
GEOLOGIA DE MENORCA

INTRODUCCIÓ:

La terra canvia constantment, i molts dels canvis es fan al llarg de milions d’anys. Són els 
que marquen l’evolució geològica de la Terra. D’una foma paral·lela a aquests canvis lents hi 
trobem l’evolució biològica, la dels éssers vius. Gràcies a que aquestos éssers vius es 
queden molts d’ells fossilitzats al morir i queden coberts per sediments podem fer-los 
servir com a valuoses restes de la vida del passat i així poder ordenar-los fent una escala 
del més antic al més modern. Aquesta escala es pot dividir en unitats segons els moments 
catastròfics que marquen fites en l’evolució i que serveixen per establir límits en la mesura 
del temps geològic. 

DISTRIBUCIÓ DELS MATERIALS GEOLÒGICS DE L’ILLA

La distribució geològica de Menorca és prou característica. L'illa està separada en dues 
grans unitats geològiques per una línia pràcticament recta que va des de el Port de Maó 
fins a Cala Morell, al nord de Ciutadella. La part més antiga correspon a la zona nord, on 
podem trobar un mosaic de materials de diferent color, edat i composició. Es tracta d'una 
regió amb un relleu relativament accentuat de petits turons i valls amples i poc fondes. 
Aquesta zona s'anomena regió de Tramuntana. Per contra, la part sud, anomenada regió de 
Migjorn, és una zona amb poc relleu, d'una coloració i composició molt més homogènia i amb 
gran nombre de barrancs. Aquesta distribució en dues regions diferenciades també té el 
seu reflex en dues composicions de roques: al nord dominen les silícies, encara que també 
n'hi ha de carbonatades, i al sud pràcticament són totes carbonatades. Aquesta composició 
confereix a l'illa unes característiques hidrogeològiques particulars. El terrenys 
superficials del sud són permeables i l'aigua s'escola en profunditat fins que troba 
terrenys impermeables. Al nord açò pràcticament no succeeix. Aquest fenomen provoca que 
la pràctica totalitat de les reserves d'aigua es trobin al sud de l'illa, a l'anomenat aqüífer 
de Migjorn. 



DIFERENTES MATERIALES

Las rocas de la isla son casi exclusivamente sedimentarias, encontrándose rocas detríticas 
(desde fangolitas a conglomerados, pasando por areniscas cuarzosas o calcáreas) o de 
origen químico o bioquímico (principalmente calizas o dolomias).

En el cuadro adjunto se indican algunos lugares en los que se pueden observar los 
diferentes tipos de rocas aquí presentes
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Pedra gravosa: Roca de color gris plom lleugerament marró, de gra bastant gros. Posada al 
sol es veuen punts de lluïsor abundants. Semblen formades per trossos cantelluts i un 
ciment que els uneix.

Pedra esmoladora: És formada per grans de quars, un poc de matriu llimosa-argilosa, que 
pot no ser-hi, i ciment de naturalesa carbonàtica, encara que hi pot haver-hi una major o 
menor quantitat d'òxid de ferro, que són en gran part el causant de la coloració vermella. 
Gres que antigament hom feia servir per a esmolar

Llosella: Roca sedimentària dominantment argilosa que se sol exfoliar en petites lloses. A 
Menorca hom anomena llosell la pissarra. És una roca llimosa, estratificada, argilosa i de 
color gris plom o negre. Per alteració solen tornar gris ocre o groc ocre. Quasi sempre la 
llosella és un sediment que domina a les zones paleozoiques (era primària)



Conglomerat: Roca detrítica coherent, del grup de les rudites, de gra gros, amb més del 50 
% d’elements detrítics superiors als 2 mm de diàmetre, arrodonits fins a subangulosos, 
formats per blocs, còdols, palets i grànuls que fan de carcassa; els espais porals que resten 
entre aquests elements poden ésser ocupats per un fluid (aigua, aire, hidrocarbur, etc.), 
per una matriu (sorra, lutita) o pel ciment; el ciment pot ésser de carbonats, silícic, d’òxids 
de Fe, etc 

Pedra del toro: Roca de sedimentació marina de gra molt fi, de color gris plom que pot 
canviar en la superfície a una coloració lleugerament groguenca. Forma estrats finets d'uns 
5 a 7 cm, amb juntes lleugerament argiloses, la qual cosa fa que es pugui separar de les 
altres. Calcària dolomítica ben estratificada, explotada prop de la muntanya del Toro. 

