El miopliocè i el plioquaternari
en el litoral de Sa Ràpita

(Campos, Mallorca, mediterrània occidental)
Bernat Morey Colomar
1. Introducció. Objectius de l´estudi.
Els estudis geològics i recerques sistemàtiques en el litoral campaner han suposat
la troballa de nous i rellevants jaciments del Pleistocè superior marí (Morey i Forteza
2011. En aquestes jorn.) i com veurem en aquest estudi la determinació d´un Miocè
i un Plio quaternari ben estructurat i poc conegut. Amb la intenció de completar el
catàleg de Lips (llocs d´ Interés Paleontològic) a nivell regional (Morey en estudi) el
litoral de Sa Ràpita fou visitat amb l´intenció d´extrapolar de manera senzilla el seu
perfil al de Mas i Fornós (2006) però implicacions estratigràfiques i estructurals han
motivat la realització d´aquesta nota per separat. Observarem que el litoral de sa
Ràpita mostra en superfície la disposició estratigràfica del subsòl de la comarca fet
usual en el litoral del Migjorn mallorquí però quasi desconegut en el litoral campaner.
Si s´entén el Patrimoni Paleontològic com el registre fòssil conegut i estudiat, (moble
i immoble) i encara no localitzat o no catalogat però útil i rellevant des del punt de
vista científic (Morey 2008) els indrets descrits suposen una nova aportació a un
possible catàleg patrimonial sigui a nivell municipal o regional.
Objectius i aportacions de l´estudi seran per tant:
- Una primera descripció dels afloraments costaners Miocens i Plioquaternaris de sa
Ràpita.
- El seu enquadrament dins les propostes estratigràfiques i tectono estructurals a
nivell illenc
- La posada en valor d´aquests indrets i una proposta de preservació.
Per a portar a terme l´estudi (metodologia) s´ha realitzat una batuda completa del
litoral de la urbanització a partir dels mapes topogràfics de Mallorca (2001, escala
1: 25000) on s´ han descrit 8 aturades seleccionades (Fig 3) i repartides en el litoral
de la Urbanització entre el Racó des Llobets (Coord. UTM. 494.000- 4357.400. Map.
Top. Nal. 1: 25.000) i s´ Amarador de´n Barbut ( 495900- 4357070. Fig 3). De cada
una se n´ha fet una senzilla descripció a partir de l´observació in situ i de l´estudi de
gabinet notant diverses unitats estratigràfiques seqüenciades (MT, M, A, Bd, B, IC,
D, Q) ordenades suposadament de més antigues a més modernes. La seqüència es11

tratigràfica principal s´ha extrapolat a les de referència per l´illa i pel període estudiat
(Pomar et al. 1983; Alvaro et al. 1984; Simó i Ramon, 1986) i comparat amb seqüències semblants o properes de Porreres (Morey, 2010 b), Sta Eugènia. (Morey, 2008)
i des Serral - vora el poble de Campos- Mas i Fornós (2006) (Fig- perfils 9 i 10).
2. De l’estructura de l’illa. La conca de Campos.
Mallorca és una combinació de horsts i semigrabens estructurats per l´orogènia alpina. Els horsts formen les principals alineacions muntanyoses (Serres de Tramuntana, Llevant i Centrals. Fig 1a) i els grabens les dues alineacions de conques
paral·leles a les elevacions i de direcció SO-NE (Palma- Inca - Sa Pobla i Campos- Manacor. Fig 1 a i b). En el Miocè (de fa 25ma fins a 15- 12 ma. R. Perea i Gelabert,
1998) s´estructuren i aixequen els relleus actuals illencs. Després i pot ser ja durant
l´aixecament s’inicia una nova fase distensiva (desfeta dels relleus aixecats) i vàries
falles- fractures afecten l´estructura aixecada provocant crulls i desplaçaments. Les
conques actuals han estat condicionades per aquestes falles-fractures (Fig. 2. Del
Olmo i Alvaro, 1984) que han controlat el seu rebliment i subsidència (Ayala et al,
1994) originant les planes i badies de l´illa.
