Un nou lloc d’interès geològic (LIG)
per al patrimoni natural de Campos.
Propostes d’ús didàctic i de geoconservació.
Guillem Mas Gornals

Introducció
Resultant de les obres de millora de la carretera que uneix Campos amb sa Ràpita
(Ma-6030), l’any 2006 va quedar al descobert un important aflorament d’edat Miocè
terminal-Pliocè a la zona de na Serral, corresponent a la sedimentació produïda durant la retirada i tornada de la mar durant la crisi de salinitat ocorreguda a la Mediterrània ara fa 5,96-5,32 milions d’anys (Mas i Fornós, 2006).
L’excepcionalitat de l’aflorament, atesa la seva singularitat (dificultat per observar afloraments de bona qualitat d’aquest esdeveniment geològic cap a l’interior de l’illa), la
representativitat de l’evolució geològica regional, així com el seu potencial d’ús 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 Campos
amb un clar potencial didàctic-educatiu.
El present treball està pensat tant per a la seva consulta científica-tècnica a efectes
de protecció, com per ser una eina didàctica dirigida a docents de secundària, batxillerat i a estudiants universitaris.
L’aflorament estudiat en aquest treball, juntament amb altres situats al litoral i conca
de Campos, són actualment objecte d’estudi dins del projecte d’investigació denominat La sedimentació tipus Lago-Mare (Messinià terminal) i la transgressió del
Pliocè a la conca de Campos (Mallorca, Illes Balears). Relació amb la crisi de salinitat
a la Mediterrània, actualment en vies de realització per part de l’autor de la present
comunicació i dirigit pel Dr. Joan J. Fornós Astó, dins del programa de doctorat del
Departament de Ciències de la Terra de la UIB.
Enquadrament geològic
La crisi de salinitat és un esdeveniment major dins l’evolució neògena de la Mediterrània que es caracteritza per la formació d’importants dipòsits de sals i guixos
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(evaporites) a les zones profundes i una forta erosió en les conques marginals, tot
això com a conseqüència d’una espectacular caiguda del nivell de mar, que alguns
estudis suposen de més de 1500 m, derivada del tancament de les vies marines (passadissos Bètic i Rifeny) que comunicaven la Mediterrània i l’Atlàntic ara fa -5.9 Ma.
Aquesta crisi acaba amb la reinundació completa de la Mediterrània per aigües marines de l’Atlàntic a l’inici del Pliocè (fa -5,3 Ma) amb l’obertura d’una nova via marina,
l’estret de Gibraltar.
Desprès de l’estructuració de les Balears al Miocè mig (~15 Ma), es produeix el rebliment d’una sèrie de conques, entre elles la depressió de Campos, mitjançant la
progradació de una sèrie carbonatada escullosa tortoniana-messiniana (Pomar,
1991) que finalitza amb els episodis relacionats amb la crisi messiniana de dessecació
del Mediterrani i l’episodi marí transgressiu del Complex Terminal caracteritzat aquí,
com a la resta del Mediterrani occidental per la gran presència d’estructures estromatolítiques (formacions construïdes per cianobacteris). La transgressió pliocena
reompliria posteriorment aquestes àrees, uniformitzant el paleorelleu originat per
les construccions biogèniques anteriors.
L’aflorament de na Serral (Fig. 1) ens mostra el contacte entre una unitat inferior
(CCT.- Complex Carbonàtic Terminal, Esteban, 1979), corresponent a la última fase
de la crisi de salinitat (Miocè final), i una unitat superior (CSJ.- Calcarenites de Sant
Jordi, Pomar et alii 1983), corresponent als sediments de la posterior inundació per
la mar pliocena (Pliocè).
Aqueix mateix contacte Miocè-Pliocè també es pot veure, de forma més difusa, en
aflorament a vorera de mar a sa Ràpita (sa Pedra Alta - Na Voltora, UTM-WGS84 31S
x:495363 y: 4356973), on la unitat inferior miocena està formada per espectaculars
fàcies de manglar (Fig. 4a), microbialites (bioconstruccions fòssils de cianobacteris)
i oolites, així com en afloraments temporals (excavacions d’obres) al subsòl del nucli
urbà de Campos (Fig. 4b).

Figura 3. Fòssils pliocens representatius de l’aﬂorament: A) Ostres (Ostrea sp.) i gasteròpode
(Conus sp.); B) Microfòssils: foraminífers (Ammonia beccarii, Elphidium crispum) i ostracode
(Cyprideis torosa).

Figura 4. Continuïtat de la unitat CCT miocena: A) Espectaculars fàcies de manglar a sa Ràpita;
B) Micriobialites amb grans doms estromatolítics al subsòl del nucli urbà de Campos.

