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Part I

Per què recuperar? Claus de diagnosi

1
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1. Les bases de l’estudi geomorfològic de Binimel·là

en base sempre a unes preexistències en forma de,
valors naturals existents i potencials -ja previstos en el projecte LIFE+ RENEIX,

1.1. L’origen

valors geològics i paleontològics –a acabar d’aprofundir durant aquests treballs i proposar de posar en
valor en el futur-,

En la zona de Binimel·là-Cala Mica s’hi concentren: (1) actuacions antròpiques relacionades amb antics
moviments de terres i obertura d’accessos rodats –que haurien de ser un primer objecte de la restauració–,
(2) uns valors botànics i ecològics reals o potencials –que haurien de ser un segon objecte d’actuació en
forma de potenciació i coordinació amb l’activitat agrícola també existent–, (3) un valor patrimonial geològic i
paleontològic important –que podria ser objecte complementari de protecció i divulgació– i, finalment, (4) un
interès social relacionat amb el paisatge i el mar –i en alguns cassos amb activitats econòmiques, més toves
com senderisme, excursions a cavall, cicloturisme, ..., o més agressives com els safaris 4x4 o altres
pràctiques similars amb vehicles motoritzats- que implica una freqüentació elevada, i que hauria de ser
objecte de regulació.

trets geomorfològics (naturals i/o modificats antròpicament); alteració de l’escolament (processos
d’erosió, de canvis en la dinàmica del sediment, ...), risc geològic associat a escarpaments naturals i risc
associat a escarpaments antròpics, i

El precedent d’aquest estudi geomorfològic és el Pla d’Actuacions del projecte LIFE+ RENEIX que amb
l’objectiu general de restauració de zones degradades on es desenvolupen comunitats vegetals singulars i/o
amenaçades s’hi ha proposat, entre d’altres actuacions, l’eliminació de vials innecessaris, tancament amb
parets seques i sembra d’espècies vegetals autòctones.
El convenciment per part de l’equip tècnic del projecte LIFE+ RENEIX que el medi físic és un condicionant
clau habitualment poc tingut en compte a l’hora de valorar/condicionar actuacions com les proposades, així
com a l’hora de proposar-ne de noves que contribueixin a la consecució dels objectius del projecte, és el que
ha dut a la contractació del present treball.

d’ús públic i freqüentació pública (camí de cavalls, platges/cales, ...),
i amb la ferma voluntat d’equilibrar (1) la freqüentació antròpica amb (2) el manteniment, recuperació,
divulgació, dels valors naturals intrínsecs de Binimel·là-Cala Mica allà on s’han preservat millor i allà on tenen
més potencial, (3) la recuperació de la dinàmica fluvial i l’aportació terrestre de sorra a les platges com era en
temps passats de més baixa pressió antròpica –primera meitat del segle XX-, i (4) la seguretat de les
persones visitants.

1.3. Estratègia
L’estratègia de l’estudi geològic-geomorfològic s’ha basat en les condicions d’arribar a un document:
polièdric i de fusió, que proporciona criteri a àmbits d’intervenció múltiples però coordinats, cercant la
coherència entre els treballs pluridisciplinars,
directe i pragmàtic, centrant l’atenció en allò veritablement rellevant i essent resolutiu en allò que crea
preocupació o incertesa,

1.2. Objectiu

àgil i concís, amb una estructura de document que sigui selectiu amb els continguts i vinculi
efectivament la caracterització, la diagnosi i l’actuació,

El present estudi geomorfològic s’ha orientat, especialment, a un resultat aplicat: les propostes de restauració
i de sensibilització que han de permetre que les actuacions previstes en el Pla d’actuacions tendeixin a
l’assoliment dels objectius fixats en el projecte LIFE+RENEIX i, a poder ser, vagin encara més enllà.

diferent en la seva construcció, el qual comença amb el perquè (els elements de diagnosi) per continuar
amb el què (la informació de base que ha permès concloure què està malament o què ha de millorar) i
finalitzar amb el com (els criteris per millorar les accions ja previstes i la proposta de noves actuacions
en base a la nova informació generada), i

La pretensió és que aquest geològic-geomorfològic esdevingui informació de base i aportadora de criteri per
a la restauració paisatgística i ecològica imminents i futures. L’enfocament científic i d’elevat grau de detall de
l’estudi, que ve molt especialment requerit per les reduïdes dimensions –a escala territorial– de l’àrea de
treball, no entra en contradicció amb els resultats pràctics que es pretenen assolir més enllà de la correcta i
detallada caracterització del medi, contribuint a:

actiu, viu, que des de l’inici dels treballs d’elaboració del document es treballi d’acord amb l’equip tècnic
del projecte per garantir que les accions de millora siguin plenament satisfactòries.

valorar la conveniència i viabilitat de les actuacions previstes d’emprendre,
valorar la necessitat de modificar, prioritzar, complementar, coordinar, ..., algunes de les actuacions
previstes,
valorar la necessitat de preveure d’altres actuacions, i
proposar i definir les potencials noves actuacions específiques,
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2. El perquè: les actuacions previstes i les noves actuacions
En aquest apartat es donen les principals claus de diagnosi com a síntesi de les necessitats d’actuació o les
bases sobre les quals millorar les actuacions previstes, amb base a criteris de medi físic, en l’àmbit de
Binimel·là-Cala Mica. Cadascuna dels claus de diagnosi que tot seguit s’apunten tenen associada la
identificació de quines són les claus de caracterització (la informació de base que permet fer aquella
valoració) i les claus d’intervenció a què responen i que es desenvolupen oportunament en la segona i
tercera part d’aquest document.

amb motiu de disminució de l’àrea de la conca -en aquelles conques on s’ha produït la captura de la
seva capçalera- o disminució de la circulació directa d’aigua –amb disminució de la capacitat de
transport- allà on l’obertura de barratges ha seccionat –a la pràctica- algunes de les coques fluvials.
Les claus de caracterització són, en aquest cas, les que es recullen en els apartats 4.1, de caracterització
de la xarxa de drenatge, 4.3, d’evolució històrica durant el període comprès entre 1988 i l’actualitat, i 4.4.1 de
valoració dels efectes/alteracions de la xarxa.

Les claus de diagnosi del medi en relació a les actuacions projectades o a noves actuacions a proposar en el
marc del present treball són:

Les claus d’intervenció es recullen també en el capítol 6 en totes aquelles actuacions relacionades amb el
drenatge: excavació de cunetes, canals de drenatge sota parets seques, reconduccions del drenatge,
reompliment de xaragalls, adequació de passos de torrents amb lloses, excavació de terraplenats den vials,
reconducció del torrent del Caló de S’enderrossall, ...

