentàries onshore de l’àrea bètica
(Eivissa, Baix Segura, Nijar, Sorbas, ...) inclusiu altres zones Mediterrània Occidental (N
Àfrica, Sardenya, ...), així com la inclusió de possibles correlacions amb les dades
derivades de perfils sísmics i pous realitzats en el subsòl submarí (offshore) de la conca
Balear (Vegeu Taula 8.3).
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Taula 8.3 - Proposta inicial de correlació entre unitats i esdeveniments MSC a zona bètica (Mediterrània
Occidental).

Altres línies d’investigació actualment iniciades i que es consideren importants per afinar
la comprensió de l’objecte que ens ocupa, són les dirigides al coneixement de:
(i) Significat de les fàcies diagenètiques Pont d’Inca associades a la unitat de Calcàries de
Santanyí-CCT.
(ii) Origen (font i gènesis) del sílex inclòs en alguns depòsits de la unitat de Calcàries de
Santanyí-CCT.
(iii) Edat de les acumulacions de conglomerats presumiblement intrapliocens (BúgerCampanet, sa Galera, barranc Gran de Son Gual).
(iv) Valoració objectiva dels d’afloraments messinians i pliocens de l’illa de Mallorca
relacionats amb la MSC, a efectes de proposar i establir possibles estratègies d’us,
geoprotecció i geoconservació, d’aquest geopatrimoni relacionat amb la MSC, en
funció de les seves característiques, estat actual i del seu valor i utilitat social segons
la legislació vigent.
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Annex 1. COLUMNES ESTRATIGRÀFIQUES
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Relació de columnes estratigràfiques:
Log-1: Es Monjos (pedrera marès i àrids)
Log-2: Cova des Fum
Log-3: Cova Vella de Son Lluís
Log-4: Son Mulet-Son Fullana
Log-5: Campos (nucli urbà - columna sintètica)
Log-6: Na Serral
Log-7: Sa Ràpita (columna sintètica)
Log-8: Cala Esglesieta-s’Enterrossall
Log-9: Cova des Dolç
Log-10: Pas des Verro
Log-11a: Ses Olles
Log-11b: Ses Olles (Lago Mare detall)
Log-12a: Can Ramis N (pedrera)
Log-12b: Can Ramis N (plioquaternari detall)
Log-13a: Can Ramis S (pedrera)
Log-13b: Can Ramis S (plioquaternari detall)
Log-14: Ranxo Veracruz (pedrera)
Log-15: Xorrigo-Son Gual (columna sintètica)
Log-16: Barranc de sa Talaia-sa Cova (columna sintètica)
Log-17: Banc d’Eivissa
Log-18: Morro den Feliu
Log-19: Son Seguí-Santa Eugènia (columna sintètica)
Log-20: Can Ferriol (Santa Eugènia)
Log-21: Camí des Terrer Blanc-Sencelles
Log-22: Son Bordils
Log-23: Llubí (nucli urbà)
Log-24: Llubí (columna sintètica)
Log-25: Na Borges
Log-26: Es Revellar
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Llegenda

Nota: Escala en metres (m) en relació al nivell del mar actual.
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Log-1: Es Monjos (pedrera marès i àrids)
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Log-2: Cova des Fum
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Log-3: Cova Vella de Son Lluís
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Log-4: Son Mulet-Son Fullana
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Log-5: Campos (nucli urbà - columna sintètica)
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Log-6: Na Serral

(Mas i Fornós, 2006)

Pàg. 451

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

Log-7: Sa Ràpita (columna sintètica)
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Log-8: Cala Esglesieta-s’Enterrossall
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Log-9: Cova des Dolç
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Log-10: Pas des Verro
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Log-11a: Ses Olles

Pàg. 456

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

Log-11b: Ses Olles (Lago Mare detall)
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Log-12a: Can Ramis N (pedrera)
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Log-12b: Can Ramis N (plioquaternari detall)
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Log-13a: Can Ramis S (pedrera)
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Log-13b: Can Ramis S (plioquaternari detall)
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Log-14: Ranxo Veracruz (pedrera)
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Log-15: Xorrigo-Son Gual (columna sintètica)

SECCIONS: CX: Costes de Xorrigo; FX: Font de Xorrigo; SG1: Son Gual 1
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Log-16: Barranc de sa Talaia-sa Cova (columna sintètica)
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Log-17: Banc d’Eivissa
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Log-18: Morro den Feliu
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Log-19: Son Seguí-Santa Eugènia (columna sintètica)

Continua
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Log-20: Can Ferriol (Santa Eugènia)
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Log-21: Camí des Terrer Blanc-Sencelles

SECCIÓ Se-1: aflorament Sencelles 1
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Log-22: Son Bordils
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Log-23: Llubí (nucli urbà)

Pàg. 472

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

Log-24: Llubí (columna sintètica)

Pàg. 473

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

Log-25: Na Borges
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Log-26: Es Revellar
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Annex 2. SONDEJOS
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Relació de sondejos estudiats:
S-2 Campos (MAGNA)
S-2 Campos (DGRH)
S-3 Son Grau (DGRH)
S-13 Son Sant Joan (DGRH)
S-16’ Son Ferriol (MAGNA)
LLP-27 ses Planes (DGRH)
LLP-31 Xorrigo (DGRH)
S-26 Can Calixtro (MAGNA)
S-20 Ca l’Ardiaca (MAGNA)
S-6 Son Mateu (MAGNA)
S-37 Sencelles (MAGNA)
S-3 Muro (MAGNA)
S-16 sa Pobla (MAGNA)
S-31 Albufera (MAGNA)
S-31 Albufera (DGRH)
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Sondeig S-2 Campos (MAGNA)
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Sondeig S-2 Campos (DGRH)
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Sondeig S-3 Son Grau (DGRH)
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Sondeig S-13 Son Sant Joan (DGRH)
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Sondeig S-16’ Son Ferriol (MAGNA)
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Sondeig LLP-27 ses Planes (DGRH)
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Sondeig LLP-31 Cabrera (DGRH)
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Sondeig S-26 Can Calixtro (MAGNA)
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Sondeig S-20 Ca l’Ardiaca (MAGNA)
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Sondeig S-6 Son Mateu (MAGNA)
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Sondeig S-37 Sencelles (MAGNA)
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Sondeig S-3 Muro (MAGNA)
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Sondeig S-16 sa Pobla (MAGNA)
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Sondeig S-31 Albufera (MAGNA)
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Sondeig S-31 Albufera (DGRH)
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Annex 3. LOCALITATS LAGO MARE

Pàg. 511

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

Pàg. 512

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

Conca

Localitat
Tipus
Municipi

UTM coordenades Referències
WGS84 31S
z= LM sostre = límit
M/P (m)
P= LM potència (m)

Campos

Es Monjos
pedrera
Porreres

x: 502641
y: 4369072
z: 120
P: >3

Cova des Fum x: 504772
cova
y: 4367646
Campos
z: 65
P: >2
Palma

Ses Olles
penya-segats
Llucmajor

x: 478024
y: 4366480
z: 40
P: 5

Can Ramis
pedrera
Llucmajor

x: 482284
y: 4375366
z: 52
P: 5

Litofàcies

Mas (2011)
Margues grises
Mas & Fornós fines. Laminades,
(2013)
mes gresoses i
consolidades a
sostre. Esquerdes de
dessecació, motlles
d’arrels i
microcòdols rodats.
Paleosòl a base.