Localització de l’aflorament
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: projecció UTM-WGS84 31 S x: 499159 y: 4361726, z: 25 m). El nom de l’aflorament correspon al topònim: na Serral (local); es Serral (Mascaró, 1987). Es tracta
de dues seccions paral·leles corresponents als talls laterals d’una trinxera de desmunt
posada al descobert per les obres de reforma de la carretera, amb una llargària total
de la secció d’uns 300 m i una potència màxima exposada d’uns 4,5 m (Fig. 1).
68

Figura 5. Procés de valoració de LIGs proposat
per Cendrero (1996) i
García-Cortés i Carcavilla (2009).
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Annex

Descripció i caracterització de l’aflorament
Als talls proporcionats per l’aflorament esmentat es poden distingir els dos trams
força diferenciats separats per una discontinuïtat irregular però continua i parcialment carstificada. El tram inferior és atribuït al Miocè terminal, mentre que el superior correspon al Pliocè (Fig. 2). La diferència de litologies i de color entre unitats fa
que sobre el terreny la unitat calcarenítica superior de clor groc (CSJ), destaqui clarament sobre la inferior (CCT) de color molt més obscur (Figs. 1 i 2).

Figura 1. Aﬂorament de na Serral (Campos): Localització en el mapa estructural de Mallorca
i vista general de l’aﬂorament.

Figura 2. Columna estratigràﬁca sintètica i unitats de l’aﬂorament de na Serral (Campos).
Vegeu explicació dels distints nivells en el text.
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a) Unitat inferior (Miocè terminal):
En la unitat miocena hi podem distingir dues seqüències similars amb estromatòlits
(construccions realitzades per cianobacteris) que presenten una potència al voltant
d’un metre cada una. La inferior està incompleta pel fet de què no es veu la base al
coincidir amb el límit inferior de l’excavació. 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. Els doms estromatolítics presenten
a la base dimensions centimètriques que lateralment poden passar a calcisiltites (gra
molt fi) blanques amb traces de laminacions estromatolítiques (estromatòlits aglutinats). A sostre d’aquest nivell els doms estromatolítics adquireixen dimensions mètriques. La roca presenta un elevat grau de cristal·lització i està molt dolomititzada.
b) 0,15 m d’un nivell molt irregular, però continu, format per llims argilosos de color
verdós.
c) 0,35 m corresponents a un nivell carbonatat molt continu en tot l’aflorament, en
contacte net amb el nivell inferior, format per laminites criptalgals que corresponen
a estromatòlits aglutinats de gra fi, de color molt obscur. Presenta una important
presència de sílex en forma de nòduls i localment un elevat grau d’alteració amb
caolinita.
d) 0,15 m similars al nivell anterior però amb una menor proporció del sílex i una
certa dolomitització. La laminació és fa molt difusa.
e) 1,00 m de calcàries negres d’aspecte espongiforme. Presenta una forta recristal·lització. Presenta laminacions estromatolítiques amb forma de doms d’escala mètrica,
no sempre clarament visibles, que localment presenten estructura columnar i doms
individualitzats (trombòlits). Lateralment aquests trombòlits passen a calcarenites
grogues molt bioturbades amb fauna característica de medis restringits, especialment amb presència de mol·luscs i cucs.
Tota la unitat miocena observable a l’aflorament presenta una seqüència transgres69

siva 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, possiblement d’hipersalinitat.
El contacte entre aquesta unitat miocena i la que se li superposa, atribuïda al Pliocè,
és força irregular. D’una banda es tracta d’un contacte net que segueix la paleotopografia original; i per l’altre, aquesta superfície està tallada per una sèrie de depressions, probablement degudes al col·lapse d’algun dels doms estromatolítics
inferiors i/o cavitats de petites dimensions. Aquestes depressions estan reblides pels
materials de la unitat sobrejacent de forma sinsedimentaria, definida per l’engruiximent de la unitat pliocena immediatament superior (Fig. 1).