Primera clau de diagnosi

Tercera clau de diagnosi

Perquè l’especificitat de la geologia de Binimel·là la fa única i d’un interès especial, a causa que:

Perquè la geomorfologia torna a ser el reflex de com el medi geològic ha suportat el pas del temps i els
efectes modeladors del clima i com s’ha arribat a assolir un equilibri dinàmic concret en la forma com es
mantenen els escarpaments arran de mar i en la resta del territori. La dinàmica de meteorització ha
deixat,

una composició geològica excepcional unida (1) al treball continuat del mar i (2) a l’existència històrica
de parets seques amb finalitats diverses, han condicionat la xarxa de drenatge, han propiciat un
paisatge específic, i han permès disposar d’afloraments geològics espectaculars, i
perquè les singulars característiques geològiques de l’àmbit tenen un interès científic, didàctic i
divulgatiu –tan respecte la resta de costa N de Menorca, com respecte la seva costa S o respecte altres
àrees de la península- prou important com per plantejar la necessitat de fer-ne promoció i divulgació
entre els sectors més interessats del món acadèmic i científic.
Les claus de caracterització es recullen en el capítol 3 de caracterització geològica i paleontològica, i de
caracterització del patrimoni geològic; la diagnosi en el capítol 3.5.
Les claus d’intervenció en aquest àmbit específic es recullen en el capítol 6 en forma d’una proposta
d’itinerari geològic-paleontològic i geomorfològic de caràcter divulgatiu.

en les àrees interiors de l’àmbit, pendents suaus sense risc geològic amb puntuals escarpaments
formats per roques més competents i que en algun cas signifiquen risc geològic de grau divers, i
arran de mar la mateixa dinàmica ha mantingut escarpaments verticalitzats en quasi la totalitat de
litologies presents a la zona amb rics associat de caiguda de blocs, moviments planars i/o esllavissades
(segons litologia i estructura del substrat i orientació de l’escarpament) cap a la línia de costa i, de
possible retrocés de la coronació dels escarpaments terra endins.
Les claus de caracterització es recullen en els apartats 4.2.1, de caracterització d’escarpaments naturals i
4.4.2.1 de valoració i cartografia del grau de perill que tenen associat.
Les claus d’intervenció es recullen també en el capítol 6 en la mesura prevista d’indicació de perill geològic
a l’àmbit, a implantar a la zona d’aparcament que s’està habilitant.

Segona clau de diagnosi
Perquè la geomorfologia no deixa de ser un reflex de com el medi geològic ha suportat el pas del temps
geològic i els efectes modeladors del clima i com ha arribat a assolir un equilibri dinàmic concret en la forma
com es produeix l’escolament superficial. L’obertura de camins ha significat l’alteració d’alguns cursos
superficials amb efectes contraposats:
àrees on s’incrementa la capacitat erosiva de l’aigua superficial per major capacitat d’incisió lineal d’un
torrent motivada per alteracions en el seu traçat, en el seu pendent –increment de gradient- i en la
superfície de la seva conca –on a la pràctica s’ha produït més d’una captura fluvial-, i

Quarta clau de diagnosi
Perquè les modificacions antròpiques consistents en l’obertura de camins ha tingut efectes significatius com
de generació de nous escarpaments o talussos verticalitzats en àrees allunyades de la línea de costa, alguns
dels quals són inestables, i d’actual freqüentació humana.
Les claus de caracterització es recullen en els apartats 4.2.2, de caracterització d’escarpaments o talussos
antròpics i 4.4.2.2 de valoració i cartografia del grau d’estabilitat que tenen associat.

àrees on disminueix l’arribada del sediment que contribuïa al manteniment de petites platges d’arena
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Les claus d’intervenció es recullen també en el capítol 6 en la mesura prevista d’indicació de perill geològic
a l’àmbit, a implantar a la zona d’aparcament que s’està habilitant, i en les mesures/recomanacions que es
recullen en l’àmbit de treball H relacionades amb la correcció del perfil dels talussos inestables amb la
possibilitat d’utilització del material natural excavat per la recuperació del tram de camí previ a l’aparcament
que s’està habilitant actualment.

Cinquena clau de diagnosi
Perquè la freqüentació humana creixent, principalment motoritzada en vials existents i fora pista, han
propiciat i/o incrementat els processos erosius del sòl en àrees de torrent i en vessants, i han propiciat
processos d’erosió remuntant en àrees amb poca o nul·la conca de recepció aigües amunt.
Les claus de caracterització es recullen en l’apartat 4.3 d’evolució històrica on es fa palesa l’existència de
processos d’erosió remuntant i en l’apartat 4.4.3 de valoració dels seus efectes.
Les claus d’intervenció es recullen també en el capítol 6 en la mesura prevista en la zona E de control de
l’erosió remuntant i en la mesura –presa per criteris multifactorials- de modificar el traçat del camí de cavalls
evitant el seu pas per tot un fons de vall en l’àrea situada al NE de les platges de llevant fins arribar al vial
inacabat.
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Part II

Què recuperar? Claus de caracterització
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3. Geologia i paleontologia
3.1. Emmarcament
Dins les dues grans comarques naturals que poden diferenciar-se a Menorca, la de Tramuntana representa
un veritable entramat de terrenys heterogenis constituïts principalment per roques carbonatades grises del
Juràssic i Cretàcic, gresos i argiles vermelles del Permotriàsic i llosella i gresos grisos, marrons o negres del
Paleozoic. Aquests últims presenten una forta tectonització, no estan afectats per metamorfisme i es troben
recoberts discordantment pels materials detrítics del Permotriàsic.
Els gresos i la llosella del Paleozoic constitueixen, juntament amb una barreja de diverses litologies poc
freqüents en el conjunt de la comarca de Tramuntana, la sèrie geològica de Binimel·là. Una sèrie que s’estén
en direcció nord-sud, amb un notable caràcter discontinu i que es caracteritza per trobar-se molt deformada,
formant estructures plegades complexes com a conseqüència dels intensos moviments orogènics.
Com la major part dels terrenys Paleozoics que trobem a Menorca, les roques que formen la sèrie de
Binimel·là s’atribueixen al Carbonífer i foren sedimentades en el mar. Tot i així, persisteixen dubtes sobre la
seva edat, ja que molts dels fòssils que es troben en les roques de la zona corresponen a organismes que
varen fossilitzar durant el Devonià i posteriorment en el Carbonífer foren resedimentats, patint així diversos
cicles de sedimentació. D’aquesta manera, les roques que es troben a Binimel·là abasten part del Devonià
fins al començament del Carbonífer, un període de temps que a Menorca és quelcom complicat.
En el plànol A1 s’ha dut a terme la cartografia geològica detallada completa l’àmbit d’estudi de Binimel·làCala Mica.

Figura 1. Mapa geològic.