Una mar tropical poc profunda facilita la formació en el Sud de l´illa, durant tota la
resta del Miocè i fins la crisi messiniana (d´ 11 a 6 milions d´anys) d´una important
estructura arrecifal adossada a les terres emergides. Les seves restes són ara les
Marines de Llucmajor i del Migjorn (Pomar et al, 1983). Per Campos les restes d’aquesta mar poc profunda i tropical s´observen en molt pocs indrets (Pedreres, talls
carreteres. Mas i Fornós, 2006).
La crisi o crisis messinianes (6- 5, 3 ma) per mors la tancada de la comunicació del
Mediterrani amb l´ Atlàntic suposen la dessecació total o parcial de la nostra mar i
que s´ enregistra en el terme amb sedimentacions hipersalines i superfícies d´erosió
(Mas i Fornós, 2006). El Pliocè s´inicia amb l´obertura altra vegada de l´ Estret de
Gibraltar (fa 5,3 milions d´anys) fet que fa que la mar arribi altra vegada fins al pla
de l´illa. A partir de llavors es retira de manera escalonada amb diversos episodis regressius i transgressius quaternaris (Cuerda, 1975).
La conca- badia de Campos mostra semblances geomorfològiques amb la resta de
badies de l´illa com són la presència de barreres tectono- geogràfiques que afavoreixen l´acumulació de sistemes dunars fòssils o actuals i d´albuferes i sistemes dunars en les zones subsidents, estructurades aquestes per falles- condicionaments
tectònics (Barnolas et al. 1991. Servera, 1998). Actualment és una zona Subsident
(300m segons Fuster in Mas i Fornós, 2006) entre les Marines de Llucmajor i de la
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Llevant i emmarcada pel Nord per l´alt estructural de Son Garau.- Els Monjos i Serres
de Llevant. Observant la conca de Ponent a Llevant a partir de Cap Blanc (110m) els
penya-segats miocens- estructura arrecifal- van perdent altura trobant se ja per davall el nivell de la mar en es Trenc. Per a Barnolas et al (1991) els materials post tectònics ocupen la superfície de la conca condicionats (la seva distribució) per falles
normals. Aquests autors a partir de les dades del Subsòl indiquen vàries alineacions
o condicionaments estructurals dels terrenys:
a). Vallgornera- Montision. (Dir. NE-SO). Limita el Massís de Randa del Pliocè marí
de son Mulet.
b). Sa Ràpita- Campos (Dir. NE-SO). Controla el Pliocè margós respecte del calcarenític.
c). Banys de Sant Joan –Felanitx. (Direcció NE-SO). Limita el salobrar- Sistema dunar
des Trenc.
d). Llucmajor- Santanyí (Direcció NO-SE. perpendicular als anteriors) delimita la conca
(sols neogen post tectònic) de la plana Felanitx- Porreres.
Aquests condicionament- falles es troben en l´origen de l´activitat geotermal dels
Banys de Sant Joan i de sa Figuera- partió del terme amb Llucmajor (Barnolas et al,
1991. Fig 13) i si ens fixen delimiten el terme. La continuïtat d´aquestes falles, la sedimentació quaternària i actual de la Badia i la disposició estratigràfica i estructural
de Porreres- Manacor i de la Badia d´Alcúdia, respecte de Campos són indicis ferms
per a Morey (2010bc) de què la conca de Campos no es pot deslligar estructuralment
ni de la resta de l´illa ni de les planes- conques centrals properes (Fig 13b. mapa).