Registre paleontològic

Dreissena
Cyprideis agrigentina
Tyrrhenocythere pontica
Loxoconcha sp.
Charophytes (Chara)
Lymnocardiinae
Hydrobiidae (cf. Saccoia sp.)
Melanopsis sp.
Melanoides sp.
cf. Pisidium sp.
Elphidium sp.
Pisces (escates)
Mas & Fornós Margues arenoses i Cyprideis agrigentina
(2013)
argiles fines rosades. Tyrrhenocythere pontica
Pèl·lets.
Loxoconcha sp.
Charophytes (Chara)
Hydrobiidae (cf. Saccoia sp.)
Hermite
Margocalcàries
Dreissena
(1879)
grises (wackestone). Cyprideis
Fornós &
Nivells arenosos
Tyrrhenocythere
Pomar (1983) amb petita
Charophytes (Chara)
Pomar et al.
lumaquel·la de
Lymnocardiinae
(1983, 1990, motlles consolidada Hydrobiidae (cf. Saccoia sp.)
1996)
a sostre. Inclusions Foraminífers litorals
Alvaro et al.
d’argiles verdes.
Insectes (traces)
(1984)
Pèl·lets.
Simó & Ramon Rizoconcrecions.
(1986)
Mas & Fornós
(2011, 2012,
2013)
Mas (2000)
Margocalcàries i
Dreissena
Mas & Fornós margues gresoses. Cyprideis
(2011, 2012, Nivells amb petita
Tyrrhenocythere
2013)
lumaquel·la de
Charophytes (Chara)
motlles consolidada Lymnocardiinae
a sostre. Pèl·lets
Hydrobiidae (cf. Saccoia sp.)
Melanopsis sp.
Melanoides sp.
Theodoxus sp.
Pulmonata
Foraminífers litorals
Insectes (traces)
Pisces
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Localitat
Tipus
Municipi

UTM coordenades Referències
WGS84 31S
z= LM sostre = límit
M/P (m)
P= LM potència (m)

Aeroport
sondeig S-13
Palma

x: 477848
y: 4377531
z: - 118
P: 8-20

Xorrigo
sondeig LLP31
Palma

x: 481968
y: 4380576
z: - 80
P: 6-30

Margues grises i
blanques fines amb
nivells de
lumaquel·les i
capetes d’argiles
verdoses. Fragments
de sílex a base.
DGRH (log
Margues grises
inèdit)
arenoses amb
Mas & Fornós microcodols rodats.
(2013)

Son Segui
antiforme
Sta. Maria

x: 483833
y: 4385521
z: 305
P: ?

Morey & Mas
(2009)
Mas & Fornós
(2013)

Es Rafal
x: 485386
comellar
y: 4385587
Santa Eugènia z: 196
P: ?

Morey & Mas
(2009)
Mas & Fornós
(2013)

Camí Terrer
Blanc
tall carretera
Sencelles

Morey & Mas
(2009)
Mas & Fornós
(2013)

x: 488701
y: 4387386
z: 112
P: >2

Colom (1985)
Barnolas et al.
(1991)
Mas & Fornós
(2011, 2012,
2013)
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cf. Lymnocardiinae
cf. Melanopsis

Dreissena
Cyprideis
Tyrrhenocythere
Loxoconcha
Ilyocypris
Charophytes (Chara)
Lymnocardiinae
Hydrobiidae (cf. Saccoia sp.)
Pisces (escates)
Margocalcàries
Dreissena
grises - verdes
Cyprideis
laminades
Charophytes (Chara)
consolidades.
Lymnocardiinae
Hydrobiidae (cf. Saccoia sp.)
Potamididae
Pisces
Margocalcàries
Dreissena
grises dures i
Cyprideis
margues blanques
Loxoconcha
arenoses.
Charophytes (Chara)
Lymnocardiinae
Hydrobiidae (cf. Saccoia sp.)
Melanopsis sp.
Melanoides sp.
Theodoxus sp.
Planorbidae (cf. Hippeutis sp)
Anadara sp.
Lucinidae
Foraminífers litorals
Microcodium
Insects (traces)
Margocalcàries fines Cyprideis
blanques.
Tyrrhenocythere
Lymnocardiinae
Hydrobiidae (cf. Saccoia sp.)
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Conca

Localitat
Tipus
Municipi

UTM coordenades Referències
WGS84 31S
z= LM sostre = límit
M/P (m)
P= LM potència (m)

Sa PoblaAlcúdia

Llubí nucli
urbà
excavació
LLubí

x: 500060
y: 4394216
z: 59
P: >3

Albufera
sondeig S-31
Alcúdia

x: 509220
y: 4405430
z: - 311
P: 6

Na Borges

x: 519265
y: 4394876
z: 15
P: >1

Sa
Marineta

Litofàcies

Mas (2012)
Margocalcàries
Mas & Fornós grises (wackestone).
(2013)
Nivells arenosos
amb petita
lumaquel·la de
motlles consolidada
a sostre. Margues
verdes i marrons.
Pèl·lets.
Colom (1975) Margues ocres
Mateu (1982) piritoses lacustres
Barnolas et al. evaporítiques amb
(1991)
cristalls de guix
Mateu et al.
singenètic.
(1997)
DGRH
(sondeig
inèdit)
Mas & Fornós
(2013)
Inèdit
Margues arenoses
ocràcies.
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Dreissena
Cyprideis
Charophytes (Chara)
Lymnocardiinae
Hydrobiidae (cf. Saccoia sp.)
Melanopsis sp.
Melanoides sp.
cf. Pisidium sp.
Cyprideis
cf. Tyrrenocythere
Charophytes (Chara)
Hydrobiidae

Cyprideis
Charophytes (Chara)
cf. Hydrobiidae
Foraminífers bentolitorals
(Elphidium sp.) retreballats

