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SANTANYÍ: LLENGUA, TERRES I GENT

EL NUMMULÍTIC DE CONSOLACIÓ.
UN LLOC D’INTERÈS GEOLÒGIC (LIG)
AL MUNICIPI DE SANTANYÍ
Guillem Mas Gornals1

Introducció
El puig de Consolació (Puig des Càrritx) té una altura de 200
m i està situat a 1 km al Ponent de s’Alqueria Blanca dins del
terme municipal de Santanyí (Fig. 1). Juntament amb el Puig Gros
constitueixen els darrers testimonis dels relleus estructurats de la
Serra de Llevant cap el SW, relleus que no tornen aparèixer fins a
l’arxipèlag de Cabrera.
El Puig està constituït per un encavalcament*2 de dolomies*
triàsiques del Retià-Liàsic inferior (geològicament més antigues,
~200 milions d’anys) situades sobre una unitat inferior formada
pels dipòsits lacunars i nummulítics de l’Eocè mitjà (geològicament
més moderns, ~40-50 milions d’anys) que es situen a la seva vegada
sobre les margocalcàries del Cretaci (Fig. 3). Les dolomies es troben
fortament milonititzades* a la base al haver sofert un intens corriment
sobre la unitat inferior (Fig 3).
La unitat inferior eocena està constituïda bàsicament per dipòsits
corresponents a una transgressió* marina de l’Eocè i contenen: i)
dipòsits lacunars corresponents a un paleoambient paràlic* amb fauna
salobre, ii) calcarenites farcides de nummulits* (Fig. 2) corresponents
a un ambient de plataforma litoral. Aquest dipòsits corresponen a la
Formació denominada Calcarenites de s’Envestida (Ramos-Guerrero,
1988) atribuïda al període Lutecià superior - Bartonià inferior (~40
milions d’anys).
La pedrera o gravera situada al migjorn del puig, que ha produït
l’esbaldrec que afecta completament la carretera d’accés al santuari
que en l’actualitat obliga a haver d’utilitzar una via alternativa per
poder pujar al cim, es troba excavada dins dels mateixos materials
dolomítics milonitizats força disgregables de la unitat (Retià-Liàsic
1 Societat Geocientífica de les Illes Balears (GEOilles). E-mail: masgornals@gmail.com
2 Els conceptes seguits d’asterisc es troben definits en el glossari inclòs com annex al final
d’aquesta comunicació.
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inferior) que forma la part superior del puig (Fig. 8).
L’excepcionalitat de l’aflorament, atesa la seva singularitat (dificultat
per observar afloraments de bona qualitat d’aquesta època geològica
a la resta de l’illa), la representativitat de l’evolució geològica
regional, així com el seu potencial d’us social (didàctic, divulgatiu)
fan que aquest aflorament presenti un especial interès.
El patrimoni geològic forma part del patrimoni natural que cal
conservar, ja sigui mitjançant mesures de protecció i/o propostes en
pro l’ensenyament i/o difusió del coneixement; per a la qual cosa és
proposa la catalogació de l’aflorament com a Lloc d’Interès Geològic
(LIG) i com element del patrimoni natural del municipi de Santanyí.

a una segona transgressió del mar nummulític (corresponent al
Lutecià) que no hauria sobrepassat la zona central de l’Illa. Aquest
autors es refereixen, fent menció als descobriments de Darder (1925),
a una sèrie de formacions lacustre-salobres amb lumaquel·les i nivells
carbonosos a Felanitx (es Carritxó, Santueri) i Santanyi (Alqueria
Blanca, Son Vent) que situen com a coexistents amb les formacions
marines nummulítiques del Lutecià superior, de les que foren “una
simple dependència lateral de tipus més o menys continental o
salobre, o be resultaren un poc anteriors o posteriors a les mateixes”.
Ramos-Guerrero (1988) a la seva tesis doctoral sobre el Paleogen
de les Balears cita i estudia els nivells lacunars situats entre
calcarenites amb nummulits situant-los en els trams intermedis de la
Fm. Calcarenites de s’Envestida.