3. Antecedents.
Bauzá estudia dents de peixos Miopliocenes de les pedreres de Son Toni Amer en
els anys 40 i 50 del segle passat (varis in Bauzà, 1978). Aleshores el Miocè postectònic
i Pliocè eren considerats el mateix període. Rosselló (1964, 1971) estudia la Marina
de Llucmajor i les dunes fòssils de son Garau. Del Olmo i Alvaro (1984) identifiquen
vàries falles en la zona que condicionen el salobrar (Fig, 2). Els estudis dels anys 80
a Mallorca per part de Pomar et al, 1983; Alvaro et al, 1984; Simó i Ramón, 1986)
avancen en el coneixement del Terciari proper de la Marina. Mateu et al, (1997) indiquen que el Pliocè del Salobrar és paràlic- llacunar i sense massa influència marina
com el de bona part de l´illa interpretant que el salobrar degué fer de barrera? a
l´entrada de la mar. Servera (1998) en el sistema dunar de Sa Ràpita- Es Trenc i González Hernández et al (2001) en els sistemes dunars fòssils quaternaris accepten la
proposta de Del Olmo i Alvaro (1984) per a la zona fent notar (igual que Rosselló,
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1964) el basculament? o enfonsament? de la marina de Llucmajor que origina la
depressió campanera. Mas i Fornós (2006) estudien en detall el perfil de la carretera
de Campos a Sa Ràpita prop de la primera localitat i que mostra part de la seqüència
neògena de la comarca. L´estudi se considera referent per ser gairebé l´únic de la
comarca que tracta el Mio Pliocè i separa el Pliocè del Miocè de la zona.
4. Estratigrafia del Miocè i del Pliocè Illenc.
Pomar et al, (1983) en el Miocè arrecifal de la plataforma de Llucmajor indiquen 4
tipus de fàcies que configuren un sistema arrecifal típic i semblant als actuals tropicals però de fa d´entre 9 i 6 milions d´anys. Facies de plataforma oberta. Facies de
talud. Facies arrecifals i Facies de lagoom. Per sobre es situen dipòsits litorals diversos enquadrats dins la unitat de Calises de Santanyí o Miocè Terminal. Unitat
també amb límit superior erosiu on es dipositen ja el Pliocè (Fornós et al, 1991). El
Terminal compren calises oolítiques, margues i estromatolits, mol·luscs, dipòsits de
guixos i sals, dents de peixos, fàcies llacunars i d´altres d´ambients més restringits
que reflecteixen la crisis finimessiniana. La unitat s´observa en els penya- segats del
Sud- Sud Est de l´illa però també en el seu interior (Fornós, 1983; Morey i Mas, 2009;
Morey 2010b). El registre següent corresponent a l´entrada de la mar pliocena s´ha
estructurat en dues seqüències o unitats principals a nivel illenc: Calciciltites de son
Mir i Calcarenites de Sant Jordi (Pomar et al, 1983)
Calcilitites de Son Mir. La transgressió marina primipliocena comença en les conques
de l´illa amb margues grises i foraminífers plantònics i bentònics i ostràcods evolucionant a calciciltites amb Amusium i Dentalium. Acaba amb fàcies més marines i
sediments de platges amb equínids (Clypeasters Schizaster), i Pectínids. Passa de
forma gradual a la U. superior.
Calcarenites de Sant Jordi. (Pomar et al, 1983). Calcarenites i lumaqueles de
mol·luscs (Strombus coronatus, Panoplea glicymeris etc) i nivells superiors de paleodunes d´estratificació creuada i paleosols. Dipòsits de platja i duna que poden correspondre be a la màxima transgressió pliocena i/o a regressions marines a
conseqüència del progressiu refredament del clima (finipliocè).
Els dipòsits quaternaris es situen per sobre les unitats anteriors.
5. El registre postectònic de Sa Ràpita.
De Llevant a Ponent i a partir de s´Amarador de´n Barbut s´observen les següents
unitats estratigràfiques ordenades en una primera interpretació de més antigues a
més modernes a les que intentarem enquadrar dins la seqüència general per a l´illa.
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Fig 12. En el mapa d´ anomalies de Bouguer d´ Ayala et al(1994) s´intueix un petit alt estructural que aniria aproximadament per sobre de Campos i fins al Sa Ràpita separant les conques des Trenc i la estudiada de Sa Ràpita- Estanyol.

Fig 13. En l´esquema estructural proposat s´observen les falles (negra fort ) que estructuren
la conca de Campos entre els alts de Llevant i Randa i vora la Marina de Llucmajor. La línea
Estanyol- Estelella. Montisión o condicionant que tanca la conca estudiada per Ponent
s´adapta millor a l´estudiat i a l´esquema general que la de Vallgornera de Barnolas et al,
(1991).