3.2. Estructura
Els materials que constitueixen el Paleozoic de Menorca presenten una disposició complexa deguda a que
foren afectats per dues orogènies, la Herciniana i posteriorment l’Alpina. La primera s’encarregà de
plegar uns sediments que encara es trobaven poc consolidats. En canvi, a l’orogènia Alpina, ja a l’era
Terciària, aquests mateixos materials són rígids i davant els esforços provocats pel moviment
orogènic es trenquen i fracturen. Entre ambdues orogènies, a finals del Paleozoic, l’erosió arrasà els
grans relleus que s’havien format durant l’orogènesi Herciniana, formant una gran superfície emergida
sobre la qual es dipositaren després els sediments del Mesozoic de manera discordant.
Aquesta disposició és encara més complexa al massís de Binimel·là. Per alguns autors (com Bourrouilh,
1973 o Rosell i Elizaga,1989) els materials geològics que constitueixen la sèrie geològica de Binimel·là es
van veure afectats durant el Carbonífer per processos gravitacionals de lliscament que els mesclà, plegà i
transportà en massa fins la seva posició actual. Per a aquests autors el conjunt forma un nivell sedimentari
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caòtic i desorganitzat que en geologia s’anomena olistostroma.
Segons aquesta teoria, un moviment orogènic del Carbonífer inferior deformà els materials d’aquesta sèrie. El
causant fou un encavalcament, una falla inversa originada per uns esforços tectònics compressius que
desplaçaren un gran bloc de materials sobre uns altres. Mentre aquest gran bloc es desplaçava, la seva part
frontal s’anava desplomant formant un dipòsit caòtic de sediments designat com a un nivell olistostròmic.
Altres autors (com Obrador, 1979) han considerat poc adequada aquesta teoria i han interpretat la barreja de
materials com a esllavissaments des de la vorera de la plataforma. En tot cas, existeix unanimitat en defensar
que tots aquests materials foren resedimentats, és a dir, un cop dipositats van estar involucrats en un nou
procés de transport que els tornà a sedimentar de forma definitiva en un lloc diferent al original.

d’interès Geològic (LIGs) definits pel Instituto Geológico y Minero de Espanya (IGME) a Menorca i porta com
a títol: “Successió Devonica-Carbonífera i roques ígnies de Binimel·là”.
El massís de Binimel·là, juntament amb el tram costaner que compren des de la platja de Binimel·là fins a la
de Pregonda, representen una de les zones de major riquesa geològica de les Illes Balears. Aquest fet queda
constatat per:
la singularitat dels seus afloraments dins els conjunt de les Illes Balears, reforçat per la pràctica
absència de terrenys paleozoics a Mallorca i a les Pitiüses,
l’alta diversitat de formacions geològiques,
l’espectacularitat de les formes degudes a la intensa tectonització dels materials, el que a la vegada li
confereix un interès turístic,
la quantitat de possibilitats didàctiques a diferents nivells d’aprenentatge,

3.3. Estratigrafia
La major part de les roques que constitueixen el Paleozoic de Menorca corresponen a sediments transportats
i dipositats mitjançant corrents de terbolesa (turbidites). Aquestes roques inclouen altres nivells, com és el
cas de la sèrie geològica de Binimel·là, on els materials transportats i dipositats mitjançant corrents de
terbolesa es troben associats a radiolarites, calcàries, lutites vermelles, blanques i negres, colades de fang,
nòduls fosfatats i roques volcàniques intrusives (quarsqueratòfids) i efusives (basalts).

l’interès científic, sent un dels llocs geològics més estudiats de l’illa des de diferents branques de la
geologia: estratigrafia i sedimentologia, geomorfologia, paleontologia, tectònica, petrologia i geoquímica
i hidrogeologia.
a partir d’aquests valors, s’han escollit sis punts d’especial interès atenent a raons de qualitat científica i
didàctica però també d’accessibilitat, segons la configuració de camins porposada en aquest estudi.

D’aquesta manera, la sèrie geològica de Binimel·là, es caracteritza per una gran variabilitat litològica, de
difícil ordre cronològic, on els materials van ser sedimentats en una àrea probablement no llunyana i
posteriorment es van veure afectats per processos d’esllavissament que els varen barrejar i transportar fins la
posició que ocupen actualment. Aquesta sèrie ha estat interpretada per alguns autors, tal i com ja s’ha
comentat, com a un nivell olistostròmic intercalat en la part mitja de la sèrie carbonífera menorquina.
En aquesta sèrie s’alternen materials sedimentats en fons abissals juntament amb altres interpretats com a
nivells de mars soms. Aquesta successió de materials ha estat explicada per alguns autors com el resultat de
colades submarines esllavissades prop del talús. Així, els materials que s’esllavissen des de la vorera de la
plataforma o fins i tot des del propi talús queden alternats entre materials propis de fons abissals. Tots
aquests materials d’edat paleozoica, a Binimel·là estan coberts discordantment per dunes fòssils del
quaternari que no s’inclouen dins la sèrie geològica de Binimel·là.

3.4. Patrimoni geològic: punts d’especial interès
El patrimoni geològic es defineix, segons la llei 42/2007 de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad com: “el
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 la han modelat, c) els climes i paisatges del passat i present i d) l’origen i la evolució de la vida”.
La sèrie geològica de Binimel·là forma part del Patrimoni Geològic nacional constituint un dels 26 Llocs

13

14

CENTRAL: Oriol Martorell, 40, 1r, 3a, 17003 GIRONA – T 972 210 365 F 972 410 639 – email: geoservei@geoservei.com
DELEGACIÓ BALEARS: Himàlaia, 37, 07703 MAÓ – T 655 810 746 – email: a. rodriguez@geoservei.com

CENTRAL: Oriol Martorell, 40, 1r, 3a, 17003 GIRONA – T 972 210 365 F 972 410 639 – email: geoservei@geoservei.com
DELEGACIÓ BALEARS: Himàlaia, 37, 07703 MAÓ – T 655 810 746 – email: a. rodriguez@geoservei.com

ESTUDI GEOMORFOLÒGIC DE LA ZONA DE BINIMEL·LÀ
EN EL MARC DEL PROJECTE LIFE+ RENEIX (LIFE07/NAT/E/000756

3.4.1. Radioralites

1

1

Talús de radiolarites

Descripció sintètica

Roques silícies plegades formades per l’acumulació d’esquelets de radiolaris
intercalats entre fines capes de llosella.

Justificació de la situació
del punt

En el Massís de Binimel·là els afloraments de radiolarites són abundants. Aquest
punt s’ha escollit ja que representa l’aflorament de radiolarites de major alçada i
perquè es caracteritza pel seu bon estat de conservació, l’espectacularitat de les
formes i el fàcil accés com a conseqüència del vial obert per accedir al xalet més
alterós de la urbanització.

Valors geològics

Les radiolarites són un tipus de roca força singulars com a conseqüència de les
condicions necessàries per a la seva sedimentació. Els afloraments destaquen
per una estratificació molt clara i per plecs molt ben modelats. Popularment es
coneix com a “pedra foguera” degut a que la seva composició silícia confereix a
la roca una gran duresa i implica que pot desprendre espurnes al rascar-la amb
un tros de ferro.