Apèndix 3

b) Unitat superior (Pliocè):
La seqüència pliocena presenta dos nivells clarament diferenciables pel color, en la
que s’hi han distingit fins a sis nivells que de base a sostre, que són (Fig. 2):
a) 0,02 m de lutites de color blanc-gris clar extensives i en contacte directe sobre el
Miocè terminal. Contenen abundants gasteròpodes, bivalves, restes carbonosos,
pues de bogamarins, ostracodes i foraminífers com Ammonia beccarii (Linnaeus,
1785).
b) 0,10 m d’argiles ocres amb abundants foraminífers, principalment A. becarii i Ephidium crispum (Linnaeus, 1767).
c) 1,00 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 (A. becari, E. crispum), ostràcodes (Cyprideis torosa
(Jones, 1850), restes vegetals i peixos (dents de petits espàrids, ...) (Fig. 3b).
d) 0,10 m d’argiles ocres-verdes, de característiques i composició similars a les del
nivell b) amb abundants foraminífers com A. beccarii i també E. crispum.
e) 1,00 m constituïts essencialment per una lumaquel·la massiva (rudstone) de bivalves (Ostrea sp., Cardium sp.), gasteròpodes (Conus sp.) i altres mol·luscs, 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. 3a).
f) 1,50 m de biocalcarenites blanques d’aspecte massiu i molt bretxificades. Contenen rars foraminífers que degut a l’alteració són difícils de classificar (probablement
A. beccarii).
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
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Campos; on es poden distingir, retallant i reblint els trams superiors de la sèrie pliocènica, els perfils dels clots d’un antic cultiu de vinya, actualment transformat en
camp de conreu.
En conjunt, el Pliocè, constitueix una seqüència marina granocreixent amb influències continentals, extensiva i que es sobreposa directament sobre el miocè terminal
(prèviament meteoritzat, parcialment carstificat i, probablement, erosionat).
Els materials pliocènics es troben afectats per deformacions degudes a desplaçaments verticals sinsedimentaris provocats per enfonsaments del sediment, que
tenen la seva correspondència amb col·lapses de la unitat bassal miocènica.
Figura 3. Fòssils pliocens representatius de l’aflorament: A) Ostres (Ostrea sp.) i gasteròpode (Conus sp.); B) Microfòssils: foraminífers (Ammonia beccarii, Elphidium
crispum) i ostracode (Cyprideis torosa).
c) Discussió i interpretació:
Els dipòsits miocènics que hem descrit corresponen a l’episodi de la crisi de salinitat
messiniana que té lloc entre els 5,9 i 5,3 Ma causada pels tancaments dels passadissos Bètic i del Rift amb l’aïllament del mar Mediterrani de l’oceà Atlàntic.
Els estromatòlits són estructures òrganosedimentaries laminades adherides al substrat, producte de l’activitat metabòlica de microorganismes, principalment cianobacteris. Els microorganismes s’estratifiquen i van creixent a través del sediment que
es va solidificant, mentre que molts restes orgànics són sepultats com a part de la
laminació.
El creixement dels estromatòlits es troba sempre lligat a cossos d’aigua, necessitant
d’unes condicions fisicoquímiques de bona lluminositat i alta concentració de sals i
nutrients, cosa que probablement passaria en plena crisi de salinitat messiniana. Per
això s’ubiquen en aigües somes, amb un creixement òptim vers els 10-15 m de profunditat, principalment en ambients restringits (ambients hipersalins, badies tropicals, ...) adoptant una organització en forma de colònies irregulars, formant vertaders
esculls.
En relació a les fàcies de manglar, microbialites i oolites que formen la unitat inferior
miocena a la costa de sa Ràpita (Fig. 4a), es poden observar una amplia continuïtat
i homogeneïtat vers l’interior de la conca de Campos que es pot seguir cap a l’aflorament de na Serral i també al subsòl del nucli urbà de Campos (Fig. 4b).
Si bé, per una part queda clara la successió estratigràfica miocena general de la conca
de Campos, formada de base a sostre per: (i) nivells d’arenisques bioclàstiques amb
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intercalació cíclica de nivells de margues verdes (litoral de sa Ràpita) que cap a l’interior (nucli urbà Campos) passen també a nivells cíclics de calcàries fines lacunars
amb intercalacions de margues verdes, (ii) nivells de llims carbonats amb bioturbació
vertical (manglar), que cap a sostre passen a (iii) microbialites i oolites, finalment als
marges cobertes per (iii) depòsits Lago Mare (Mas, 2011), no resulta tan clara la atribució dels depòsits més inferiors (i) en relació a la seva possible pertinença a les fàcies lagoon de la Unitat d’Esculls i/o nivells inferiors de les fàcies de manglar de la
unitat de Calcàries de Santanyí-CCT.
En relació a aquesta discussió, tendríem tres possibilitats d’interpretació:
(I) Que tant els depòsits inferiors (calcàries i margues verdes) com el superiors (manglar i microbialites) corresponguin a les zones més internes de les fàcies Lagoon de
la Unitat d’Esculls, el que coincidiria amb la caracterització d’aquestes fàcies (Pomar
et alii, 1983b, Fornós et alii, 1991): arenes bioclàstiques bioturbades amb mol·luscs
i foraminífers bentònics (alveolínids, sorítids i miliòlids) i localment, a les zones més
internes, sedimentació fina (packstones) amb traces d’arrels verticals (manglars ?),
estromatòlits, crostes edàfiques (calitx) i paleosòls.
(II) Que tant els depòsits inferiors (calcàries i margues verdes) com el superiors (manglar i microbialites) corresponguin a les fàcies de manglar de la Fm. de Calcàries de
Santanyí-CCT, ja que tant la presència de fangs carbonatats com les intercalacions
d’argiles verdes han estat descrits a les fàcies de manglar (Complex de Manglar) de
la Fm. de Calcàries de Santanyí (Fornós, 1983).
(III) Que els depòsits inferiors (calcàries i margues verdes) corresponguin a les zones
més internes de les fàcies Lagoon de la Unitat d’Esculls i els superiors (manglar i microbialites) corresponguin a les fàcies de manglar de la Fm. de Calcàries de Santanyí-CCT.
Temptativament ens inclinaríem més per aquesta tercera interpretació, que vendria
avalada per:
(I) La presència d’un nivell de paleocarst que afecta la darrera capa dels nivells inferiors d’arenes bioclàstiques i/o de margues verdes, just abans del primer nivell de
manglar. Aquest nivell de paleocarst normalment coincideix amb el nivell immediatament anterior al primer manglar observat al litoral (sa Ràpita-cala Esglesieta).
(II) La diferència de patró de les dues seqüències separades pel nivell de paleocarst,
regressiva la inferior (amb la presència final de paleosòls i calitxos) i transgressiva la
superior (al passar els nivells de manglar cap a sostre a nivells de microbialites i oolites corresponents a barres litorals més externes).
(III) Al marges de la conca de Campos les oolites i microbialites es situen en onlap
directament sobre els depòsits detrítics regressius de les Margues de la Bonanova
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(costes des Monjos), sense la presència dels nivells inferiors de calcàries i margues
verdes cícliques observats al nucli urbà de Campos i al litoral. En aquest cas queda
clar que els dipòsits d’oolites i microbialites corresponen a una seqüència cronostratigràficament diferent i posterior a l’erosió de la Unitat d’Esculls.
Per tot això, aquesta unitat miocena hauria de ser inclosa dins del CCT (sensu Fornós,
1983 i Fornós i Pomar, 1983), i no dins les fàcies back reef (rere escull) de la Unitat
d’Esculls (Pomar et alii, 1983) com han proposat Arenas i Pomar (2010) arribant a
interpretar la unitat de Calcàries de Santanyí (Pomar et alii, 1983) com a cronostratigràficament equivalent a la Unitat d’Esculls i no representativa del CTT.
D’aquesta manera la unitat de manglar i microbialites de la costa es pot correlacionar
amb la unitat inferior de l’aflorament de na Serral i les microbialites del nucli urbá
de Campos, que en constituirien la continuïtat, en tots els casos cobertes pels dipòsits del Pliocè, vers l’interior de la conca.
Per la seva part, el conjunt pliocè, conforma una seqüència marina transgressiva-regressiva granocreixent amb influències continentals, que pot arribar a marcar dues
zones perfectament diferenciades, una inferior de caràcter més calcilutític correspondria a una sedimentació marina litoral i una superior més calcarenítica corresponent a zones de platja alta i eòlics. Entre els nivells marins i els continentals poden
aparèixer nivells de sedimentació corresponents a ambients de caire restringit o lacunar, probablement associats a albuferes residuals regressives.
Els nivells massius d’ostrèids es poden interpretar com a bioherms d’ostres. Aquets
esculls d’ostres, típics dels ecosistemes dels estuaris, ens indiquen també que ens
podríem trobar davant d’un ecosistema d’aquest tipus.
Cal tenir en compte que en un rebliment sobtat i complet de les conques a l’inici del
Pliocè (Zanclià), alguns dipòsits biocalcarenítics, corresponents a platges situades
als marges de les conques (Son Lluís, es Monjos, Son Grau), és 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 fins