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Fig 10. Perfils comparatius del finimiocè i Pliocè illenc. Perfil general de Pomar et al (1983).
Perfils de Porreres- Es Monjos, Sta Eugènia - Ca´n Ferriol i Cap Enderrocat segons l´autor

Fig 11. Esquema general del Plioquaternari estudiat on s´observa la seva col·locació cap al
centre de conca (oest) de més antic a més moderns (M, NT, A, Bd, B, IC, D, Q) i es planteja
on comença el Quaternari si amb Bd, amb B o amb els nivells dunars D.
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Unitats considerades Miocenes (Fig 9, 10 i 11)
M). U. Miocena Inferior. Plataforma- calcarenita- calisa amb motlles de lamel·libranquis.
MT). Unitat de bretxes, còdols, restes de superfícies d´ erosió i carstificació. Restes
de paleocarst, estromatolits laminats i nivells oolítics i calcarenítics. Nivell d´argiles
verdes.
Unitats considerades Pliocenes, Plio quaternàries o Quaternàries (Fig 9, 10 i 11).
A)- U. Groga beige (Fig 4). Calcarenita no molt compacta laminada o compacta bioturbada? de fins a un metre de potència cap a conca a fins a 60 cm en contacte
amb el Terminal. (perfil 7). Fauna marina escassa. Petits gasteròpodes i lamel·libranquis
B)- Lumaquela - calisa basta i argila i marga amb molts motlles de Cardítids i Cerítids
(Fig 4b) que passa de Ponent a Llevant a unitat més compacta d e gra més fi i dura
i amb més quantitat de fauna marina (Fig 5. Bd. Callista sp, Conus sp, glicimèrids
etc). (70- 80cm).
IC)- Unitat inter fase. (Fig 5. IC). calcarenita vermellosa.- rosada amb fauna de sols
cerastoderma sp, Thericium sp , Timpanotonos? - Bithiums?- gasterópodes (20- 30
cm).
D)- Calcarenites vermelles o rosades i grises. Dunes i paleosols amb .rizoconcrecions
(Fig 4D).
Aquestes unitats s´observen estructurades en el litoral de Sa Ràpita de Ponent a Llevant on es pot seguir la seva disposició i relació d´ unes amb les altres. Se´n descriuen
8 perfils o aturades.
P1. Es Racó des Llobets- Ponent.
Plataforma baixa (1m) amb restes de duna pliocena (D) per sobre d´ unitat (B)
P2. Racó des Llobets- Llevant. Fig 4, 4B i 4D) Davant la primera casa de l´urbanització
observem:
a. Calcarenita groga beige – groc llimona (Unit. A) no massa consistent de gra fi i
(1m) i poca fauna - motlles de petits lamel·libranquis i gasteròpodes.
b. Margues, bretxes i argiles (80cm) amb fauna majoria de Cardium sp i gasterópodes (Unit. B).
C. Calcarenites vermelles, rosades o grises i trams amb bretxes i argiles. Paleosols
sense fauna terrestre però amb moltes rizoconcrecions (Unit. D. 30.40 cm).
P3. Clot de s´ ase- C/ sa Vinyola. Calcarenites rosades amb rizoconcrecions (Unit. D.
1m) per sobre de nivell restringit (Unit. B. 1m) amb Cardiums i glycymèrids.
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P4. Escar. Es Carregador . Km 2. Coves dins unitat groga A (1, 5m ) i sòtil de calcarenita dura i lumaquel·la fossilífera (Bd. 1m). Acaba amb duna vermellosa (nivell D.
80cm).
P5. Km 2,3. Davant ca´n Marcial- carregador. S´observa nivell fossilífer inter fase (IC)
entre U. restringida (B) i els nivells dunars (D). En lumaquela inferior (B. 80 cm) observem Cardítids centimètrics (Cerastoderma sp), i d´altres més grossos (Acanthocardia) , Glicimérids, Timpanotonos, Ceritids o Turritèlids i altres petits gasteròpodes.