Contextualització dins la
sèrie geològica de
Binimel·là

Talús de radiolarites

Situació del punt

És complex determinar amb exactitud l’ordre inicial de sedimentació de la sèrie
geològica de Binimel·là, és a dir, la seqüència estratigràfica anterior a la
resedimentació dels materials, tot i així, a partir de les observacions de camp, és
pot fer una aproximació a aquesta seqüència. Els estrats de radiolarites
ocuparien una posició mitja dins la sèrie geològica de Binimel·là. Al seu sostre
presenten freqüentment petits nivells de nòduls fosfatats i per sobre d’aquests es
situen les calcaries grises amb crinoïdeus. A la seva base es troben les colades
fangoses. Juntament amb les calcaries formen els relleus més alts del massís de
Binimel·là.

Estructura

Capes limitades per plans paral·lels, fortament replegades com a conseqüència
de la seva plasticitat, que a la vegada provoca que els plecs siguin molt ben
configurats. Puntualment s’observen petites falles.

Estratigrafia i
paleontologia

L’alternança de les capes de radiolarites amb fines capes de llosella permeten
observar clarament l’estratificació. Les capes presenten espessors de fins a 10
cm dominant les de 5 cm amb diverses coloracions verdes, negres i vermelles.
Molt dures i difícilment erosionables, les capes ressalten en el relleu. Deguda a
la seva duresa, els plegaments s’associen a que durant la fase de plegament
que deformà aquests materials els sediments encara no s’havien consolidat.

Sedimentologia

Els radiolaris són protoctists planctònics amb un esquelet silici (òpal), esfèric i
perforat. S’associen a mars calents amb elevades concentracions de sílice
producte d’una activitat volcànica. La presència d’abundant silici al mar és un
requisit necessari per al desenvolupament de la vida d’aquests organismes.
Quan es produeix el refredament del mar, moren en massa i s’inicia un nou cicle
sedimentari detrític que acabarà donant lloc a capes de llosella. En relació amb
les radiolarites, es troben al sostre masses de nòduls fosfatats relacionats amb
moments d’atur sedimentari.

Coordenades UTM

X: 590.292

Y: 4.434.378

Fotografia de
l’aflorament

Esquema sintètic de
l’aflorament

Fotografies de detall

Taula 2. Fitxa de la ubicació i caracterització gràfica del punt d’interès geològic de les radiolarites.

Taula 1. Fitxa de caracterització descriptiva del punt d’interès geològic de les radiolarites.
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3.4.2. Plegaments chevron

2

Plegaments chevron

Situació del punt

2

Plegaments chevron

Descripció sintètica

Successió de gresos de gra fi formant làmines primes i intercalats entre lloselles,
fortament plegats en forma de plecs tombats o semitombats tipus chevron.

Justificació de la situació
del punt

El punt representa l’únic aflorament complert amb plecs tipus chevron a
Binimel·là, sent possiblement un dels millors conservats d’aquesta tipologia a
Menorca. Aquest fet s’associa a la dificultat per a que es formin aquests tipus de
plecs.

Valors geològics

L’aflorament destaca per l’espectacularitat de diferents grups de plecs. A part del
indubtable valor estructural, aquestes successions de gresos i llosella permeten
estudiar la sedimentació de tipus turbidítica.

Contextualització dins la
sèrie geològica de
Binimel·là

Els nivells de gresos i llosella constitueixen la part alta de la sèrie geològica per
sobre les calcaries amb crinoïdeus i la llosella vermella. A continuació d’aquest
nivell es desenvolupa la sedimentació habitual del Carbonífer a Menorca.

Estructura

Els plecs són de tipus multicapa, on en alternança de gresos i llosella, aquesta
última proporcionà l’elevada plasticitat necessària per a plegar les roques
d’aquest mode tan agut. Es diferencien dos conjunts principals de plecs tombats
o semitombats, tipus chevron, oposats. Els plecs tipus chevron es caracteritzen
per tenir flancs allargats, simètrics, rectilinis i paral·lels, d’igual longitud i molt
estrets i especialment xarneres (part de màxima curvatura del plec) molt agudes.
Freqüentment, aquestes xarneres són punts de fractura on el pla axial actua com
un pla de debilitat. Aquests materials van ser plegats durant un lliscament
posterior a la seva sedimentació.

Estratigrafia i
paleontologia

Els gresos de gra fi intercalats entre lloselles corresponen a una sèrie turbidítica.
Les turbidites són alternances de capes d’aquests materials, producte de l’erosió
d’una plataforma marina i de la sedimentació posterior en els fons abissals. La
estratificació és fina, centimètrica, puntualment decimètrica, on els gresos
presenten a petita escala laminacions paral·leles i encreuades. No presenten
restes fòssils, tot i que a la Punta d’en Valent s’han detectat icnites.

Sedimentologia

Les corrents de terbolesa s’originen en zones amb pendents molt forts,
mitjançant esllavissaments de masses de sediments no consolidats, que
fàcilment queden en suspensió dins l’aigua i l’enterboleixen. Aquests allaus de
corrents carregats de sediments, es desplacen pel talús fins arribar al fons del
mar on a poc a poc van perdent velocitat i dipositen les partícules cada cop més
fines. Cada esllavissada origina una corrent de terbolesa, la seva acumulació en
el fons abissal dona lloc als estrats que reben el nom de turbidites.

Coordenades UTM

X: 590.230

Y: 4.434.492

Fotografia de
l’aflorament

Esquema sintètic de
l’aflorament

Fotografies de detall

Taula 3. Fitxa de caracterització descriptiva del punt d’interès geològic dels plegaments chevron.

Taula 4. Fitxa de la ubicació i caracterització gràfica del punt d’interès geològic dels plegaments chevron.
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3.4.3. Calcàries (plegades) amb crinoïdeus

3

3

Calcàries (plegades) amb crinoïdeus

Descripció sintètica

Masses de calcàries de gra molt fi i color gris clar amb crinoïdeus i intensament
plegades.

Justificació de la situació
del punt

El punt s’ha escollit, en gran mesura, per la seva accessibilitat des de la costa.
De la mateixa manera, són d’interès el seus plegaments, la presència de capes
de llosella de color vermell al sostre i cal destacar que en aquest punt es va
descriure originàriament l’espècie del crinoïdeu Balearocrinus breimeri.

Valors geològics

Els afloraments de calcàries al Massís de Binimel·là es caracteritzen
fonamentalment pel seu interès tectònic i paleontològic com a conseqüència dels
seus plecs molt ben configurats i per la presència de restes de crinoïdeus. Cal
destacar el seu valor didàctic per a l’estudi dels plecs.