Figura 1 - Ortofoto amb la situació dels afloraments nummulítics.

Antecedents
Darder (1913, 1925, 1932) en el seus estudis sobre la tectònica i
al Mapa Geològic de les Serres de Llevant de l’illa de Mallorca ja fa
referencia a la superposició de Juràssic corregut sobre el Cretaci i
l’Eocè al puig de Consolació, citant en aquesta regió calcàries amb
grans nummulits atribuïbles al Lutecià (Eocè mig), així com dipòsits
zoògens, sense nummulits, amb una associació faunística (bivalves,
gasteròpodes, briozous, Lithothamnium,. ..) pròpies d’una fàcies
costera amb episodis salobres, situant-los en un Eocè superior
(Auversià/Bartonià, sense descartar un possible Ludià).
Escandell i Colom (1962) i Colom (1975, 1983) estudien el
Nummulític de Mallorca, atribuint el depòsits de la zona de Santanyí

Barnolas et al. (1991), en el MAGNA, defineixen com a pertanyents a
l’eocè mitjà els nivells formats per margues grises, blanques i rosades,
azoiques, gresos grisos i calcàries lumaquèl·liques amb gasteròpodes,
lamel·libranquis i mol·luscs, que indiquen un ambient marí costaner
amb condicions restringides, possiblement de tipus lacunar, que
es situen mitjançant discordança angular i erosiva sobre el cretaci
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Figura 2 - Detall de la calcària nummulítica de Consolació totalment bioconstruida
per esquelets de nummulits (el més gros fa 1,5 cm de diàmetre màxim).
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inferior i els nivells de calcàries bioclàstiques amb foraminífers
(bàsicament nummulits, alveolines, orbitolites i miliòlids).
Moragues (1993) situa aquests depòsits lacunars a una seqüència
regressiva del Lutecià-Bartonià, d’ampla distribució pels voltants des
Carritxó i Cas Concos, destacant la presència d’uns nivells detrítics
(d’uns 50 m. de potència) amb arenes i lumaquel·les de bivalves,
corresponents a un ambient restringit; seqüència que descriu com
a coincident amb la Fm. Calcarenites de s’Envestida definida per
Ramos-Guerrero (1988).
Geologia (marc geològic)
Formació Calcarenites de s’Envestida (Ramos-Guerrero, 1988)
La Fm. de Calcarenites de s’Envestida té una potencia d’uns
200 m i està constituïda majoritàriament per una alternança de
calcarenites bioclàstiques, margues i lutites, originades a una
plataforma carbonatada soma. La unitat intercala un nivell poc potent
amb fàcies detrítiques litorals i lumaquel·les de bivalves de caràcter
paràlic que poden contenir nivells de lignit (carbó).
Fou descrita per Darder (1925), Colom (1975), Sàbat (1986) i
posteriorment establerta com una unitat litostratigràfica formal per
Ramos-Guerrero (1988) amb la denominació de “Calcarenites de
s’Envestida”, amb rang de Formació. Agafen el nom del Puig de
s’Envestida des Carritxó (Felanitx), on es troba ben representada.
Descansa discordantment sobre un Cretaci margos i el límit
superior sempre és tectònic o la superfície topogràfica. RamosGuerrero (1988), en base al contingut en nummulits i altres
macroforaminífers (Assilina) de les roques encaixants, li assigna una
edat Lutecià superior-Bartonià (~40 Ma).
Dins les fàcies lacunars paràliques de la Fm. Calcarenites de
s’Envestida, i sembla que exclusivament a la zona dels municipis de
Felanitx i Santanyí (Es Carritxó, Son Vent,. ..), hi apareixen carbons
que durant la primera meitat del segle XX van ésser objecte d’alguns
intents d’explotació minera (Mas et al., 2013, Moragues et al., 2013).
La Fm. de Calcarenites de s’Envestida constituiria, juntament amb
les margues cretàciques sobre les que es diposita, una de les unitats
tectòniques de base sobre les que es diposita un nou i complex
entramat d’escates tectòniques (Moragues, 1993).
Dins les formacions salobroses o límniques que contenen nivellets
de carbó del Lutecià superior – Priabonià, intercalades entre les
calcàries nummulítiques de la zona de Felanitx Darder (1925),
Escandell i Colom (1962) i Colom (1975, 1983) citen, indicant unes
fàcies costeres amb episodis salobrosos (fàcies lacustres):
80