situats als depocentre de la conca, com recentment a apuntat Mas (2011).
A la conca de Campos, degut a la poca profunditat de la conca ja al inici del Pliocè,
no apareixen les fàcies profundes del Pliocè corresponets a la unitat de Calcisiltites
de Son Mir (= Margues amb Amusium).
Els esfondraments (col·lapses) d’ordre mètric observats (Fig. 1) podrien ser, o bé deguts al caràcter laminar i l’elevada porositat (fragilitat) de les formacions estromatolítiques inferiors, acompanyades de factors de neomorfisme i/o probablement
també, a la carstificació. La conjunció d’ambdós processos explicaria la formació d’a84
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questes petites estructures de col·lapse en el substrat miocènic que afectarien de
retruc als materials pliocènics superiors.
A la zona de contacte les calcàries han estat fortament afectades per una dolomitització que és molt irregular així com per altres processos de neomorfisme relacionats
probablement amb les fases perievaporítiques corresponents al darrer estadi de la
crisi de salinitat messiniana.
Des de la perspectiva paleoambiental el conjunt de Na Serral suposa un model d’evolució postorogènica que inclou des d’un ambient finomiocènic restringit d’aigües
somes hipersalines (tipus Sabkha) amb esculls estromatolitics de caràcter tropicalsubtropical, que es segueix, després d’un breu episodi continental de condicions diagenètiques molt especials, 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 albuferes residuals i sistemes
dunars (Pliocè mitjà-superior).
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Geoconservació i gestiò del patrimoni geològic
La geoconservació fa referència a la conservació del patrimoni geològic i la geodiversitat (Díaz-Martínez et alii, 2008).
El patrimoni geològic està 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
alii, 2008; García-Cortés i 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.
Les propostes i treballs específics sobre geoconservació del patrimoni geològic de
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les Illes Balears han estat fins ara ben pocs i recents. Destaquen els treballs d’investigació sobre patrimoni paleontològic de Mallorca (Morey, 2008; Morey, Mas i Ripoll.,
2009; Morey i Ripoll, 2010), la realització de la I Jornada sobre Patrimoni Geològic a
les Illes Balears (IGME-Govern Balear, Palma 06/11/2008), així com la publicació divulgativa Illes d’Aigua (Durán-Valsero, 2006). A l’illa de Menorca ha estat publicada
l’única guia geològica de les Illes Balears que inclou itineraris i punts geoculturals
(Rossell i Llompart, 2002).
Existeix també un intent per part del Govern Balear (Conselleria de Medi Ambient,
desembre 2008) d’inventariar els punts d’interès geològic amb la finalitat de crear
una Xarxa Balear de Patrimoni Geològic i Hidrogeològic, així com una proposta addicional (04/02/2009) d’ampliació d’aquesta xarxa realitzada per la coordinadora de
regidors Diògenes (Artà, Capdepera, Pollença, Son Servera).
Mas i Martorell (2011) realitzen, per primera vegada a Balears, una valoració completa d’un LIG de Manacor en base als criteris IELIG de García-Cortés i Carcavilla
(2009), a la vegada que en proposen la catalogació, possibilitats d’ús social i mesures
de geoconservació.
La valoració de l’aflorament de Campos es realitza des d’una triple vesant: i) el seu
valor intrínsec (científic, geològic), ii) el valor lligat a la potencialitat d’ús social (didàctic, divulgatiu), iii) la valoració lligada a la necessitat de protecció (Cendrero, 1996;
García-Cortés i Carcavilla, 2009) (Fig. 5).
No obstant això, la necessitat o prioritat de protecció és un paràmetre a valorar un
cop s’hagin valorat el llocs pel seu interès intrínsec i de potencialitat d’ús, i això d’acord amb dos arguments: i) la prioritat de protecció és un aspecte crític a l’hora de
proposar mesures a adoptar per les administracions competents de la gestió del patrimoni, per la qual cosa ha de tenir un tractament diferenciat i fàcilment comprensible pels responsables i tècnics de les mateixes; ii) en la valoració de la necessitat
de protecció influeixen alguns paràmetres (com la proximitat a poblacions o la facilitat d’accés) que són comuns a la valoració de la potencialitat d’ús però que juguen
en sentit contrari, el que pot produir resultats equívocs si no es valoren per separat
(García-Cortés i Carcavilla, 2009).
S’ha utilitzat, per tant, el mètode de valoració LIG proposat per l’Area de Investigación en Patrimonio Geològico de l’Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
Es tracte del mateix sistema que s’utilitza per a l’elaboració de l’Inventari Espanyol
de Llocs d’Interès Geològic (IELIG) en aplicació de la Llei 42/2007. Això ens dona unes
puntuacions, que al estar estandarditzades, ens permeten comparar entre LIGs a nivell de tot el territori espanyol.
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Per a tot això, es valoren seguidament de forma independent l’interès i vulnerabilitat,
tenint en compte que algunes de les variables poden tenir, a la vegada, pes en ambdues valoracions (vegeu Apèndix 2). Els criteris de valoració i puntuació dels diferents
paràmetres es poden trobar als annexes II, III, V, VI i VII del document metodològic
per a l’elaboració del l’IELIG (García-Cortés i Carcavilla, 2009), disponible a la pàgina
web de l’IGME.
a) Valoració de l’interès
Atesos els paràmetres de valoració de l’interès científic, didàctic i turístic-recreatiu
dels LIGs proposats per García-Cortés i Carcavilla (2009), la seva quantificació seria
la que segueix:
- Representativitat: És un bon exemple, a nivell de tota l’illa de Mallorca, per representar i mostrar la relació entre les unitats sedimentaries CCT i Pliocè. Representatiu
de l’evolució del final de la crisi de salinitat messiniana i reflex de paleogeografies i
paleoambients representatius de l’evolució geològica regional (2 punts).
- Caràcter de localitat tipus: Localitat de referència regional per poder observar un
interessant aflorament del trànsit Miocè terminal-Pliocè vers l’interior de l’illa (1
punt).
- Grau de coneixement científic del lloc: Atès de què es tracta d’un nou aflorament
posat al descobert recentment l’any 2006 per obres, l’únic treball científic sobre el
mateix és el de Mas i Fornós (2006), que descriuen l’aflorament i en realitzen un primer estudi (1 punt).
- Estat de conservació: Actualment el tall que permet veure els elements litològics i
estructurals encara es presenta ben conservat i pràcticament íntegre, llevat d’alguns
deterioraments que no l’afecten massa (2 punts).
- Condicions d’observació: Perfectament observable amb facilitat pràcticament en
tota la seva integritat, llevat d’alguns reforçaments que tapen part del desmunt (2
punts).
- Singularitat (raresa): És la primera vegada que s’observa, fora de la costa o de perforació del subsòl, el contacte de més de 200 m lineals entre ambdues formacions,
el que és encara de major interès pel fet de localitzar-se a l’interior de l’illa, on donada la geomorfologia de l’àrea es fa difícil l’observació directa de l’estructura geològica (1 punt).
- Diversitat geològica: Possibilitat d’observar en un mateix aflorament no molt extens: i) dues unitats estratigràfiques diferents (CCT i CSJ); ii) presència de fòssils directament observables (estromatòlits, mol·luscs) i microfòssils; iii) litologies diferents
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el Camp d’Aprenentatge des Palmer de Campos, juntament amb un text explicatiu
sobre les característiques del jaciment. Multimèdia: vídeo o animació explicativa.
Publicació d’opuscles divulgatius i informació a la pàgina web de l’Ajuntament de
Campos.
c) Actuacions i competències administratives
Atesa la vigent Llei nacional 42/2007 de patrimoni natural i biodiversitat, la protecció
de la geodiversitat, és un deure de les administracions públiques (Art. 5.2.f) i concretament la declaració i gestió dels espais naturals protegits, -on s’inclouen les formacions geològiques i jaciments paleontològics d’especial interès, notòria
singularitat i/o importància científica- correspon a la Comunitat Autònoma (Arts.
33.1-2 i 36.1).
Segons la vigent Llei autonòmica 5/2005 per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), l’inici del procediment de declaració de les categories de
monument natural o els llocs d’interès científic (LIC), tant dins com fora d’un PORN,
correspon al Consell de Govern mitjançant acord pres a proposta de la conselleria
competent en matèria de medi ambient (Arts. 9, 24 i 25).
Com alternativa també es pot optar per la figura de bé d’interès cultural (BIC), zona
paleontològica, segons la Llei 12/1998 del patrimoni històric de les Illes Balears (Art.
6.7) o també a alguna mesura protectora de la normativa urbanística i/o d’ordenació
del territori pertinent (plans d’ordenació, normes subsidiàries, ...) aplicable per part
del Consell Insular i/o Ajuntament.
Legislació citada