En la interfase ( IC. 20- 30 cm. Calcarenita rosada) sols Cerithiums Timpanotonos i
Cerastoderma sp.
P6. Ses Coves. Amarador. Tall molt complet Fig 5, 5Bd i 5 IC) on s´observa de base a
sostre:
- Plataforma miocena (MT. 30cm a nivell de la mar)
- Calcarenítica groga (Unit A. 1m)- Lumaquel·la groga amb cardítids (Bd. 80 cm)
- Calcarenita rosada vermella amb fauna restringida (nivell IC 30- 40 cm) i
- Sistemes dunars i paleosols vermellosos (D. 1- 1,5m).
S´ha mesurat la densitat fossilífera del nivell Bd amb densitats de fins a 1200exemplars /m2. (Sols de Bithiums- Timpanotonos és mesurem uns 500 motlles /m2) i
de la inter fase (IC) amb sols com a màxim 500 e/m i de sols Bithiums- Timpanotonos, Cerastoderma sp i petits gasteròpodes.
P7. Sa Pedra alta. (Fig 6, 6av i Fig 7) Pàrking Ca´n Pep perfil de 6m entre P6 i P7 el
Pliocè s´ enfila lateralment per sobte el Miocè (Terminal i/o manglar) fins arribar a
dalt del perfil. S´observa a parts igual el Miocè de base mostrat vàries unitats i plataformes (M i MT) i el Pliocè (Bd i D).
P 7-8. Na Voltora i Bufador. (Fig 8). Miocè del Port estructurat amb diverses unitatsplataformes calises, argiles verdes, bretxes, paleocarsts- superfície d´erosió i restes
estromatolítics laminars.
6. Discussió del registre estratigràfic i paleontològic descrit.
6.1. Del Miocè.
El Miocè estudiat sembla mostrar una unitat (Mt) per sobre un altra inferior distinta
(M) però no tenim indicis, proves o coneixements suficients per a determinar de
què no se pugui tractar tot de la mateixa unitat cíclica (be U. Manglar, be U. Terminal
o les dues). Precisament aquesta és una de les discusions pendents en la estratigrafia
mallorquina a dia d´avui. La similitud dels nivells bassals del perfils 6, 7 i 8 amb tots
els terrenys miocens observats en el litoral illenc, la seva disposició estratigràfica i
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Fig 7. Entre els perfils 6 i 7 s´observa com el Fig 8. El Bufador de s´ Amarador vora el perfil
nivell Pliocè A s´ adapta a l´estructura Mio- 8 es forma per l´acció de l´aigua sobre la Unitat
cena.
MT més desestructurada i irregular que les plataformes bassals (M) més homogènies.

Fig 9. Perfils corresponents als vuit controls efectuats. S´observa com el Pliocè s´ adapta a
l´estructura inferior miocena i els nivells dunars D finalitzen la sèrie i omplen els buits.
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Fig 5. Perfil 6 Coves- Restaurant Amarador. S´observa nivell A Pliocè i nivells Bd (Fot.
5bd). El nivell interfase (Fotg 5
IC) i els nivells D superiors.

naturalesa sedimentària (superfícies d´erosió i carstificació, nivells d´argiles verdes,
estromatolits. Figs 6) ens fan enquadrar sense dubte aquestes unitats en el Miocè.