Lucina cf. menardii
Cerithium cf. striatus
Natica sp.
Cyrene sp.
Cardium sp.
Ostrea sp.
Venus sp.
Pinna sp.
Cyprimeria sp.
Briozous
Melobesioideae (Lithothamnium )
Varanus sp. (dents)
Ramos-Guerrero (1988) cita lumaquel·les de bivalves (tipus
Cardium) i gasteròpodes (Potamides sp.) dins les formació lutítica
intermèdia (fàcies lacustres) de la Fm. Calcarenites de s’Envestida.
Estratigrafia
De base a sostre la vesant ESE del puig de Consolació (coordenades
UTM WGS84 31S x: 513115, y: 4360123, z: 130-150 m) presenta (Fig.
1 i 3):

Figura 3 - Esquema geostructural simplificat dels afloraments de Consolació.

a) Margocalcàries fines blanques (tipus maiolica) amb restes
d’ammonits. Corresponen a sediments depositats en un ambient marí
profund (pelàgic). Aquestes constitueixen la base sobre la que es
sobreposen mitjançant contacte normal les calcaries nummulítiques
del nivell següent.
81
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b) Nivell nummulític inferior de fins a 150 m de calcarenites
bioclàstiques que alternen amb interbancs lutítics. Les calcarenites
es presenten generalment en trams potents i massius i les lutites en
bancs de 0,5 a 2 m, contenint aquestes darreres una gran quantitat
de foraminífers, principalment grans nummulits. Corresponen a un
ambient marí obert de plataforma mixta poc profunda. Els nummulits
identificats en aquest tram han estat (Ramos-Guerrero, 1988):
Nummulites praepuschi Schaub,1982
Nummulites discorbinus (Schlotheim, 1820)
Nummulites beaumonti D’Archiac & Haime, 1853
c) Nivell intermedi, format per nivells detrítics amb gresos, marges
i microconglomerats. La seva potencia és d’uns 50 m. Els gresos son
grisos i les margues de color marró-groguenc (Fig. 4).

Contenen lumaquel·les de bivalves, corresponents a una ambient
restringit de caràcter litoral lacunar de tipus paràlic, rics en matèria
orgànica. En ocasions la lumaquel·la pot estar força carbonatada,
presentant capes de major duresa i amb els fragments de bivalves i
gasteròpodes molt més abundants (Figs. 4B i 5).

Figura 5 – Lumaquel·la de fragments de bivalves i gasteròpodes corresponents
als nivells lacunars de l’Eocè força carbonatats.

A la part superior s’intercala un nivell detrític de gresos disposats
en bancs de fins a 1 m de potencia amb passades centimètriques
de microconglomerats constituïts quasi exclusivament per còdols de
quars i fragments d’altres roques paleozoiques molt ben arrodonits
(Fig. 6). Cal destacar que es desconeix l’àrea font d’aquests quarsos
paleozoics, ja que a Mallorca actualment no existeixen roques que
hagin pogut proporcionar aquests materials, per a la qual cosa l’àrea
font podria haver estat situada en el denominat Massís Català-SardoBalear, antiga zona continental emergida situada entre el que avui
són l’illa de Menorca i el Pirineu.

Figura 4 – Nivells lacunars entremitjos de la sèrie eocena de Consolació.
A. Nivells arenosos margosos amb gasteròpodes salobres; B. Nivells carbonatats
endurits amb lumaquel·les.