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

Pàg. 516

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

Annex 4. LLEGENDA CARTOGRAFIA CONTINUA (GEODE)
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Per ajudar a una millor comprensió i enquadrament de les temàtiques específiques
exposades en la present tesi (Crisi de Salinitat Messiniana, estratigrafia local, ...),
seguidament es proporciona una relació de definicions de termes i conceptes clau
utilitzats en el cos general de la tesi. En el seu cas s’indica, entre claudàtors, les
referències bibliogràfiques on es pot trobar més informació específica sobre el terme
concret.
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Arenazzolo Mb. (Ogniben, 1957) Messinià terminal postevaporític corresponent a la
darrera formació Miocena de la sèrie siciliana, situada entre les darreres evaporites
(Gessi da Pasquasia) i el Pliocè marí (Trubi). El límit superior de la formació
constitueix el GSSP (Global boundary Stratotype-Section and Point- IUGS) del límit
M/P. Correspon al Lago-Mare amb una fauna d’aigua dolça i salobre de mol·luscs
(Marne a Congerie) i ostracodes d’afinitat paratetiana. Litològicament està format
per margues i gresos poc cimentats que registren la fase final de la MSC
testimoniant la reactivació de les aportacions terrígenes a la conca. Alguns autors
consideren les margues inferiors (Marne a Congerie) com una unitat diferent.
Calcarenites de Sant Jordi (CSJ, Pomar et al, 1983) [angl. Sant Jordi Calcarenites] Aquesta
unitat aflora extensament a totes les conques de l’illa de Mallorca, on també ha
estat àmpliament reconeguda mitjançant sondejos. La seva potència es molt
variable no sobrepassant els 70 m (conca de Palma) i disminuint en direcció al
marges de conca. El límit inferior ho constitueix un trànsit gradual però ràpid cap a
la unitat anterior CSM, mentre que el límit superior ve marcat pel relleu actual o
cobert per la unitat LP. La unitat està representada per una seqüència granocreixent
respecte a les calciciltites de la unitat anterior, i està formada per biocalcarenites
que cap a sostre passen a calcarenites i lumaquel·les (rudstone) amb estratificació
encreuada corresponents a dipòsits de platja, per passar, ja en els nivells superiors a
dipòsits eòlics i llims vermells corresponents a sistemes dunars i paleosòls. Les
calcarenites contenen abundants foraminífers litorals (Ammonia, Elphidium),
bivalves (Callista italica, Panopea sp., ostrèids i pectínids), gasteròpodes
(Persististrombus coronatus), peixos i restes de cetàcis (Mas, 2000, 2003, 2004).
Calcària de base (CdB, Ogniben, 1957) [Calcare di Base (CdB)] Complex carbonàtic de
poca potencia (∼50 m) interestratificat de forma irregular entre les diatomites
preevaporítiques (Tripoli Fm.) i els Guixos. Està constituïda per calcàries
evaporítiques i dolomies, amb fantasmes de minerals evaporítics peró amb els
isòtopes estables dels carbonats. Recentment Manzi et al., 2011 han distinguit 3
tipus de CdB [CIESM, 2008; Manzi et al., 2011; Caruso et al. 2015].
Calcària Sulfífera [Sulfifera Limestone (SL)] Depòsits carbonatats rics en sulfur, similars a
la Calcària de base formats per processos reductius bacterians dels sulfats calcaris.
A vegades considerada com una subfàcies de les CdB [Caruso et al. 2015].
Calcàries de Randa (CR, Pomar i Rodríguez-Perea, 1983) Seqüència sinorogènica
equivalent a les Calcàries de Son Talent (Baron i Pomar, 1978). Encara que afloren
escassament (Randa, sa Mola-Felanitx, sa Real-Manacor, ...) han estat reconegudes
per sondejos en la doble cubeta de Manacor-Santa Sirga, a la vora septentrional de
la conca de Palma, en el sector de Felanitx-Porreres-Campos i també en el sector
Montuïri-Son Company (Pina). Estan formades por calcarenitas bioclàstiques
(rodofícies, Heterostegina, Amphistegina, briozous, rodòlits) amb clastes del
Paleozoic, Mesozoic y Eocè. Presenten potències màximes de 200 m. i es disposen,
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bé discordants sobre el basament prèviament deformat o bé en contacte gradual
sobre la Unitat Turbidítica de Banyalbufar. Tenint en compte que (i) les calcàries a
vegades apareixen discordants sobre sediments burdigalians ss., i que (ii) en la Serra
Nord el Burdigalià acaba bruscament en margues pelàgiques amb globigerines i
radiolaris, així com amb associacions de foraminífers de gran profunditat atribuïbles
al Burdigalià superior Languià (Colom, 1967a), aquesta fase regressiva ha de situarse al Languià superior o ja al Serraval·lià.
Calcàries de Santanyí (CS, Fornós i Pomar, 1983) [angl. Santanyí Limestones] Es correspon
amb les Calcàries del Pont d’Inca (García-Yagüe i Muntaner, 1968) y amb el Complex
Terminal (Esteban, 1979). La seva potència es variable, sense sobrepassar en cap
cas els 30 m. El seu límit inferior està constituït per una superfície d’erosió
carstificada que afecta el sostre de la Unitat Escullosa, mentre que el seu límit
superior ho constitueix una altra superfície erosiva mitjançant la que es sobreposen
els depòsits pliocens. Aquesta unitat està relacionada amb la MSC i litològicament
està composta per dipòsits carbonatats litorals, grainstones oolítics i microbialites
(estromatòlits i trombòlits), que cap a centre de conca passen a evaporites (guixos i
margues). Corresponen a un ambient restringit de manglars, bancs d’arena, fàcies
lacunars i evaporítiques.
Calcàries de sa Verdera (CSV, Pomar et al., 1983) [angl. Sa Verdera Limestones] Unitat
sinorogènica inicialment descrita sota el topònim erroni de Calcàries de Son
Verdera. Correspon a la unitat de calcàries lacustres de Simó i Ramon (1986). Es
tracta d’una unitat detrítica-carbonatada, formada per calcàries lacustres ben
estratificades, amb laminació algal (microbialites), oncòlits, recristal·lització,