Cap descripció de les fàcies arrecifal de Pomar et al (1983) quadra amb l´observat a
no ser les fàcies internes a l´arrecif o de Lagoom. Aquestes són les úniques que presenten influències terrestres i sedimentació horitzontal amb capes limitades per superfícies d´erosió (Fornós et al, 1991). Mostren en les zones properes a l´arrecif
trossos de coralls entre els sediments (no sembla ser aquest el cas) però en les zones
més internes arenes bioclàstiques bioturbades amb fragments de mol·luscs, foraminífers bentònics, restes de manglars i estromatolits i paleosols que si quadren amb
el descrit. No aliens a la discussió que plantegen Arenas i Pomar (2010) sobre si part
del citat tradicionalment com a Terminal és en realitat la U. de Manglar en front (en
part) a una proposta d´un complex Terminal ben definit i diferenciat en resposta a
les crisi messinianes (Mas i Fornós, 2006) observem que les dues hipòtesis no són
excloents. El Terminal de molts d´indrets pot haver desaparegut per l´erosió o simplement no haver-se ja dipositat fet que no exclouria que no fos una sedimentació
diferenciada a nivell illenc. Podem trobar indrets amb Pliocè per sobre de l´arrecifal- manglar que en dificultarien la interpretació i d´altres de manglar confosos amb
el Terminal. Per dirimir les dues propostes fa falta (en el nostre veure) delimitar
clarament que s´entén per U. Manglar i per Terminal (pot ser alguns investigadors
parlen o parlem del mateix en termes diferents) revisar els afloraments fins ara estudiats (Fornós, 1983- amb descripció detallada- pot ser ben útil per delimitar les
unitats), avançar en interpretacions paleoambientals com la d´Arenas i Pomar, (2010)
que ajudi a la seva determinació i estudiar amb deteniment els afloraments interiors
de l´illa inèdits o poc coneguts (Son Seguí- Sa Eugènia, Sencelles, Sineu, Costitx,
Muro, Sa Vall, Porreres etc). Pot ser és en aquests i no en el litoral on es troba la
clau per a dirimir la discussió.

Fig 6. Perfil 7. Baix del parking Ca´n, Pep s´observa la plataforma Miocena amb els nivells
bassals M i els superiors MT. En MT es situa el nivell d´ argiles verdes (Fotg 6av)

5.2. Del Miocè al Pliocè.
El pas del Miocè al Pliocè en es Serral descrit per Mas i Fornós (2006) no s´observa
en el litoral de sa Ràpita proper, al manco amb tanta claretat. Sobre la unitat Miocena (M. Mt) descansa seguint la superficie d´erosió i adaptat al paleorelleu finimessinià (Fig 7) el nivell calcarenític groc A del tot assimilable per situació, textura,
i composició a la sedimentació Fm Calsilutites de Son Mir descrita i observada a
molts d´indrets de l´illa entre ells en el proper dels Monjos. El de Sa Ràpita sembla
ja la part superior de la unitat però tampoc se pot descartar l´existència dels nivells
més inferiors. Les Seqüències següents (Bd, B, i IC) és diferencien de l´esquema ge-
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neral de l´illa i el fan del tot semblant al de Sta Eugènia Nord (Morey, 2008. Morey
i Mas, 2009. Fig 10) encara en estudi. Tant la unitat més dura calisa i amb fauna més
marina (Fig 5. Bd) com la més margosa amb fauna més restringida- llacunar o paràlica (B. Fig 4B) correspondrien o serien coetànies llavors al citat com a Calcarenites
de Sant Jordi . Aquests són nivells de platja finipliocens a la major part de l´illa
però serien caràcter més restringit aquí i a Sta Eugènia amb bons nivells de Cardiums
i Cerithiums. Fins i tot el interfase (Fig 5. IC) té el seu equivalent al nivell margós
blanc de Sa Creueta- Sa Eugènia (Morey i Mas, 2009) mentre el nivells d´Ostréids
s´enquadrarien si ha de ser igual que a Sa Eugènia o cap Enderrocat (Fig 10) per davall o en la mateixa unitat. Tot indica que l´estudiat és semblant al citat en la conca
de Campos per Simó i Ramon (1986) com a restringit o en Bárnolas et al (1991)
com a margós o al també citat com a finipliocè per Mateu et al (1987) en el Salobrar
i sense mostrar influència marina neta tots ells a partir de sondeigs.