Figura 6 – Microconglomerats amb grans de quars paleozoics arrodonits
(foto Xisco Mir).
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Durant aquest estudi, s’han pogut recuperar i classificar dels trams
paràlics els següents taxons:
Tympanotonos (Eotympanotonos) turris Basterot orengae Vidal in
Cossmann, 1896 (Fig. 7A)
Tympanotonos (Eotympanotonos) inaequirugatus (Cossmann,
1898) (Fig. 7C)
Pyrazus angulatus (Solander in Brander, 1766) (Fig. 7B)
Cantharus (Pollia) polygonus (Lamarck, 1803)
Amareullina (Cromium) intermedia (Deshayes, 1832)
Ampullella parisiensis (d’Orbigny, 1850)
Ostrea multicostata (Deshayes, 1832)
Corbicula cuneiformis (Sowerby, 1817)
Crassatella sp.
Pseudomiltha sp.
Orbitolites complanatus Lamarck, 1801

de dolomies secundaries (grava) que formen el puig de Consolació
(Fig. 8). Presenten laminació amb algunes estructures d’estratificació
creuada tipus hummocky, afectades per una forta microfracturació
vertical que dóna lloc a petits paral·lelepípedes que s’exploten com
a àrids (grava) a les graveres de la zona pedreres (milonització).

Figura 8 - Dolomies secundaries (grava) amb estructures sedimentàries de corrents
(hummocky) afectades per una forta microfracturació vertical.

Figura 7 - Gasteròpodes freqüents als nivells de l’Eocè lacunar de Consolació: A.
Tympanotonos (Eotympanotonos) turris orengae; B. Pyrazus angulatus;
C. Tympanotonos (Eotympanotonos) inaequirugatus.

Els nivells lacunars no contenen nummulits.
d) Tram nummulític superior. Calcarenites bioclàstiques. Contenen
gran quantitat de nummulits (Fig. 2) i algun equinoïdeu (Schizaster
sp.). Els nummulits identificats en aquest tram han estat (RamosGuerrero, 1988):
Nummulites brongniarti D’Archiac & Haime, 1853
Nummulites cyrenaicus Schaub, 1981
Nummmulites perforatus (Montfort,1808)
Nummulites birritziensis D’Archiac & Haime, 1853
Nummulites colomi Ruíz Gaona, 1947
e) El límit superior del Nummulític està constituït per una
superfície d’encavalcament mitjançant la que es sobreposen els nivells
84