Llei 12/1998, de 21 de desembre, del Patrimoni Històric de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de
29/12/1998).
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 20 de juny de 2003, per la qual s’estableix el currículum
de determinades matèries per a l’educació secundària obligatòria i el batxillerat (BOIB núm. 100, de
12/07/2003).
Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO) (BOIB núm.
85, de 04/06/2005).
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE núm. 299, de
14/12/2007).
Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s’estableix el currículum de l’educació secundària obligatòria a
les Illes Balears (BOIB núm. 92, de 02/07/2008).
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lleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, que ofereixen al professorat
i a l’alumnat la possibilitat de realitzar estades en un medi singular. La seva finalitat
és treballar objectius i continguts del currículum, especialment els de l’educació ambiental. La participació a les activitats dels camps d’aprenentatge està regulada per
la Direcció General d’Innovació i Formació del Professorat.
Mesures de geoconservació
El patrimoni geològic forma part del patrimoni natural que cal conservar (Llei
42/2007). El sistema més important de conservació del patrimoni geològic és la protecció, entesa com el procés pel qual es delimita un espai natural, la gestió del qual
té com a objectiu primordial la conservació dels seus valors naturals.
Un dels principals problemes als que s’enfronta la geoconservació és l’excessiu desconeixement que existeix a la nostra societat sobre els processos geològics i els seus
resultats, fins el punt d’ignorar la seva relació amb la biodiversitat, o el seu valor
com a part del patrimoni natural (Guillen-Mondejar in Díaz-Martínez et alii, 2008).
Per això es consideren adients tots els esforços en pro de l’ensenyament i/o difusió
sobre el coneixement i característiques de l’aflorament que ara ens ocupa.
Atès l’alt valor intrínsec-científic de l’aflorament, així com l’alt potencial d’ús social
(didàctic-educatiu), tot unit a una alta vulnerabilitat; es proposa la catalogació de
l’aflorament com a Lloc d’Interès Geològic (LIG) amb protecció prioritària a curt termini, com element patrimonial del municipi de Campos, dins l’Inventari de Llocs d’Interès Geològic (Llei 42/2007, IGME) i/o la Xarxa Balear de Patrimoni Geològic i
Hidrogeològic (Conselleria de Medi Ambient), segons proposta i valoració efectuades
(Apèndixs 1 i 2).
Per a la qual cosa, es proposen una sèrie de mesures de protecció específiques.
a) Mesures de protecció in situ
Com a mesures més urgents es fan necessàries mesures per evitar l’erosió immediata
de l’aflorament. Fixació dels nivells superiors a la zona on aflora la unitat pliocena
(més arenosa).
Instal·lació de plafó/ns informatiu/s-explicatiu/s in situ, ubicats a la voravia pública a
l’inici de l’aflorament dins del camí que es desvia en direcció a la finca de na Serral.
Possible organització de visites guiades programades.