travertins i nòduls de sílex. Solen presentar intercalacions de margues amb nivells
de carbó. A estat reconeguda al subsòl mitjançant sondejos a la zona central i
meridional de l’Illa (conques de Sa Pobla, Inca, Palma, Campos i Manacor), així com
també en afloraments puntuals a Sta. Margalida, Llubí, Muro, Costitx i Manacor. Es
superposa de forma expansiva sobre la unitat Margues de Pina mitjançant un
transit gradual. El límit inferior es una conformitat en el centre de les depressions
passant cap a una disconformitat angular en els marges de conca. Mostra
importants variacions de potència (entre 5-45 m), essent més potent cap els
depocentres de les conques. Contenen gastròpodes d’aigua dolça i pulmonats,
ostracodes, caràcies, peixos i micromamífers, corresponents a la instal·lació d’un
extens llac d’aigua dolça. Pomar et al. (1983) assignen a aquesta unitat una edat de
Serraval·lià superior, mentre que Simó i Ramón (1986) li assignen una edat de
Serraval·lià sup.-Tortonià basal.
Calcàries de Son Talent (Baron i Pomar, 1978) Equivalents a les Calcàries de Randa.
Calcisiltites amb Heterostegina (CH, Pomar et al. 1983a) [angl. Heterostegina Calcisiltites
Unit] Correspon a les Margues amb Heterostegines de Garcia-Yagüe i Muntaner
(1968), Capa d’Heterostegina d’Alvaro et al. (1984b) i en part a la Seqüència de Cala
Pi de Simó i Ramón (1986). Aquesta unitat ha estat atribuïda al Tortonià inferior,
Biozona N16 de Blow (Alvaro et al., 1984b), en base al seu contingut de foraminífers
planctònics. Els seus límits superior i inferior corresponen a ambdues superfícies
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d’erosió. Als depocentres, el límit superior està constituït per una superfície amb
alta concentració d’Heterostegina. Normalment es troba recoberta per la Unitat
d’Esculls. Litològicament està formada per calcisiltites i calcarenites bioclàstiques
amb presència local de passades conglomeràtiques i signes d’estratificació
entrecreuada. La base és localment conglomeràtica i cap els marges de conca grada
a margues i conglomerats de clara influència continental. Pot presentar força
bioturbació i correspon a una sedimentació marina de plataforma. Cap els marges
presenta una clara seqüència regressiva amb clara influència continental,
constituïda per dipòsits near-shore que passen a platges de conglomerats (foreshore) i dipòsits fan-delta.
Calcisiltites de Son Mir (CSM, Pomar et al., 1983a) [angl. Son Mir Calcisiltites] Aquesta
unitat es correspon amb la de Margues amb Amusium (Garcia-Yagüe i Muntaner,
1968) i aflora principalment a les conques centrals de l’illa, a més d’haver estat
àmpliament reconeguda mitjançant sondejos a la resta de conques, excepció feta
de la conca de Campos. La potència es molt variable, arribant fins un màxim de 300
m a la conca de Palma. El seu límit inferior està constituït per una superfície erosiva
mitjançant la que es sobreposen a la unitat de Calcàries de Santanyí o a la Unitat
Escullosa, mentre que el seu límit superior constitueix un trànsit gradual però ràpid
cap a la unitat següent de Calcarenites de Sant Jordi. Litològicament està
constituïda per margues i calcisiltites grogues que contenen abundants bivalves
(Amusium), escafòpodes (Dentalium), briozous, així com una rica fauna de
foraminífers planctònics i bentònics, que evidencien una condicions de
sedimentació marina de plataforma. Les calcisiltites han estat datades en una edat
de Pliocè inferior en base al seu contingut en foraminífers (Colom, 1980, 1985). Cal
tenir en compte que en un rebliment sobtat i complet de les conques a l’inici del
Pliocè (Zanclià), alguns dipòsits biocalcarenitics, corresponents a platges situades als
marges de les conques, es a dir, part de les Calcarenites de Sant Jordi situades a més
altura sobre l’actual nivell del mar (130-150 m) podrien ésser
cronostratigràficament equivalents (coetànies) als dipòsits més profunds situats als
depocentres de les conques (Mas, 2011c).
Complex Carbonàtic Terminal (CCT o CT, Esteban, 1979) [angl. Terminal Carbonate
Complex (TCC or TC)] Seqüència deposicional distintiva, diferenciada de la Unitat
d’Esculls i delimitada per dues clares disconformitats. Es situa de forma expansiva
reblint una superfície de truncament de la Unitat d’Esculls (TRU) a la vegada que a
sostre es troba fortament erosionada per una superfície pre-Pliocena. La litologia es
caracteritza principalment per oolites i microbialites marcades per una forta
ciclicitat, però també poden aparèixer bioconstruccions de serpúlids, bancs d’ostres
i esculls de clapa amb Porites. Inclou fàcies costaneres de caràcter marí, hipersalí i
d’aigua dolça. El CCT grada lateralment cap als marges en forma de CTM i
habitualment inclou fàcies salobres i d’aigua dolça (LM) cap a sostre. En essència, la
litofàcies o el marcat caràcter erosiu de base no constitueixen, per si sols, criteris
suficients per una definició satisfactòria de CCT, aquesta ha d’incloure, a més a més,
una (evident o suposada) relació lateral amb les evaporites messinianes. Inicialment
el CCT va ésser considerat com l’equivalent marginal més recent de l’Evaporita
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Superior messiniana, però també pot passar gradualment, intercalar o pre- o
postdatar altres unitats evaporítiques [Esteban, 1979, 1996].
Complex d’Esculls. vegeu Unitat d’Esculls.
Complex Mixt Siliciclàstic-Carbonàtic (MCSC, Cunningham et al., 1994) [angl. Mixed
Carbonate-Siliciclastic Complex (MCSC)] Definit al nord del Marroc, situat per sobre
el CCT. De caràcter retrogradant-agradant, comença per capes d’estromatòlits i
oolites i gresos a base passant a ambients continentals a sostre amb paleosòls i
gasteròpodes pulmonats [Cunningham et al., 1994].