Discussió
El nivell (a) correspon a les fàcies profundes del Cretaci (Neocomià)
sobre las que es situen de forma erosiva els nivells (c,d,b) corresponents
a l’Eocè inferior (Fm. Calcarenites de s’Envestida, Lutecià-Bartonià,
finalment encavalcats per les dolomies (e) secundaries del RetiàLiàsic inferior (Fig. 3).
El límit inferior de la formació nummulítica està constituït per
un contacte normal (corresponent a una fase erosiva o hiatus
sedimentari) mitjançant el que les calcàries nummulítiques es
sobreposen de forma discordant a les margocalcàries blanques del
nivell (a).
La fauna localitzada al nivell (c) indica fàcies salobres molt
primerenques, ja que O. complanatus així com varis d’aquests
mol·luscs a les conca de Paris i Eocè de Lleida no sobrepassen una
edat Ypresià - Lutecià mitjà (Gomez-Alba, 1988).
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Patrimoni geològic
El patrimoni geològic esta constituït pel conjunt de recursos
naturals geològics de valor científic, cultural i/o educatiu, ja siguin
formacions i estructures geològiques, formes del terreny, minerals,
roques, meteorits, fòssils, sòls i altres manifestacions geològiques que
permeten conèixer, estudiar i interpretar: a) l’origen i evolució de la
Terra, b) els processos que l’han modelada, c) els climes i paisatges
del passat i present i d) l’origen i l’evolució de la vida (Llei 42/2007
del patrimoni natural i biodiversitat).
Un lloc d’interès geològic (LIG) és un element del patrimoni
geològic d’interès, pel seu caràcter únic i/o representatiu, per l’estudi
i interpretació de l’origen i evolució dels grans dominis geològics,
incloent els processos que els han modelat, els climes del passat i
la seva evolució paleobiològica. Per extensió també s’aplica a l’àrea
delimitada que aquest ocupa. Aquestes àrees hauran de mostrar, de
manera suficientment contínua i homogènia en tota la seva extensió,
una o diverses característiques notables i significatives del patrimoni
geològic d’una regió natural (Díaz-Martínez et al., 2008; GarcíaCortés & Carcavilla, 2009). Aquesta definició, era també vàlida per a
l’anterior denominació de punt d’interès geològic (PIG), denominació
ara ja desaconsellada per no haver estat recollida en la vigent llei
42/2007 de patrimoni natural i biodiversitat.
Al municipi de Santanyí, han estat proposats formalment dins
l’esborrany d’Inventari de llocs d’interès geològic (LIGs) 2008, annex
a la Proposta de Decret de protecció de llocs d’interès geològic
(LIG) de les Illes Balears (Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient i
Territori del Govern Balear), els següents LIGs inventariats:
- f 725001: Paleodunes de s’estret des Temps
- f 725002: Paleocol·lapses càrstics del llevant de Mallorca
- f 748001: Geomorfologia litoral de les cala s’Almonia i es caló
de Moro
Cal tenir en compte que recentment l’aflorament nummulític de
Consolació s’ha vist afectat per les obres d’adequació del nou accés al
santuari, obres que han arribat a desestructurar i/o cobrir certs trams
significatius que abans eren visibles a les voreres de l’antic camí de
terra que bordeja el puig que actualment s’està arreglant per servir
de via alternativa per pujar al santuari.
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Conclusions
Els nivells amb nummulits corresponen a les primeres incursions
(transgressió-regressió-transgressió) del mar nummulític sobre el que
és avui l’illa de Mallorca, amb força similitud amb els depòsits de l’illa
de Cabrera, del que són una continuació.
Atesa la fauna del tram lacunar intermedi, aquesta unitat podria
arribar ha ésser un poc mes antiga del que suposen Colom i RamosGuerrero, podent arribar al Lutecià inferior - Ypresià (~50 Ma).
L’aflorament del puig de Consolació constitueix un important LIG
del municipi de Santanyí, amb uns clars interès intrínsec (científicgeològic) i potencial d’us social (didàctic-divulgatiu). LIG a afegir als
altres proposats formalment a l’Inventari de llocs d'interès geològic
2008 (Proposta de Decret de protecció de llocs d'interès geològic
(LIG) de les Illes Balears) i que presenta necessitat de protecció
prioritària.
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Annex: *GLOSSARI
Dolomia: Roca carbonàtica (Fig. 8) que té una proporció de més
d’un 50 % del seu pes de dolomita [carbonat de calci i de magnesi,
(Ca, Mg) (CO3)2] en la seva composició, tot i que entre calcària i
dolomia hi ha tots els termes de transició: dolomia calcària (50-90
%), calcària dolomítica (10-50 %), calcària < 10 % de dolomita. Hi
ha les dolomies primàries de sedimentació directa, i les dolomies
secundàries diagenètiques, per dolomitització, molt freqüents. Les
dolomies no fan efervescència amb els àcids diluïts (HC1 10 %). Ètim:
De D. G. Dolomieu (1750-1801), geòleg francès.
Encavalcament: Falla inversa que dóna lloc a l’escurçament de
una superfície terrestre en el pla horitzontal. També s’anomena així
al recobriment que resulta a causa d’un encavalcament.
Lutita: Classe granulomètrica de les roques detrítiques en què la
major part de les partícules (> 50 %) té un diàmetre inferior a 1/16
mm (0,625 mm), independentment de llur composició, de l’origen
i del grau de coherència. Té dues subclasses: els llims, entre 1/16 i
1/256 mm (0,625-0,004 mm), i les argiles <1/256 mm (0,004 mm).
Ètim: Del ll. lutum, ‘fang’. Sin.: pelita.
Milonitització: Deformació d’una roca causada per una
microfracturació extrema (Fig. 8) per les forces mecàniques de
direcció definida a les zones de cisallament de falla, sense cap
reconstrucció química del material. Ètim: Del grec mýlos, ‘molí’. A
Mallorca el materials dolomítics milonititzats del Retià (Trias sup.)
han estat força explotats a pedreres, aprofitant la seva microfacturació
per obtenir fàcilment àrids (gravilla) per a la construcció i asfaltat
de carreteres.
Nummulític: Unitat geocronològica referida als terrenys que
tenen nummulits, considerada equivalent del Paleogen (Paleocè +
Eocè + Oligocè) ≈ 23-65 milions d’anys.
Nummulits: Macroforaminífers bentònics extingits típics del
Paleogen (Fig. 2), amb una closca helicoïdal involuta de forma
lenticular dividida en cambres per envans radials oblics (que a la
superfície formen filets de traça molt variable) i reforçada per pilars.
Els nummulits eren organismes marins molt simples formats per una
única cèl·lula (protozous unicel·lulars) del grup dels foraminífers que
han deixat importants jaciments fòssils durant el Paleogen. Vivien en
fons calcaris o arenosos, d’escassa profunditat. Els individus fòssils,
que poden depassar els 10 cm de diàmetre, arriben a ésser elements
constitutius de certes roques sedimentàries (calcàries de nummulits),
o s’han comportat com a clasts durant la sedimentació i, per llur
forma, han estat anomenats vulgarment dinerets, cèntims o llenties.
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Ètim: Del llatí nummus, ‘moneda’, i líthos, ‘pedra’. A Santanyí se’ls a
denominat popularment amb el nom de “llenties” (Aguiló, 2007; Mas
et al., 2011, 2014).
Paràlic / Paràlica: Dit dels medis sedimentaris o fàcies pertanyents
a les vores de la mar, tals com els deltes, els aiguamolls, els pantans,
les albuferes, les llacunes, els marjals, els estuaris.
Regressió: Moviment de la línia de costa vers la mar enfora. La
terra va guanyant terreny a la mar. Antònim: transgressió.
Transgressió: Moviment terra endins de la línia de costa. La mar
va guanyant terreny a la terra. Antònim: regressió.