(margues, calcàries, dolomies, calcarenites, argiles, sílex, ...) (2 punts).
- Contingut didàctic: Il·lustra continguts curriculars universitaris, d’educació secundaria i batxillerat (vegeu apartat Potencial d’us social i Apèndix 3) (2 punts).
- Infraestructura logística: Serveis d’allotjament i restauració adequats per a grups
de 40 persones situats en un radi de menys de 5 km de l’aflorament. Al Camp d’aprenentatge des Palmer, situat a menys de 5 km de l’aflorament, es poden atendre
dos grups classe o un màxim de 50 alumnes. Proximitat amb el nucli urbà de Campos,
nuclis turístics-residencials de sa Ràpita i la Colònia de Sant Jordi i agroturismes de
la zona (4 punts).
- Densitat de població (demanda potencial immediata): 850.000 habitants (població
de l’Illa de Mallorca) en un radi de 50 km (2 punts).
- Accessibilitat: Possibilitat d’accés directe per carretera asfaltada amb aparcament
per turismes (màxim 5-6). Possibilitat afegida d’utilitzar els voltants de la rotonda
(vial torrent de Son Catlar), situat només a uns 400 m de l’aflorament principal (2
punts).
- Fragilitat intrínseca: Trets decamètrics no vulnerables en front a les visites, però
sensibles a altres activitats antròpiques més agressives (p. ex. manteniment viari) (1
punt).
- Associació amb altres elements del patrimoni natural i/o cultural: Presència de varis
elements tant del patrimoni natural com del cultural en un radi de 5 km (nucli urbà
Campos, ANEI es Trenc-Salobrar, banys de Sant Joan de la Fontsanta, sínia restaurada
de Son Catlar, ...) (4 punts).
- Espectacularitat o bellesa: Encara que l’aflorament és vistós, aquest ítem només
es valora quan el lloc ha estat utilitzat en la iconografia turística (0 punts).
- Contingut divulgatiu: Il·lustra de manera clara i expressiva a col·lectius de cert nivell
cultural (1 punt).
- Potencialitat per realitzar activitats turístiques i recreatives: Nul (0 punts).
- Proximitat a zones recreatives (demanda potencial immediata): Lloc situat a menys
de 5 km d’àrees recreatives (platges des Trenc, ses Covetes i CN sa Ràpita) (1 punt).
- Entorn socioeconòmic: Comarca amb índexs de renta per càpita, educació i ocupació
similars a la mitjana regional i nacional (0 punts).
Llavors, la valoració dels diferent tipus d’interès del LIG serien: interès científic o intrínsec (Ic = 150); interès didàctic (Id = 220); interès turístic o recreatiu (It = 115).