Complex Terrigen Marginal (CTM, Esteban, 1979) [angl. Marginal Terrigenous Compex
(MTC)] En algunes localitats els sediments lacunars (lagoon) de la Unitat d’Esculls
i/o TCC passen en direcció a terra cap a dipòsits de tipus terrigen-siliciclàstic
(argiles, llims i conglomerats) corresponents a fàcies lacustres, planes
fluviodeltaiques i ventalls deltaics i al·luvials [Esteban, 1979, 1996].
Crisi de Salinitat Messiniana (MSC) [angl. Messinian Salinity Crisis (MSC)] S’accepta de
forma general que va dels 5,96 a 5,32 Ma (Krijgsman et al., 1999; Manzi et al.,
2013).
Depòsits postcrisi (Post-MSC) Sedimentació, normalment de tipus marí, posterior a
l’obertura de l’Extret de Gibraltar. Pliocè marí.
Depòsits precrisi (Pre-MSC) Dipòsits preexistents abans de l’inici de la crisi i que
normalment estan afectats per una discontinuïtat en forma de superfície d’erosió
i/o depòsits sin-evaporítics (evaporites, CCT, ...).
Diluvi zanclià (Hsü et al., 1973b) [angl. Zanclean Deluge] el final de la crisi messiniana i
posterior restauració a les condicions marines normals de la Mediterrània, el final
de la Crisi de Salinitat Messiniana amb la el reompliment de la Conca Mediterrània
per aigües de l’Atlàntic, ha estat considerat generalment un fet que es produí de
forma força sobtada i fins i tot catastròfica, a inicis del Zanclià (5,332 Ma) [Hsü et
al., 1973b; Clauzon i Cravatte, 1985; Pierre et al., 1998, Blanc, 2002, Lofi et al., 2003;
Garcia-Castellanos et al., 2009].
Discontinuïtat a sostre d’esculls (TRU, Bourillot et al., 2010a,b) [angl. Top Reef
Unconformity (TRU)] Superfície d’erosió i carstificació desenvolupada retallant la
Unitat d’Esculls (RU), formada durant la MSC, entre l’inici de la davallada
generalitzada del nivell del Mar (5,96 Ma, Krijgsman et al., 2001) i la reinundació
dels marges durant la deposició del TCC. Caracteritzada per una paleotopografia
força abrupta i es troba normalment recoberta en bisell d’agradació (onlap) pel TCC
[Bourillot et al., 2010a,b].
Discontinuïtat finimessiniana (disc. f-M) [angl. end-Messinian unconformiti (e-M unc.)]
Discontinuïtat que marca el límit entre el Messinià i el Pliocè inferior. Resultat de
dues fases erosives successives: erosió pel descens del nivell del mar i posterior
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modelat litoral de la transgressió pliocena. Es correspon amb el límit M/P (MZB).
Expressió onshore de la TES. Aplicada originalment a la conca del Baix Segura
(Alacant) (Caracuel et al., 2004; Soria et al., 2008a,b).
Discontinuïtat intramessiniana (disc. i-M) [angl. intra-Messinian unconformiti (i-M unc.)]
Superfície d’erosió subaèria que separa els dipòsits messinians pre-crisi dels sinevaporítics- Es correspon amb l’expressió onshore de la BES i amb la TRU. Aplicada
originalment a la conca del Baix Segura (Alacant) (Caracuel et al., 2004; Soria et al.,
2008a,b).
Estromatòlits tipus LLH (laterally linked hemispheroids) Doms estromatòlitics.
Estromatòlits que formen doms lateralment encadenats formant lamines continues
d’un dom a un altre. Son propis d’ambients de baixa energia (Logan et al., 1964).
Estromatòlits tipus SH (vertically stacked hemispheroids) Estromatòlits columnars.
Estromatòlits que formen estructures columnars discretes derivades del creixement
vertical per superposició dels doms. Normalment es formen en ambients d’alta
energia, per la qual cosa els intraclasts i grans es troben depositats normalment
entre les columnes (Logan et al., 1964).
Estructura herring-bone o en “espina de peix”. Estructura sedimentaria d’estratificació
encreuada bipolar en forma d’espina de peix, provocada per canvis en la migració
de sediment com a resultant de l’acció de corrents mareals reversibles.
Evaporita inferior (LE, Selli, 1960; Decima i Wezel, 1973) [angl. Lower Evaporite (LE)]
Representa la primera etapa de la MSC separada per la MES de l’UE suprajacent.
Aquesta unitat està constituïda per les subunitats CdB + LG + Sal. Aquestes tres
unitats no són cronostratigràficament equivalents, ja que part de la LG i els depòsits
de sal es van depositar durant una etapa erosiva posterior [CIESM, 2008; Lugli et al.,
2010].
Evaporita superior (UE, Selli, 1960; Decima i Wezel, 1973) [angl. Uper Evaporite (UE)
Representa la darrera etapa de la MSC Separada per la MES de l’UE subjacent.
Aquesta unitat està constituïda per les subunitats UG i LM. També s’ha subdividit
amb les subunitats p-ev1 i p-ev2 [Roveri et al., 2008f; CIESM, 2008; Manzi et al.,
2009].
Fàcies Pont d’Inca (García-Yagüe i Muntaner, 1968; Pomar et al., 1983a) Es caracteritzen
per una forta diagènesi que afecta a sostre les Calcàries de Santanyi (CCT), arribant
afectar fins i tot alguns trams erosionats de la Unitat d’Esculls, en forma de forta
recristal·lització, dissolució i gran porositat, proporcionant un colors obscurs als
materials afectats. Es troben normalment recobertes pels dipòsits de les unitats
pliocenes.
Formació Turbidítica de Banyalbufar (TB, Pomar i Rodríguez-Perea, 1983; RodríguezPerea, 1984) Es disposa discordant sobre la unitat de Calcarenites de Sant Elm o
sobre el substrat mesozoic i paleogen. Estan compostes per margues grises amb
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fauna planctònica del Burdigalià superior-Languià. Presenten una estratificació molt
definida, amb intercalació de nivells de conglomerats, calcarenites i bretxes. A les
serres Centrals passen a sostre a calcarenites amb algues vermelles, disposades en
diversos cicles turbidítics de gra gruixut. A la zona de Tramuntana arriben gruixos de
450 m, en els solcs de avantpaís relacionats amb l'emplaçament dels
encavalcaments, els quals trunquen el límit superior d'aquesta seqüència. En el seu
conjunt s'interpreten com turbidites dipositades durant l'emplaçament dels