Per sobre els nivells dunars terrestres corresponents al final del Pliocè (o ja Quaternaris) tancarien la seqüència però el pas d´uns als altres (unitat interfase IC) és gradual i no mostra una interrupció de la sedimentació). La seqüència descrita és
granocreixent i passa de condicions marines a restringides i fins a terrestre de manera progressiva i en direcció cap al centre de la conca que seria entre s´EstanyolS´Estalella (Fig 13). No està clar si en algun moment hi ha un lleuger augment de la
influència marina (nivell Bd) però si està clar que no quadra amb l´esquema general
illenc ni amb el des Monjos- Porreres gairebé sempre marí fins arribar als sistemes
dunars superiors. El problema plantejat per Mateu et al (1987) en comparar la seqüència des Trenc amb el d´ Alcúdia on si es registren fluctuacions marines pliocenes
afegeix un altre problema d´interpretació de la conca estudiada. Per què el Pliocè
de Sa Ràpita- Es Trenc no és igual al des Monjos o al de s´Albufera d´Alcúdia?. La resposta la podríem trobar en la tectònica.
Encara que pot ser en edats diferents (el des Trenc –sa Ràpita més recent) és evident
que tant la conca de Sta Eugènia com Sa Ràpita- Salobrar restaren allunyades o protegides de la influència marina neta mentre i durant els primers interglaciars quaternaris la mar deixava el seu registre en molts d´indrets propers. Parlem de cinc
pujades i davallades fortes del nivell en els darrers 2 milions d´anys. Mentre Sta Eugènia no ha subsidit des de llavors o fins i tot pot ser encara s´ha aixecat, la conca
de Campos sa Ràpita ho ha fet però de manera més recent que la de Palma i la d´
Alcudia i no amb tanta intensitat. Les conques de Sta Eugènia i Campos acaben de
la mateixa manera i mostren els mateixos nivells d´ostréids vora la suposada falla
(Fig 13) però el nivell de la mar d´algunes transgressions quaternàries no ha arribat

Fig 4. Es Racó des Llobets –Llevant ( 2 ona aturada). Nivell groc bassal (A) i per sobre els
nivells B amb fauna d´ ambient restringit- albufera (Fot. nivell B) i nivell D (Fot. nivell D rizoconcrecions).
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Fig 2. Mapa de falles proposades per Del
Olmo i Alvaro (1984).

Fig 3. Litoral de Sa Ràpita i punts – perfils observats.

SERVERA, J. 1998. Els sistemes dunars holocènics: les dunes de Sa Ràpita- es Trenc (Mallorca) In Fornós
J. J. . Aspectes geològics de les Balears. 251- 306. UIB. Palma.
SIMO, A. i RAMON, X. 1986. Análisis sedimentológico y descripción de las secuencias depositadas del
Neógeno postorogénico de Mallorca. Bol. Geológico y Minero. 97: 445-472.

Annex

Fig 1. a i b. Mapa i esquema estructural de l´illa modificat de Giménez i Gelabert (2002 in
Morey, 2010b).
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a superar l´albufera formada en aquests indrets perque el terrenys es trobaven més
elevat aleshores que en l´actualitat. Han subsidit (davallat) llavors més recentment
o gradualment seguint la retirada de la mar. Les platges pleistocenes que trobem
ara en el litoral són sols les més modernes del Pleistocè Sup. per sobre de la duna
Riss (Morey i Forteza, 2011, en aquests Jorn). El registre estudiat quadra en part
amb els condicionaments observats per Barnolas et al (1991) però se n´observa un
de nou possible, el de S´Estanyol- Estelella- Montision que iniciaria la conca (i el
terme) de Campos i la separaria de la Marina de Llucmajor (geotermals de Sa Figuera.
Fig 13). El condicionant Port de Sa Ràpita- Serral- Campos separaria les dues subsidents de Sa Ràpita i Campos (Fig 13).Tot el conjunt s´enquadra sense problemes en
la proposta estructural per l´illa que relaciona les conques i els alts illencs a partir
d´una mateixa estructura interna i d´uns condicionaments distensius generals (direccions NE-SO i NO-SE. Fig.) molt relacionats i condicionats per aquesta (Fig 13 b.
mapa).