b) Mesures de protecció ex situ
Instal·lació d’una vitrina amb fòssils i mostres litològiques a l’IES Damià Huguet i/o
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b) Valoració de la vulnerabilitat
Atesos els paràmetres de valoració de la vulnerabilitat dels LIGs proposats per García-Cortés i Carcavilla (2009), la seva quantificació seria la que segueix:
- Amenaces antròpiques: Situació en el mateix desmunt de la carretera (4x5= 60
punts).
- Interès per a l’explotació minera: Nul (0 punts).
- Amenaces naturals: Vulnerable a la meteorització i erosió tenint en compte la forta
pendent del desmunt (1x5= 15 punts).
- Fragilitat intrínseca: Trets decamètrics no vulnerables en font a les visites, però
sensibles a altres activitats antròpiques mes agressives (p. ex. manteniment viari)
(2x10= 20 punts).
- Règim de protecció del lloc: Lloc situat en sòl rústic (2x10= 20 punts).
- Protecció indirecta: Lloc sense cap tipus de protecció indirecta (vegetació, llunyania,
...) (4x10= 40 punts).
- Accessibilitat (agressió potencial): Accés directe per carretera asfaltada amb possibilitat per aparcar turismes (2x10= 20 punts).
- Règim de propietat del lloc: Lloc situat en un àrea de propietat pública d’accés lliure
(4x5= 20 punts).
- Densitat de població (agressió potencial): 850.000 habitants (població de l’Illa de
Mallorca) en un radi de 50 km (2x5= 10 punts).
- Proximitat a zones recreatives: Lloc situat a menys de 5 km d’una àrea recreativa
(platges des Trenc, ses Covetes i CN sa Ràpita) (1x5 = 5 punts).
Total vulnerabilitat LIG (V): 210 punts.
Amb tot, atesa la valoració de l’interès i vulnerabilitat totals, finalment resulta una
prioritat de protecció global PPG (vegeu Apèndix 2) de 372 punts, el que implica una
necessitat de protecció a mig termini (201 ≤ PPc, PPd, PPt o PPG ≤ 500).
Potencial d’ús social. Proposta didàctica-educativa
Actualment un dels principals objectius a les assignatures de ciències, que es recull
als respectius currículums, és formar als alumnes a través del treball experimental
en el qual els alumnes han de tenir un paper protagonista en el procés d’ensenyament-aprenentatge.
En el cas de la geologia representa un repte poder trobar llocs on es puguin observar
estructures geològiques senzilles que permetin als alumnes actuar com a geòlegs.
En el cas de la zona d’estudi és tracta d’un tall geològic que ens permet treballar
amb els alumnes diferents aspectes bàsics de la geologia i adaptar-los als diferents