encavalcaments.
Guix inferior (LG, ) [angl. Lower Gypsum (LG)] Format pel conjunt PLG + RLG. Aquestes
dues unitats no són cronostratigràficament equivalents, ja que el RLG es va formar
durant la primera etapa de la MSC, mentre que el RLG es va depositar durant una
etapa erosiva posterior. Es caracteritza per uns valors se l’anàlisi isotòpic del Sr
baixos, indicant un origen bàsicament marí dels mateixos [CIESM, 2008; Lugli et al.,
2010].
Guix inferior primari (PLG, ) [angl. Primary Lower Gypsum (PLG)] Es tracta dels primers
dipòsits evaporítics depositats al inici del MSC. Normalment està format per fins a
15-16 cicles de guixos selenítics amb intercalacions de nivells d’argiles o calcàries
[CIESM, 2008; Lugli et al., 2010].
Guix inferior resedimentat (RLG, ) [angl. Resedimented Lower Gypsum (RLG)] Acumulació
clàstica de guixos resedimentats a partir del PLG (Manzi et al., 2005; Roveri et al.,
2006). [CIESM, 2008; Lugli et al., 2010].
Guix superior (UG, Selli, 1960) [angl. Upper Gypsum (UG)] Compren un total de 9-10
cicles deposicionals. Els valors de l’anàlisi isòtòpic del Sr son significativament
inferiors als obtinguts pel PLG, indicant una formació en un ambient dominat per la
influència d’aigües continentals [CIESM, 2008; Manzi et al., 2009].
Guixos de Sant Jordi (GSJ, Barón et al., 1977-1988) Unitat no aflorant formada per guixos
selenítics massius i margues, ubicada cap al depocentre de la Conca de Palma.
Lateralment es correlaciona, interdigitant i/o mitjançant transit gradual, amb la
unitat de Calcàries de Santanyí (Complex Carbonàtic Terminal) dels marges de
conca.
Helvecià (Mayer-Eymar, 1875) Antic estatge (i edat) que constituïa el Miocè mitjà
(Neogen, Cenozoic), situat damunt el Burdigalià i sota el Tortonià; és l'equivalent
dels dos estatges moderns: Languià i Serraval·lià. Fou definit a la "molassa marina
superior" de la conca helvètica; essent la secció tipus situada a l'altiplà al nord de
Bema, prop d'Imihubel (Suïssa). El nom prové del llatí Helvetia, 'Suïssa'.
Lag transgressiu (angl. transgressive lag). Depòsit localitzat a la base d’un patró
transgressiu que es caracteritzen per una acumulació de còdols i/o fòssils que
cobreixen una superfície transgressiva normalment tallada com a resultat de
l’erosió (ravinement) a l’inici de la transgressió.
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Lago Mare (LM; Ruggieri, 1962; Hsü et al., 1977) Per sobre la UE, la seqüència messiniana
acaba amb depòsits detrítics (margues, arenes i conglomerats) amb fauna
(ostracodes, mol·luscs, ...) que indica unes condicions d’aigua dolça o de baixa
salinitat [Orszag-Sperber, 2006; Esu, 2007]. Contràriament a la majoria
d’interpretacions anteriors que situen l’episodi Lago Mare després de la gran
dessecació i just abans de la transgressió del Pliocè, recentment una sèrie d’autors
(Clauzon et al., 2005, 2008; Bache et al., 2011; Suc et al., 2011; Do Couto et al.,
2014, Popescu et al., 2015) han proposat l’existència de dos episodis Lago Mare
corresponents a diferents moment d’intercanvi d’aigües entre el Mediterrani i el
Paratethys i coincidents amb els moments de pujada del nivell de la mar
(highstands) ocorreguts just abans (LM-1: Messinià, 5,52 Ma, estadi isotòpic TG11) i
després (LM-3: Zanclià, 5,33 Ma, estadi isotòpic TG 5) de la principal dessecació de
la CSM. També consideren un tercer tipus d’episodi Lago Mare (LM-2) més
“enigmàtic” de conca profunda, corresponent a un augment l’aportació d’aigua
dolça sobre els depòsits hipersalins durant la fase de dessecació profunda.
Límit Mio-Pliocé (M/P) [angl. Miocene Pliocene Boundary (M/P boundary)]: Límit
Miocè/Pliocè (5,332 Ma).
Límit Messinià-Zanclià (MZB) [angl. Messinian Zanclian Boundary (MZB)] = vid. Límit
Miocè/Pliocè.
Llims de Manacor (LM, Barón, 1977) [angl. Manacor Siltstones]. Correspon a la unitat de
conglomerats i gresos de Simó i Ramon (1986) i al Complex Marginal Terrigen de
Ramos-Guerrero et al. (1992, 2000). Litològicament esta constituïda per dipòsits de
lutites roges amb algun nivellet de carbó i conglomerats masius arenosos de
tonalitats roses amb còdols de les unitats subjacents i fàbrica granosoportada i
matriu d’arenes mal classificades. Constitueix una continuació lateral vers els
marges i la base del la unitat MP. Es situa a la base i en els marges de les cubetes,
essent reconeguda quasi exclusivament mitjançant dades del subsòl (sondejos). La
seva potència es molt variable, i en molts de casos pot no estar representada. Per la
seva correlació lateral-gradual amb les MP, s’assigna aquesta unitat a una edat
Languià -Serraval·lià.
Llims Rojos de Palma (LP, Pomar et al, 1983) [angl. Palma Red Siltstones] Llims i al·luvions
quaternaris. Aquesta unitat aflora a sostre de la pràctica totalitat de conques i està
constituïda per un conjunt de sediments continentals que es disposen reblint les
conques subsidents de la zona central de l’illa (Conques de Palma, Inca i sa Pobla
principalment). Presenta importants variacions de potència i està limitada
inferiorment per una superfície erosiva mitjançant la que es sobreposa tant sobre
les seqüències terciàries postorogèniques, com sobre les pre- i sinorogèniques, així
com sobre materials preterciaris. El seu límit superior ve definit per la superfície
topogràfica. Litològicament està constituïda per llims de color vermell que
intercalen nivells de conglomerats i que són interpretats com a depòsits de ventall
al·luvial; en menor mesura també intercalen depòsits carbonatats de tipus lacustre i
a sostre, al litoral, s’han desenvolupat depòsits d’eolianites i paleosòls associats a
nivells litorals (platges).
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Margues amb Amusium (Garcia-Yagüe i Muntaner, 1968) vegeu Calcisiltites de Son Mir.