Pedra viva: Pedra calcària molt dura i compacta, que és la millor per a fer calç. Té la 
mateixa composició que el marès, però falten els elements terrigens, així, la pedra viva és 
més una veritable roca calcària, formada per restes d'organismes marins i carbonat de 
calci. 

Al Sud

Marès: Roca formada per restes o fragments d'organismes marins, generalment de mida 
de l'arena, i grans de quars o fragments d'altres roques. La matriu sol ser llimosa i el 
ciment, generalment poc abundant, carbonàtic. Roca arenosa de gra i ciment calcari de bon 
treballar.

Gres gris: Roca terrígena (arenisca) composada per grans que no passen de 2mm de 
diàmetre(per regla general de quars) i un ciment que els aferra. És freqüent que presentin 
ferrificacions o taques d'òxid de ferro, cosa que dona la tonalidat ocre o groguenca. 

Según la teoría de superposición, los materiales de diferentes épocas, tendrían que estar a 
diferente nivel, pero, en nuestra isla,. ¿Cómo es posible estos materiales se encuentran a un 
mismo nivel?. Digamos que todo esto es posible, gracias a la presencia de una serie de 
fallas, que "cortan" la isla en dos partes. En Cala Morell, se puede ver perfectamente la 
falla. Esta falla, corta la isla, y en este lugar, podemos ver como se encuentran materiales 
del Jurásico y del Mioceno (norte y sur) uno al lado del otro. La falla va desde el puerto de 
Mahón hasta esta cala. Por eso también podría ser interesante que nos fijáramos en las 
características de este puerto, uno de los puertos naturales más importantes de Europa. 

• Calizas. Estas rocas estan formadas por partícuas finas de carbonato precipitado. 
En Binimel.la se pueden llegar a formar capas de hasta dos metros. 

• Radiolaritas. Son rocas de origen bioquímico, por precipitación de radiolarios. Estos 
radiolarios son pequeños microorganismos. Estas rocas forman parte estratos de 2 
a 5 cm alternados con otras rocas, y son de color verde oscuro. 

• Pizarras. Predominantemente son arcillosas o limolitas estratificadas. Presentan un 
color gris oscuro o negro. Es una roca muy poco permeable debido a su composición 
rica en materiales silíceos. Es una roca que no se puede usar como material de 
construcción.



• Areniscas. Son rocas compuestas por granos de cuarzo, normalmente, y cemento. A 
veces están ferrificadas, y por eso presentan un color rojizo.

• Conglomerados. Son rocas detríticas formadas por sílice, cuarzo y restos de otras 
rocas. La matriz es calcárea.

• Piedra del Toro. Las calcáreas son piedras de color gris plomo, que a veces se 
vuelven de color o de tono amarillento. Desde Mercadal, se puede ver 
perfectamente esta línea de materiales. Se utiliza como piedra ornamental o para 
hacer gravilla. 

• Calcarenitas conformando materiales tipo «marés». El «marés» se caracteriza por 
ser una roca de tipo mixto, porque a la vez que está constituida por restos de 
animales marinos de naturaleza calcárea, también está formada por cuarzo y otros 
materiales de origen detrítico. Si en este material no abundan los elementos 
terrestres, se obtiene una verdadera calcárea, y como consecuencia se obtiene una 
roca muy dura que no permite ser tallada en bloques. 

Menorca té la seva pròpia personalitat geològica que la diferencia de la resta de les Illes 
Balears: és l’única illa amb materials de l’era primària.  La nostra illa és un gran 
trencaclosques de roques que encaixen de manera complexa al nord, amb materials primaris 
i secundaris, que contrasten amb l'homogeneïtat del sud, amb roques terciàries. 



UTILIDAD 

Las rocas que caracterizan a Menorca, se han usado, en su mayoría, para hacer y construir 
infinidad de estructuras y hacer actividades.

Nuestros orígenes humanos se hayan el pretalayótico y el talayótico menorquín. Esta época, 
se caracteriza en Menorca por la construcción de diversas estructuras y construcciones. 
Tales serían las superconocidícimas "taules" y "navetas". Estas construcciones fueron 
posibles gracias a un tipo concreto de roca de Menorca. Las "taules" y "navetas" están 
hechas de grandes bloques de marés, roca característica en el sur de Menorca. De esta 
manera también se explica que la mayoría de monumentos de esa época estén en el sur de 
Menorca.

El marés usado en la construcción de estructuras pretalayóticas, también tiene una utilidad 
en la actualidad, aunque ahora ya no se usa tanto. El marés se ha usado durante muchos 
años para hacer y construir casas. Esta roca es característica porque absorbe mucho el 
agua y luego se vuelve realmente dura.