nivells educatius (programacions específiques).
L’aflorament presenta un clar potencial didàctic des dels enfocaments:
Estratigràfic: Per la seqüència visible al tall geològic.
Paleontològic: Per la possibilitat de visualitzar diferents tipus de restes fòssils. L’aflorament mosta espectaculars formacions fòssils de cianobacteris (estromatòlits) i
de grans ostres fòssils, fàcilment visualitzables in situ. També existeix la possibilitat
de recollir mostres per a la posterior observació de microfòssils mitjançant lupa binocular (Fig. 3b).
Històric-geològic: Com a recurs per explicar i interpretar esdeveniments de la història
geològica regional.
Paloambiental: Exemplifica canvis ambientals ocorreguts a Mallorca i a la Mediterrània entre els 5,5-2,5 Ma.
Els diferents aspectes geològics que es poden treballar a l’aflorament pertanyen a
diferents rames de la geologia (paleontologia, estratigrafia, història geològica...) això
ens permetrà recollir i correlacionar diferents tipus de dades amb la finalitat d’aconseguir amb l’alumne una interpretació global.
Aquesta proposta educativa es pot adaptar tant als continguts curriculars d’assignatures de l’ensenyament secundari i batxillerat (vegeu Apèndix 3); això com als continguts d’ensenyaments superiors universitaris (Geologia, Geografia Física, Ciències
de la Terra, Biologia, Geomorfologia, Gestió i Planificació de Patrimoni Natural ...).
Material recomanat: Carpeta dura, paper preferentment quadriculat, llapis, mapes
geològics (Barnolas et alii, 1991) i topogràfics locals.
Per a la programació específica i desenvolupament de continguts es pot fer ús de la
descripció i caracterització proporcionada en el present treball i més específicament
també es pot consultar el treball de Mas i Fornós (2006) i bibliografia citada en el
mateix.
A causa de la seva ubicació en la mateixa carretera per la qual circulen molts cotxes,
es recomana que la visita es realitzi amb grups petits. En el cas dels centres educatius
seria recomanable aprofitar les hores de desdoblament d’alumnes, d’aquesta forma
es podrà realitzar la visita millorant la seguretat.
Les instal·lacions del Camp d’Aprenentatge des Palmer (http://www.campsdaprenentatgeib.cat/palmer/palmer.htm), situat a menys de 5 km de l’aflorament, poden
atendre l’allotjament i manutenció de dos grups classe o un màxim de 50 alumnes.
També existeixen lupes binoculars que permeten l’observació de microfòssils (Fig.
3b).
Els camps d’aprenentatge de les Illes Balears són uns serveis educatius de la Conse-
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