ELS PALEOSÒLS
DEL CAMP D’EN BOVER
Antoni Forss,1 Maria Adrover,1 Rosa M. Poch,2
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Resum
El Camp d’en Bover està constituït per una depressió càrstica en
la qual s’han dipositat al llarg dels temps quaternaris sediments que
han donat lloc a successius sòls que es troben superposats.
La gruixa que han assolit aquests materials, de fins a 14 m en
alguns indrets, ha generat l’interès en el seu aprofitament com a àrid
o substrat agrícola o de jardineria. Les excavacions per a l’extracció
de terra deixen a la vista els estrats corresponents als successius sòls
fòssils que han quedat enterrats.
L’estudi d’aquestes seqüències permet conèixer les condicions
ambientals de formació d’aquests sòls, essent un recurs més
d’aproximació a la història natural del Quaternari.
Els principals processos edàfics que s’identifiquen i que
són característics dels sòls vermells mediterranis, corresponen
a rubefacció (adquisició de coloracions vermelloses), il·luviació
d’argiles (acumulació d’argiles), descarbonatació-recarbonatació
(acumulacions de carbonats de calci) i trets redoximòrfics (coloracions
grisoses provocades per falta d’aeració).
L’acumulació dels materials que composen la seqüència de
paleosòls s’ha realitzat majoritàriament a través d’aportacions
col·luvio-al·luvials i, en alguns casos també procedent de la deposició
eòlica directa.
Els sòls més evolucionats es troben en els estrats més profunds
(entre 8,55 i 14,15 m), caracteritzant-se per una descarbonatació
total, acumulació d’argiles i elevat grau de rubefacció. La resta de
sòls presenten graus d’evolució més limitats, amb descarbonatacions
totals a alguns horitzons, parcials a altres i sense apreciar-se
transformacions a l’horitzó situat entre 8,20 i 8,35 m.
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