Contextualització dins la
sèrie geològica de
Binimel·là

Les calcàries amb crinoïdeus es situen a la part alta de la sèrie per sobre els
estrats de radiolarites. Intercalats entre els estrats de calcàries és freqüent trobar
capes de llosella vermella, tot i que es més habitual la seva presència al sostre.

Estructura

Calcàries molt replegades caracteritzades per plecs molt ben definits, que
involucren grans masses amb espessors gairebé mètrics.

Estratigrafia i
paleontologia

Calcàries de color gris cendra, micrítiques, formades per fines laminacions que
han estat atribuïdes a cianobacteris filamentosos responsables de la precipitació
del carbonat càlcic. Els nivells presenten generalment espessors propers a 1,5
m, però es solen presentar en conjunts de capes de entre 10 i 15 cm. En el
sostre presenten plaques desarticulades fossilitzades de crinoïdeus, de l’espècie
Balearocrinus breimeri. Els crinoïdeus estan formats per un calze que conté el
cos de l’animal i des del qual surten uns braços que serveixen per atrapar
partícules d’aliment i una tija ancorada al fons del mar mitjançant arrels. Aquests
elements estan constituïts per plaques de calcita que poden fossilitzar. Les del
calze presenten formes poligonals i les de la tija, tant poligonals como circulars,
es caracteritzen per estar perforades.

Sedimentologia

La sedimentació es dóna en mars poc profunds, pel fet que els components
calcaris es dissolen a una determinada profunditat per la disminució de
temperatura i l’augment de pressió. A més, cal tenir present la presència de
cianobacteris filamentosos que requereixen de llum per realitzar la fotosíntesis.
De la mateixa manera, la presència de crinoïdeus i l’absència d’altres fòssils,
indica que aquests organismes dominaven un fons marí d’aigües tranquil·les i
somes. En superfície es troben habitualment acumulacions d’òxids de ferro que
indiquen moments d’atur sedimentari.

Calcàries (plegades) amb crinoïdeus

Situació del punt

Coordenades UTM

X: 590.076

Y: 4.434.625

Fotografia de
l’aflorament

Esquema sintètic de
l’aflorament

Fotografies de detall

Taula 5. Fitxa de caracterització descriptiva del punt d’interès geològic de les calcàries (plegades) amb crinoïdeus.

Taula 6. Fitxa de la ubicació i caracterització gràfica del punt d’interès geològic de les calcàries (plegades) amb
crinoïdeus.
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Sedimentologia

3.4.4. Escull des Francès
4

Escull des Francès

Descripció sintètica

L’aflorament de l’Escull des Francès correspon a una colada de fang: materials
de caire caòtic en una matriu fina i negra, molt abundant, amb clasts de diferents
composicions i fòssils sense cap tipus d’ordenament intern.

Justificació de la situació
del punt

L’Escull des Francès representa un aflorament únic en el context de les Illes
Balears i un dels nivells més característics del Paleozoic de Menorca, d’obligada
referència per a tots els autors que han estudiat la geologia de l’illa.

Valors geològics

Les colades de fang, que es repeteixen al llarg de la costa del massís i de les
quals la més representativa és l’aflorament de l’Escull des Francès, han tingut un
paper determinant en el coneixement de la sèrie geològica de Binimel·là. És en
aquests afloraments en els quals s’ha pogut datar la sèrie mitjançant el seu
contingut fossilífer i han permès dilucidar, en major o menor mesura, la
disposició estratigràfica i estructural així com els processos de sedimentació de
tota la sèrie. Cal destacar l’espectacularitat dels afloraments, especialment per la
seva singularitat així com per la seva variabilitat textural.

Contextualització dins la
sèrie geològica de
Binimel·là

Les colades de fang es situen a la part baixa de la sèrie, per sobre la llosella
argilosa vermella i les roques volcàniques definides com a quarsqueratòfids i que
formen els relleus de Pregonda. Al sostre de les colades es troben els estrats de
radiolarites i puntualment basalts. Els fòssils que presenten daten principalment
del Devonià superior (de l’estatge Frasnià) i han estat resedimentats durant el
Carbonífer inferior, tan mateix, han sofert diversos cicles de sedimentació. Pel
que fa a la formació de la colada, no s’ha pogut determinar si es va generar al
mateix temps que s’esllavissaven la resta de litologies ja consolidades (formant o
no un nivell olistostròmic) o si són fragments d’una colada anterior, ja
consolidada, que fou transportada com un sol bloc.

Estructura

Nivells estratificats que han sofert un lleuger replegament, discordants respecte
la resta de litologies de la sèrie geològica.

Estratigrafia i
paleontologia

El corrent viscós de còdols i fang correspon a un nivell conglomeràtic de 10 a 15
m de gruix amb una abundant matriu argilo-llimosa. Es diferencien dos tipus de
clasts principals, els que s’incorporaren a la massa abans de produir-se el
lliscament i els que s’incorporaven a la colada a mesura que es desplaçava. Els
primers foren transportats per rius fins a la plataforma, principalment són calcaris
tot i que es troben altres roques sedimentaries, metamòrfiques i volcàniques. Els
segons, incorporant-los del substrat a la massa durant el seu desplaçament,
corresponen a llosella, però també es troben freqüentment estrats turbidítics
sencers incorporats a la colada com a veritables blocs de més d’1 m de llargada.
Habitualment els clastos de llosella han estat erosionats pel mar deixant en el
seu lloc un forat. Entre els fòssils resedimentats identificats cal destacar
especialment els de coralls. També s’han trobat fòssils d’esponges i briozous i
esporàdicament braquiòpodes, cefalòpodes, crinoïdeus i trilobits. Alguns
d’aquests fòssils està rodat, rodament previ a ser inclòs a la colada.

Com a conseqüència d’algun esdeveniment d’origen tectònic, els còdols, arenes,
argiles i fòssils viatjaren junts com un debris flow, un corrent viscós, on els clasts,
viatgen surant en la matriu i que arrancaria en la plataforma o la part superior del
talús i lentament es desplaçaria pendent avall fins arribar a la plana abissal on es
produeix la seva sedimentació. A mesura que es desplaça, el fang va arrencant
trossos del substrat argilós (llosella) i els incorpora al corrent, la viscositat del
medi impedeix que es desfacin. La presència de fauna indica que originàriament
el sediment que fou transportat com una colada de fang es trobava en aigües
somes batudes per les onades que arrancaven la fauna epibentònica. Els clasts
presenten pàtines d’òxids de ferro que indiquen aturades sedimentàries, aquest
fet queda confirmat per la presència de fòssils d’un ampli marge d’edat i de
diferents ambients ecològics.

Taula 7. Fitxa de caracterització descriptiva del punt d’interès geològic de l’Escull des Francès.
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4

Escull des Francès

Situació del punt

Coordenades UTM

X: 590.260

3.4.5. Macar de S’Enderrossall Mal
5

Macar de s’Enderrossall Mal

Descripció sintètica

Capes de pelites vermelles i blanques, molt argiloses, riques en SiO2 i Fe2O3 i
amb nòduls de marcasita.