5.3. Pliocè?, Plioquaternari? o Quaternari?. En establir la edat dels terrenys per
sobre del Miocè ens trobem amb un problema datacional extensiu a tot el Pliocè i
Pleistocè Inferior illenc. La inclusió recentment del Gelasià ( 2,8- 1, 8 ma ) per la International Union of Geological Sciences (IUGS) en el Quaternari ens situa davant
una llépola hipòtesi: atribuir tota la sedimentació marina Fm Calcilutites de Son Mir
dins el Pliocè i les lumaqueles fossilíferes superiors o Calcarenites de Sant Jordi (gairebé sempre més litorals) ja dins el Gelasià en resposta al refredament del clima i
conseqüent retirada de la mar. Els sistemes dunars següents reflectirien les glaciacions quaternàries. Aquest enquadrament o raonament que pot ser lògic i vàlid en
molts d´indrets de l´illa té punts febles o excepcions i la conca de Campos- Porreres
n´és un bon exemple. Els nivells de platges fòssils de Son Lluis (Porreres) i Son Mulet
(Llucmajor) podrien ser coetanis als nivells de Son Mir més profunds dels centres
de les conques fet per altra banda lògic i fins i tot probable (Mas en estudi). Llavors
no tot el citat com a Calcarenita de Sant Jordi seria Gelasià, sols ho serien les seqüències de conca per sobre de la Unitat de Son Mir. Segons aquest plantejament a
Campos i llocs propers trobaríem, les fàcies finimessinianes i el lagomare des Monjos
i es Serral (Mas en estudi), l´entrada de la mar pliocena amb fàcies marines des
Monjos i litorals de Son Lluis - Son Mulet i llavors platges pliocenes - quaternàries
més modernes cap a Llucmajor (partió. En estudi) i també la sedimentació més llacunar- d´albufera o restringit aquí estudiada. I aquesta seria part pliocena i part
quaternària o tota ja quaternària?. Tot el període està en estudi i revisió i no hi ha
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cap estudi ni datació referent (en el nostre veure) ni tan sols fauna significativa establerta a nivell illenc per a dirimir la qüestió. Una primera proposta seria determinar
quina fauna (sobretot mol·luscs però també peixos) present és de significació més
freda (Panopea sp ) i quina més càlida (Conus? Strombus sp, Callista?), comparar
amb la Mediterrània de manera semblant a Cuerda (1975) pel Pleistocè Sup. i a partir d´aquí estudiar tots els pliocens descoberts darrerament (molt citats com a miocens. Morey en estudi. Mas en estudi) i fer-ne una reestructuració del període. El
Pliocè- Plioquaternari descrit aquí pot ser molt útil perque mostra bona part de la
darrera seqüència suposadament ja més freda.
6. Conclusions.
Es descriu un interessant Miocè i un Pliocè fins ara inèdits o poc coneguts en el litoral
de Sa Ràpita. Se descriu una seqüència que passa de condicions marines a restringides i a terrestres de manera progressiva i en direcció a Ponent – centre de conca
(Fig 11). Els nivells restringits finipliocens o ja Quaternaris es mostren diferenciats
del general illenc clarament marí. El fet s´ explica per les característiques diferencials
de la tectònica subsident de la zona, bastant recent observem, i que quadra amb les
diverses propostes estructurals a nivell illenc i més encara si es planteja el nou condicionament S´Estanyol- S´Éstelella- Montision. Tant el Miocè com el Posterior Pliocè
i/o Quaternari estudiats són un exponent de les carències en l´estudi d´aquests períodes a nivell illenc i de les múltiples incògnites que resten per dirimir a nivell estratigràfic, paleoambiental o tectònic estructural. El tot en si és una mostra de les
dificultats interpretatives del darrer neogen- MioPliocè i Plioquaternari illenc i obri
les portes a nous interrogants.
7. Agraïments. A l´ investigador campaner Guillem Mas que ens ha acompanyat en
la visita a Sa Ràpita i amb qui hem discutit animadament part d´aquest estudi. Al
prof G.X. Pons pels seus ànims i correccions i a Noemi Forteza estimada i entusiasta
acompanyant de curolles i aventures.
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