Margues de la Bonanova (MB, Pomar et al., 1983a) [angl. Bonanova Marls] Aquesta
Unitat es correspon amb les Margues Ocres (García-Yagüe i Muntaner, 1968) i en els
marges de conca se situa discordant sobre la Unitat d’Esculls, mentre que en
situació distal es correlaciona amb la superfície d’erosió que afecta a sostre a la
Unitat Escullosa. El seu límit superior ve marcat per una discontinuïtat mitjançant la
que es sobreposa la Unitat de Calcàries de Santanyí. Litològicament, aquesta Unitat,
està constituïda per margues de colors ocres-groguencs i llims vermells. El conjunt
representa una seqüència regressiva deguda a la progradació d´un ventall al·luvial.
Margues de Pina (MP, Pomar et al., 1983a) [angl. Pina Marls]. Unitat sinorogènica. Es
correspon amb la unitat d’argiles amb guixos de Simó i Ramon (1986).
Litològicament està constituïda per una successió de margues grises massives amb
guixos, més abundants a la base, localment gresoses i amb intercalacions de llims i
conglomerats. Lateralment i cap a base, les margues grises passen a lutites roges
amb evidències de paleosòls i canals conglomeràtics de la Unitat LM. A estat
reconeguda al subsòl mitjançant sondejos a totes les depressions de la zona central
de l’Illa (principalment als depocentres de les conques de Sa Pobla, Inca, Palma,
Campos i Manacor), així com també en afloraments de baixa qualitat a la zona
central i oriental de Mallorca. La seva potència és molt variable, formant una unitat
continua i monòtona amb valors pròxims als 500 m en el depocentres de les
conques i que s’afalcona cap els marges. El seu límit superior es un trànsit gradual a
la següent unitat (CSV) o bé una superfície d’erosió sobre la que es sobreposen
materials més moderns (tortonians). Paleontològicament poden aparèixer
foraminífers planctònics resedimentats així com fauna i flora lacustres (caràcies,
gasteròpodes fragmentats i dents d’una fauna endèmica de micromamífers. El
model deposicional d’aquesta unitat es correspon amb una conca evaporítica.
Pomar et al. (1983) assignen a aquesta unitat una edat de Languià - Serraval·lià,
mentre que Simó i Ramón (1986) li assignen, amb reserves, una edat de Serraval·lià
sup.
Messinià (Mayer-Eymar, 1867; Selli, 1960) Segon estatge (i edat) del Miocè superior marí
(Neogen, Cenozoic), situat damunt el Tortonià i sota el Pliocè inferior (Zanclià), de
7,24 a 5,33 Ma. (GSSP: Hilgen et al., 2000) (sin. Andalusià, Perconig, 1966) [Riba et
al., 1986; Riba, 1997].
Paratethys Antiga mar interior que, durant el Miocè, ocupava el que avui són els mars
Negre, Caspi i d’Aral.
Paratetià/na. Relatiu al Paratethys.
Plioquaternari o Plioplistocè (PQ, Bonifay, 1975) Unitats post-MSC que, per tal d’eludir la
dificultat de definir en alguns casos els límit entre el els sediments del Pliocè i el
Quaternari (o Plistocè), comprenen aquestes dues èpoques o sèries en un únic
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sistema o període [Riba et al., 1986; Riba, 1997]. No s’ha de confondre ni reduir a la
zona del límit Pliocè-Plistocè o Pliocè-Quaternari.
Ravinement o superfície de ravinement. Erosió marina produïda durant la transgressió.
Es tracta de la primera superfície que es forma durant la transgressió, en la línia de
costa o prop de la mateixa, com a conseqüència de la pujada del nivell del mar.
Subunitat postevaporítica p-ev1 (p-ev1, Roveri et al., 2008f) Subunitat inferior dins de
l’UE (de ∼5,6 a 4,42 Ma) Es caracteritza per un patró regressiu amb una transició
gradual d’ambients hiper- a hipohalins, i un desenvolupament efímer de condicions
Lago-Mare. Coincideix aproximadament amb la Lago Mare Biofacies 1 de Bonaduce
i Sgarrella (1999) i la Biozona Loxoconcha mülleri de Gliozzi et al. (2007). [Roveri et
al., 2008f].
Subunitat postevaporítica p-ev2 (p-ev1, Roveri et al., 2008f) Subunitat superior dins de
l’UE (de 4,42 a 5,33 Ma) Es caracteritza per una forta reactivació desenvolupament
de condicions fluviodeltaics i un clar ambient Lago Mare, amb fauna salobre i
d’aigua dolça Coincideix aproximadament amb la Lago Mare Biofacies 2 de
Bonaduce i Sgarrella (1999) o la Biozona Loxocorniculina djafarovi de Gliozzi et al.
(2007). [Roveri et al., 2008f].
Superfície d’erosió a sostre (TES, sensu Lofi et al., 2011a) [angl. Top Erosion Surfase (TES)]
Superfície d’erosió, referida al domini profund, situada a sostre dels depòsits MSC i
que els separa de la base dels depòsits PQ post-crisi. Terme principalment utilitzat
en geologia marina en relació a les unitats profundes de la Mediterrània [Lofi et al.,
2011a].
Superfície d’erosió de base (BES, Maillard et al., 2006) [angl. Bottom Erosion Surface
(BES)] Superfície d’erosió, referida al domini profund, que separa el sostre dels
depòsits pre-MSC de la base del depòsits MSC. Terme principalment utilitzat en
geologia marina en relació a les unitats profundes de la Mediterrània [Lofi et al.,
2011a].
Superfície d’erosió intermèdia (IES, sensu Lofi et al., 2011a) [angl. Intermediate Erosion
Surface (IES)] Superfície d’erosió, referida al domini profund, situada entre els
sediments corresponents a l’UU. Terme principalment utilitzat en geologia marina
en relació a les unitats profundes de la Mediterrània [Lofi et al., 2011a].
Superfície d’erosió marginal (MES, sensu Lofi et al., 2011a) [angl. Margin Erosion Surface
(MES)] Superfície d’erosió que, cap a la zona marginal, separa el sostre dels depòsits
pre-MSC de la base del depòsits PQ post-crisi. Terme principalment utilitzat en
geologia marina en relació a les unitats profundes de la Mediterrània [Lofi et al.,
2011a] (No confondre amb el concepte MES.- Superfície d’Erosió Messiniana).
Superfície d’erosió messiniana (MES) [angl. Messinian Erosional Surface (MES)]
Superficie erosiva que separa la LE de la UE (Butler et al., 1995; Krijgsman et al.,