Justificació de la situació
del punt

Tot i que en el Massís de Binimel·là són freqüents els afloraments de llosella
vermella, els més vistosos es situen arran de costa i especialment en el punt
elegit. Seguint la costa des d’aquest punt en direcció oest es troben altres
afloraments de llosella vermella de major alçada.

Valors geològics

La llosella vermella constitueix una litologia molt habitual en la zona. La seva
estratificació plana, així com les seves coloracions, destaquen dins la variada
sèrie de Binimel·là. De la mateixa manera, el seu estudi és necessari per a la
comprensió del conjunt geològic de Binimel·là.

Contextualització dins la
sèrie geològica de
Binim el·là

Aquestes pelites constitueixen freqüentment les juntes d’estrat desenvolupades
entre les capes de radiolarites i especialm ent de calcàries amb crinoïdeus. A part
de trobar-se intercalades entre aquestes litologies de la part alta de la sèrie,
també es troben freqüentment a la base de les colades fangoses, entre aquestes
i els quarsqueratòfids.

Estructura

Les capes de llosella vermella es disposen en capes planeres de gran extensió
amb pràctica absència de plegaments i freqüentment amb falles.

Estratigrafia i
paleontologia

Estratificació plana de gran extensió lateral que evidencia un fons pla.
Corresponen a nivells argilosos i llimosos rics en sílice i òxids de ferro que han
patit habitualm ent processos d’oxidació. Les capes de llosella són generalment
de color vermell i blanc, tot i que es troben altres afloraments amb colors
negrosos amb abundants nòduls de marcasita i en rares ocasions verds. Quan
es troben associades a les calcàries presenten escasses restes de crinoïdeus,
per contra, és habitual trobar intercalats entre els trams pelítics fines làmines de
radiolaris.

Sedimentologia

Existeixen evidències de que aquest mateix tipus de sediment es troba
actualment a grans profunditats (properes a 4000 m). Es pensa que aquest
material pot tenir un origen volcànic (les laves tenen una alt contingut en òxids
de Fe2+) o que va ser transportat per l’aigua des de zones continentals on ja
s’havien donat els processos d’oxidació.

Y: 4.434.750

Fotografia de
l’aflorament

Esquema sintètic de
l’aflorament

Taula 9. Fitxa de caracterització descriptiva del punt d’interès geològic del Macar de s’Enderrossall Mal.
Fotografies de detall

Taula 8. Fitxa de la ubicació i caracterització gràfica del punt d’interès geològic de l’Escull des Francès.
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5

Macar de s’Enderrossall Mal

Situació del punt

Coordenades UTM

X: 590.588

3.4.6. Dunes fòssils
6

Dunes fòssils

Descripció sintètica

Calcarenites eòliques amb grànuls bioclàstics i d’edat
caracteritzades per laminacions encreuades a gran escala.

Justificació de la situació
del punt

El punt correspon a l’aflorament de dunes fòssils probablement més ben
conservat del Massís de Binimel·là, especialment pel que fa a les seves
laminacions encreuades amb la presència d’un nivell que forma una discordança
angular.

Valors geològics

Els dipòsits quaternaris són poc nombrosos en el conjunt de Menorca.
Representen un punt d’interès per a l’estudi paleoclimàtic i per a la interpretació
dels processos sedim entaris que donen lloc als dipòsits dunars actuals.

Contextualització dins la
sèrie geològica de
Binim el·là

Les dunes fòssils no formen part de la sèrie geològica de Binimel·là que es
restringeix a la sedimentació paleozoica. Aquestes dunes quaternàries es
disposen discordantment sobre els materials plegats del Paleozoic, el que
denota una gran falta de registre entre el Paleozoic i el Quaternari a Binim el·là
de més de 300 milions d’anys. A Menorca s’han definit 5 formacions de dunes
quaternàries (Rosell i Elizaga, 1989) en funció de la seva edat i que es formen
en moments de màxima acció eòlica en direcció de mar cap a terra. Les dunes
fòssils del Massís de Binimel·là es trobarien dins el segon grup més antic.

Estructura

A diferència de la resta de punts d’especial interès definits, aquests materials no
han estat afectats per tectònica.

Estratigrafia i
paleontologia

Cordó de dunes constituït per calcarenites fàcilment erosionables de color ocraci
que mostren clarament una estratificació encreuada típica dels dipòsits eòlics,
originada pel transport i sedimentació del vent. Els seus grànuls són
majoritàriament bioclàstics de mida mitja a gruixuda. Les dunes formen estrats
lenticulars, de potència variable amb superfícies de separació corbades.
Freqüentment es troben recobertes de calcita de recristal·lització en la part
superficial. En els talls en que no estan exposades a la pluja mostren un aspecte
molt arenós. Aquestes dunes, que cobreixen tot el flanc de llevant de la platja de
Binimel·là, han estat erosionades per estar poc consolidades, donant lloc a
petites cales.

Sedimentologia

Dunes dipositades en un ambient marí litoral, formades per l’acumulació de
partícules transportades pel vent i arrabassades de la platja. Moltes calcarenites
eòliques es troben per sota del nivell del mar actual. Aquest fet implica la
constatació a Menorca de movim ents eustàtics (oscil·lacions del nivell del mar)
que comporten la migració de la línia de costa. Així, durant la formació
d’aquestes dunes el nivell del mar s’havia de trobar en una posició molt més
baixa que l’actual.

Y: 4.434.749

Fotografia de
l’aflorament

Esquema sintètic de
l’aflorament

Fotografies de detall

quaternària,

Taula 11. Fitxa de caracterització descriptiva del punt d’interès geològic de les dunes fòssils.

Taula 10. Fitxa de la ubicació i caracterització gràfica del punt d’interès geològic del Macar de s’Enderrossall Mal.
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3.5. Valoració
6

Dunes fòssils

La detallada cartografia geològica efectuada en el marc de l’estudi geomorfològic (plànol A1) ha ajudat a
completar un coneixement geològic previ que es disposava i que s’ha pogut recollir amb precisió en les fitxes
de caracterització anteriors. Aquest detall en el coneixement geològic posa més de manifest l’especificitat de
la geologia de Binimel·là, que amb una composició geològica,

Situació del punt

excepcional i amb singularitats que la fan d’interès científic, didàctic i divulgatiu,
modelada pel treball continuat del mar i altres elements atmosfèrics, que han permès disposar
d’afloraments geològics espectaculars

Coordenades UTM

X: 589.926

Y: 4.434.357

fan que la zona sigui especialment apta per fer-ne promoció i divulgació entre els sectors més interessats del
món acadèmic i científic en forma d’una proposta d’itinerari geològic-paleontològic i geomorfològic de caràcter
divulgatiu.