Las areniscas del triásico, se les conoce como "sa pedra esmoladora" (la piedra afiladora). 
Esta piedra fue utilizada durante mucho tiempo por los pescadores, y en la actualidad aún 
se sigue usando, para afilar sus cuchillos. 

Los limos y arcillas del triásico inferior, resultan fenomenales para cultivar en ellas. Tienen 
gran riqueza orgánica, y sus características resultan las apropiadas para retener la 
suficiente agua para los cultivos.

Del triásico medio podemos encontrar dos rocas que también han sido, y son, utilizadas por 
el hombre menorquín. La primera son las calcáreas, o la también conocida "pedra del Toro" 
(piedra del Toro). Esta piedra es utilizada en la construcción, para pavimentar jardines y 
resulta muy estética para ser utilizada como piedra ornamental. También es utilizada para 
hacer grava artificial, al igual que las dolomías del Jurásico. Además, estas dolomías se 
usan a nivel industrial para hacer cal viva, con la que pintamos nuestras casas de color 
blanco, dando este tono característico a nuestra isla.

Los menorquines, hemos usado la arena de las dunas para hacer diferentes cosas. Entre 
ellas se encuentran la de restauración de playas en proceso de desaparición; arena para el 
campo y para centros deportivos y turísticos, y para ser utilizada en la construcción.

RECONEIXEMENT  DE  LES  VUIT  ROQUES  MÉS  EMBLEMÀTIQUES  DE 
MENORCA 

(Conglomerats, gres gris, llosella, pedra esmoladora, pedra del Toro, pedra gravosa, marès i 
pedra viva).
Per a realitzar aquestes activitats s'hauran de portar a terme set experiències senzilles i, 
en acabar cada una d'elles, es seguiran les indicacions de la clau dicotòmica. D'aquesta 
manera, per exemple, damunt el mapa geològic de Menorca hi haurà mostres de les 
diferents roques en el seu lloc d'origen, però sense el seu nom.



1. A partir de l'escala de duresa de les roques de Mohs, on s'indica que el quars és un 
mineral que retxa el vidre, utilitzant un mineral de quars pur. S'anirà fregant els 
fragments de les roques a pots de vidre i es comprovarà que no totes les mostres 
han deixat marques, sols aquelles roques que tenen mineral de quars. Quatre roques 
han retxat el vidre i quatre no.

2. Identificar si la mostra presenta carbonat de calci. Es comprovarà que la calcària 
reacciona amb àcid clorhídric diluït al 5% i es produeix una efervescència amb 
despreniment de diòxid de carboni. De les roques que han retxat el vidre 
comprovam la presència de carbonat de calci, la roca té un component calcari. Sols 
una roca ha "bullit", la pedra esmoladora.

3. Seguidament, de les tres roques que ens queden, mitjançant un peu de rei digital es 
calcularà la mida dels grans que destaquen més de les diferents mostres de roca. 
Seguint les instruccions de la clau dicotòmica, les roques es classificaran en tres 
grups segons la mida dels seus grans: codolets majors que 1 centímetre 
(conglomerats), granets d'arena (gresos) i grans molt fins quasi inapreciables 
(limolites o argil·lites). Així hem descobert el conglomerat de l'era primària, el 
gres gris i la llosella, també de l'era primària.

4. Les quatre roques que no tenien quars les hem intentat rallar amb l’ajuda d’una 
ralladora casolana, tot fregant les diferents mostres. S'anirà comprovant si, en un 
recipient que estarà per sota de la ralladora, hi queden o no restes de la roca. Així 
es classificaran les mostres segons es puguin o no rallar. L'única roca que es desfà 
rallant és el marès.

5. Les altres tres roques que ens queden miram si tenen estructura bretxiforme o no, 
es a dir que semblin formades per trossos cantelluts i un ciment que les uneix. Si a 
simple vista o amb l'ajuda de lupes, la roca presenta esquerdes per tot arreu (en 
totes direccions) o no.  Aquí hem reconegut la pedra gravosa.

6. Per acabar, de les dues roques que ens queden, miram a fotografies si a la natura la 
roca forma estrats amb lloses de pocs centímetres de gruix. Serà una observació 
indirecta tot comprovant la mostra amb diferents fotografies dels llocs de 
Menorca on es localitza aquesta roca. Aquí diferenciam la pedra del Toro i la pedra 
viva.

7. Si ficam la pedra a un recipient amb aigua i surt de color vermellós serà de 
sedimentació continental i si torna negra, de sedimentació marina.