Pàg. 531

Guillem MAS GORNALS
Tesi doctoral, 2015

El registre estratigràfic del Messinià terminal i del Pliocè a l’illa de Mallorca. Relacions
amb la crisi de salinitat de la Mediterrània

1999) i es correspon amb la fase de màxim paroxisme de la MSC. Als marges de
conca alguns autors la situen entre els depòsits pre-MSC i les evaporites marginals
(Riding et al., 1998; Braga et al., 2006; Rouchy and Caruso, 2006), mentre d’altres la
situen entre les evaporites marginals i els dipòsits post-MSC (Clauzon et al., 1996,
2005, 2008; Cornée et al., 2008).
Tepee. Estructura laminar fragmentada i deformada en forma de tenda d’indi (tepee o
teepe), generalment com a resultat de dessecació i/o creixement evaporític inferior.
Tortonià (Mayer-Eymar, 1857): Primer estatge (i edat) del Miocè superior marí (Neogen,
Cenozoic), situat entre el Serraval·lià i el Messinià, de 11,60 a 7,24 Ma. (GSSP: Hilgen
et al., 2005) [Riba et al., 1986; Riba, 1997].
Trípoli o Trípoli fm. Unitat estratigràfica clàssica de Sicília (Selli, 1960; Decima i Wezel,
1971) corresponent als depòsits precrisi. Dipòsits pre-evaporítics (per sota la LE)
constituïts per margues marines riques en foraminifers planctònics, que formen
cicles ben definits amb diatomites i sapropels [Krijgsman et al., 1999].
Trubi o Trubi fm. Unitat estratigràfica clàssica de Sicília (Selli, 1960; Decima i Wezel, 1971)
corresponent als depòsits postcrisi. Zanclià. Unitat de margues blanques i gresos
margosos grogs amb abundant fauna de foraminífers que també s’ha aplicat de
forma més genèrica al sediments marins de la reinundació pliocena o postcrisi. A
Mallorca correspondria a la unitat de Calsiciltites de Son Mir.
Turbidites de Banyalbufar Vegeu Formació Turbidítica de Banyalbufar.
Unitat de Guixos i Margues Grises (Pomar et al., 1991, 1996) [angl. Gypsum and Grey
Marls] Potència de 10 m en aflorament i formada per dolomies i margues grises i
gipsíferes, amb estromatòlits i restes de peixos, bretxes de col·lapse dolomítiques i
nòduls de sílex, que consideren correlacionables amb els dipòsits de guixos massius
perforats per sondejos al centre de la conca de Palma. Aquesta unitat, que afloren a
l’E de la Badia de Palma, recobreix de forma concordant les fàcies de plataforma
oberta de la Unitat d’Esculls (Pomar et al., 1983) i a la vegada es recoberta pels
dipòsits del Pliocè que rebleixen parcialment la conca de Palma. S’interpreta com
una subunitat o litofàcies correlativa amb la unitat de Calcàries de Santanyí (Fornós,
1983; Fornós i Pomar, 1983a). En realitat la Unitat de Guixos i Margues Grises
actualment ha d’ésser dividida i distribuïda a tres unitats diferents: (i) els guixos es
corresponen amb les unitats d’evaporites de centre de conca, (ii) la part de
microbialites corresponen a la unitat de Calcàries de Santanyí-CCT, i (iii) la part
margosa superior es correspon amb la unitat Lago Mare (Mas i Fornós, 2013b; Mas,
2014).
Unitat de Sal (SU, Salt Unit) Dipòsits d’halita i sals de K i Mg depositats al centre de
conques profundes durant la principal etapa erosiva i de baixada de la mar durant la
MSC (Decima i Wezel, 1973).
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Unitat d’Esculls (UE, Esteban, 1979; Pomar et al., 1983a) [angl. Reef Complex Unit (RU)]
Unitat constituïda per nivells bioclàstics i bioconstruccions esculloses de coralls,
rodofícies i segments d’Halimeda, atribuïdes al Tortonià superior-Messinià). Aquests
esculls es disposen en una plataforma en la que es poden distingir varies
associacions de fàcies derivades de la geometria i arquitectura dels esculls. En
general correspon a un escull barrera o de franja amb totes les seves fàcies
associades: (i) fàcies de llacuna (lagoon) d’extensió cap a terra, ii) front d’escull o de
coralls pròpiament dit, iii) fàcies de talús i iv) fàcies de plataforma oberta, aquestes
dues darreres en direcció cap el mar o conca oberta.
Unitat Inferior (LU, sensu Lofi et al., 2011a) [angl. Lower Unit (LU)] Unitat deposicional,
referida al domini profund, situada per sobre els depòsits pre-MSC i per sota la MU.
Es correspon amb la LE. En onlap en la zona de talús marginal. Terme principalment
utilitzat en geologia marina en relació a les unitats profundes de la Mediterrània
[Lofi et al., 2011a].
Unitat Estratificada (BU, sensu Lofi et al., 2011a) [angl. Bedded Unit (BU)] Correspon a
algunes unitats observades a la conca mediterrània caracteritzades per unes fàcies
sísmiques formades per reflectors subparal·lels continus o localment caòtics.
Normalment ben delimitada entre la TES i la BES. Pot contenir superfícies d’erosió
internes (IES). Generalment es situa en onlap sobre els peus de marge i
geomètricament desconnectades d’altres unitats messinianes, per la qual cosa la
seda edat relativa no ha pogut ésser determinada Mediterrània. Es correspon amb
la Formació Messiniana de l’Aleria group (1979). Terme principalment utilitzat en
geologia marina en relació a les unitats profundes de la Mediterrània [Lofi et al.,
2011a]. Recentment la BU ha esta considerada com l’equivalent lateral offshore
(submarí) corresponent als PLG situats onshore (Ochoa et al., 2015).
Unitat Mòbil (MU, sensu Lofi et al., 2011a) [angl. Mobile Unit (MU)] Unitat deposicional,
referida al domini profund, situada sobre la LU i per sota la UU. Es correspon amb la
unitat de salt (SU). En onlap en la zona de talús marginal. Terme principalment
utilitzat en geologia marina en relació a les unitats profundes de la Mediterrània
[Lofi et al., 2011a].
Unitat Superior (UU, sensu Lofi et al., 2011a) [angl. Upper Unit (UU)] Unitat deposicional,
referida al domini profund, situada entre el sostre de la MU i la base dels depòsits
PQ post-crisi. Es correspon amb la UE. En els marges es situa en onlap sobre la base
i pot estar subdividida en dues subunitats (UU1 i UU2) separades per la IES. Terme
principalment utilitzat en geologia marina en relació a les unitats profundes de la
Mediterrània [Lofi et al., 2011a].
Vindobonià (Depéret, 1895) Antiga divisió del Miocè mitjà i superior, amb categoria de
superstatge (Cenozoic, Neogen), que aplegava l'Helvecià i el Tortonià, els quals eren
considerats com a dues fàcies del segon estatge mediterrani. El nom ve de
Vindobona, nom llatí de Viena. Aquest terme, però, per al qual mai no ha estat
indicada una sèrie tipus, no troba actualment laceptació dels estratígrafs. Ha estat,
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aquesta divisió, força emprada a la Península Ibèrica dins l'escala del Miocè
continental.
Zanclià (Seguenza, 1868) Primer estatge (i edat) del Pliocè inferior, situat entre el
Messinià (Miocè terminal) i el Plasencià (Pliocè superior), amb una edat de 5,33 a
3,60 Ma. (GSSP: Van Couvering et al., 2000) [Riba et al., 1986; Riba, 1997].
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