Fotografia de
l’aflorament

Esquema sintètic de
l’aflorament

Fotografies de detall

Taula 12. Fitxa de la ubicació i caracterització gràfica del punt d’interès geològic de les dunes fòssils.
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A la banda de llevant també s’ha considerat per aquest estudi el torrent de Cala Mica que desemboca a la
platja que li dóna nom i que tot i no trobar-se en la zona d’estudi, influeix directament en la xarxa de drenatge
actual tal i com es tractarà a l’apartat 4.1.2.

4. Geomorfologia i geodinàmica
Una part important del paisatge que observem el conforma la morfologia del relleu, la geomorfologia. Aquesta
geomorfologia que veiem, si inicialment obviem la coberta vegetal, és el resultat de com la geologia ha donat
resposta als principals processos geodinàmics,
d’escolament superficial –amb processos d’erosió, transport i sedimentaciógravitacionals –amb caigudes de blocs, moviments planars, esllavissades, ..., i
dinàmica marina de construcció/destrucció de platges.
Interpretar aquesta geomorfologia ens duu a entendre els processos geodinàmics naturals ocorreguts en
l’àmbit d’estudi de Binimel·là-Cala Mica. Detectar trets morfològics anòmals o aspectes no previstos, en tant
que indicadors d’alguna cosa, posa en alerta de processos dinàmics naturals influenciats per l’home.
Identificar processos geodinàmics alterats i caracteritzar els seus efectes és el que permet (1) decidir, en el
marc del Pla d’Actuacions del projecte LIFE+ RENEIX, si cal actuar per retornar el procés al seu estat natural
–parcialment o total- atès que forma part de l’objecte del projecte i és el que permet (2) proposar la forma
(actuacions) com s’ha de fer.

La xarxa de drenatge de 1956 està majoritàriament definida per parets seques destinades a la conducció de
l’aigua. D’aquesta manera, cal considerar un cert efecte antròpic sobre la xarxa de drenatge, però a la
vegada, s’ha de tenir en compte que aquestes canalitzacions de paret seca respecten en gran mesura el curs
natural de l’aigua com ho demostra el seu bon grau de definició. El cas on queda palesa l’alteració de la
xarxa de drenatge per part de l’home ja a l’any 1956, correspon a la modificació parcial del curs del torrent
que desemboca a la platja central del conjunt de 3 platges situades a ponent de l’àmbit d’estudi. A la part
central del seu recorregut, l’aigua és, en part, desviada mitjançant parets seques al torrent amb
desembocadura a la platja situada més al sud.
La construcció de parets seques fou molt habitual al massís, on a part d’anar destinades a la conducció
d’aigua, foren utilitzades com a divisòries de tanques així com per a la retenció de terres en vessants.
Actualment, a la meitat de ponent del massís, la presència d’aquestes parets és testimonial i majoritàriament
han desaparegut com a conseqüència de la construcció dels vials de la urbanització. En canvi, a la meitat de
llevant, és molt més freqüent trobar el seu traçat complert, puntualment tallat per deixar pas als vials o per
algun enderrossall. En aquesta part de l’àmbit d’estudi, fou molt habitual l’ús de les parets amb la funció de
retenció del sòl.
Fotografia 1. Restes de paret seca utilitzada com a divisòria de parcel·les junt a les platges de llevant de Binimel·là.

4.1. Xarxa de drenatge
En aquest apartat es descriu (1) la xarxa de drenatge que s’ha considerat es pot prendre com a natural i (2) la
xarxa de drenatge actual influenciada per les modificacions associades a l’obertura de vials i freqüentació
humana. La xarxa que interpretem com a natural és la que correspon a l’any 1956, any del qual es disposen
les fotografies aèries més antigues, atès que l’efecte antròpic –tot i que evident quan s’observen les parets
seques que tenien una funció de retenció del sòl o les canalitzacions de paret seca que permetien la
conducció de l’aigua- era mínim i implicava un equilibri més proper al natural.

4.1.1. Xarxa de drenatge ’56 i parets seques
Hidrogràficament, la xarxa de drenatge de 1956 mostra que la zona d’estudi quedava subdividida en dues
unitats o conques de recepció principals. La primera ocupava la meitat de ponent del Massís de Binimel·là i
els seus cursos fluvials desembocaven en les petites platges que formen el marge est de la Cala de
Binimel·là. Aquesta unitat hidrogràfica estava formada per tres cursos fluvials amb desembocadura a
cadascuna d’aquestes petites platges.
La segona unitat comprenia la meitat de llevant de l’àmbit d’estudi i hi circulava el torrent principal del massís
amb desembocadura al nord, a la platja coneguda com a Caló de S’enderrossall. Aquest torrent presentava
dos ramals principals que convergien sota la vessant que constitueix la Pleta de Sa Mèrlera, així com
diversos afluents que drenaven tot aquest vessant. En aquesta mateixa unitat hidrogràfica s’hi trobava un
altre curs fluvial secundari que desembocava a la zona de penya-segats coneguda com a S’enderrossall Mal.

En el plànols A2 s’ha realitzat la cartografia de la xarxa de drenatge natural així com de les parets seques
presents l’any 1956. Aquesta cartografia és representada tant sobre la fotografia aèria del vol de 1956 (plànol
A21) com sobre la fotografia aèria de l’any 2010 (plànol A22).

29

30

CENTRAL: Oriol Martorell, 40, 1r, 3a, 17003 GIRONA – T 972 210 365 F 972 410 639 – email: geoservei@geoservei.com
DELEGACIÓ BALEARS: Himàlaia, 37, 07703 MAÓ – T 655 810 746 – email: a. rodriguez@geoservei.com

CENTRAL: Oriol Martorell, 40, 1r, 3a, 17003 GIRONA – T 972 210 365 F 972 410 639 – email: geoservei@geoservei.com
DELEGACIÓ BALEARS: Himàlaia, 37, 07703 MAÓ – T 655 810 746 – email: a. rodriguez@geoservei.com

ESTUDI GEOMORFOLÒGIC DE LA ZONA DE BINIMEL·LÀ
EN EL MARC DEL PROJECTE LIFE+ RENEIX (LIFE07/NAT/E/000756

nombrosos fluxos d’aigua en funció de la disposició dels vials. Alguns dels trams dels corrents que mantenen
el seu traçat original també es veuen afectats per processos de barratge al veure truncat el seu recorregut
per la presència d’algun vial. Les alteracions del traçat, llargada, pendent i la corresponent recerca d’un nou
perfil d’equilibri fluvial ha implicat la incisió i formació de xaragalls que s’han anat fent més acusats a mesura
que el procés ha evolucionat.
L’alteració de la xarxa fluvial també ha tingut conseqüències en les platges formades a la desembocadura
original dels torrents. L’aportació d’arena per part dels torrents s’ha vist estroncada a la platja central,
provocant un important retrocés de la seva superfície. En canvi, la platja situada al sud ha mantingut la
superfície d’arena observada al 1956, com a conseqüència d’haver conservat la seva aportació sedimentaria
des de l’interior.
A la part septentrional de la conca de ponent, el curs fluvial ha mantingut en gran mesura el seu traçat
original. Tot i així, també es veu afectat a la capçalera per la presència d’un vial inacabat que provoca un
barratge en el seu curs i l’alteració del drenatge en el vessant est. De totes maneres, al no veure’s el seu
traçat massa afectat, l’aportació sedimentaria no s’ha vist gairebé modificada i la platja formada a la seva
desembocadura manté amb lleugeres variacions la superfície d’arena del 1956. Per una altra banda, cal
considerar que el traçat, tant actual com històric del Camí de Cavalls transcorre per sobre una part important
del fons de vall d’aquest torrent.

Figura 2. Mapa geomorfològic: xarxa de drenatge natural.

4.1.2. Xarxa de drenatge actual
La xarxa de drenatge actual continua subdividida en dues conques de recepció principals. Tot i així, aquestes
conques mostren canvis considerables respecte l’any 1956, com a conseqüència de l’obertura de vials que
han provocat que la xarxa de drenatge s’hagi hagut d’adaptar a un nou equilibri inestable.

La conca de recepció de llevant també es veu considerablement alterada. El torrent que desemboca al Caló
de S’enderrossall veu modificat el seu curs per la construcció del vial més proper a Cala Mica. Com succeeix
al 1956, el torrent presenta dos ramals principals que convergeixen sota la vessant de la Pleta de Sa Mèrlera,
però actualment amb uns traçats considerablement més curts. Amb la construcció del vial, la capçalera de la
conca passa a formar part del torrent de Cala Mica donant lloc a un nou procés de captura fluvial en dos
punts que a la vegada es manifesta al Caló de S’enderrossall amb una pèrdua d’arena. La disminució de
superfície de la platja per la manca d’aportació sedimentària continental, es manifesta especialment a la seva
part alta, ja que a la part baixa es mostra molt influencia per l’aportació procedent del mar. Cal incidir en que
la pèrdua d’arena des de l’interior és parcial, ja que el torrent continua funcionant però amb un recorregut
menor.
La xarxa de drenatge també es veu modificada al vessant que constitueix la Pleta de Sa Mèrlera que queda
reduïda a l’escolament que es produeix en el camí obert en la seva part central. Gairebé la totalitat de
conduccions fetes amb parets seques ja no són funcionals i es troben reblertes de sediments o cobertes de
vegetació. Com succeïa en la conca de recepció de ponent, les alteracions dels traçats fluvials han implicat la
formació de xaragalls, especialment a banda i banda de les conduccions de paret seca i en aquells punts en
que la xarxa de drenatge no queda ben definida.

La conca de recepció de ponent s’ha vist especialment alterada en la seva part meridional. En aquest sector,
els cursos fluvials es troben molt influenciats per la presència dels vials. D’aquesta manera, el torrent
principal de direcció SE-NO que desemboca a la platja situada més al sud, ha sofert un barratge que ha
desencadenat importants inestabilitats en el mateix vial. A la vegada, la construcció dels vials ha provocat
que el torrent hagi augmentat la seva àrea d’influència, ja que actualment recull l’aigua que originàriament
desembocava a la platja de reduïdes dimensions que es situa al centre del conjunt de les tres platges. Cal
considerar que aquest procés de captura fluvial es dóna de manera incontrolada, provocant l’aparició de
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Fotografia 2. Xaragalls junt al torrent cobert de vegetació del Caló de S’enderrossall.

Com en la xarxa de drenatge natural descrita a partir de la fotografia aèria de 1956, en aquesta conca de
recepció s’hi troba un altre curs fluvial secundari que desemboca a la zona de penya-segats de
S’enderrossall Mal i que tan sols ha variat lleugerament en el traçat de la seva capçalera.
En el plànol A3 s’ha dut a terme la cartografia de la xarxa de drenatge actual completa de l’àmbit d’estudi de
Binimel·là-Cala Mica.

Figura 3. Mapa geomorfològic: xarxa de drenatge actual.

4.2. Escarpaments
A efectes del diferent enfocament dels treballs de determinació del perill en escarpaments naturals i
antròpics, s’ha optat per cartografiar-los conjuntament en el mapa geomorfològic (plànol A4) i treballar-los
separadament a l’hora de valorar el perill associat o l’estabilitat.
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l’acumulació de blocs caiguts al peu de penya-segat, habituals al llarg de tota la costa, com a indicadors de
moviments gravitacionals. També, i amb el mateix objectiu, s’han cartografiat els moviments d’esllavissament,
freqüentment ocorreguts en els materials radiolarítics. Els penya-segats estan majoritàriament constituïts per
gresos i puntualment per calcaries, radiolarites i llosella vermella, presentant aquests últims el millor estat de
conservació aparent i els penya-segats constituïts per gresos el pitjor.
Pel que fa als escarpaments d’origen natural, també han estat cartografiats en funció de la seva alçada tenint
en compte els mateixos rangs que per als penya-segats. Els indicis d’activitat gravitacional han estat
determinats mitjançant la presència de blocs caiguts, aïllats o formant àrees de blocs caiguts, el grau de
degradació a partir de la presència de fractures i la caracterització geològica. S’han diferenciat els
escarpaments en materials del Quaternari dels localitzats en materials del Paleozoic, en els quals, com
succeeix amb les carenes, predominen els escarpaments en materials calcaris, en ocasions en materials
radiolarítics i puntualment en gresos.

4.2.2. Escarpaments d’origen antròpic
La cartografia geomorfològica utilitzada per determinar el perill associat als escarpaments antròpics s’ha
centrat, com en el cas anterior, en determinar els elements indicadors susceptibles de generar moviments
gravitacionals.
Els escarpaments o talussos antròpics s’han diferenciat en funció de la seva alçada, atenent com a criteri si
superen o no l’alçada de 10 m. De la mateixa manera que amb els penya-segats i els escarpaments naturals,
s’ha realitzat una primera aproximació a la seva estabilitat determinant el grau de degradació aparent. Així,
s’han cartografiat també per aquest tipus d’escarpaments els blocs caiguts aïllats i les acumulacions
d’aquests com a indicadors d’activitat gravitacional.
Figura 4. Mapa geomorfològic: escarpaments naturals i antròpics i dipòsits associats.

4.2.1. Escarpaments naturals
La cartografia geomorfològica encaminada a determinar el perill associat als escarpaments naturals, s’ha
centrat en detectar tots aquells elements que permeten preveure la susceptibilitat de generació de moviments
gravitacionals. Tenint en compte l’origen dels moviments gravitacionals s’han diferenciat com a generadors
naturals d’inestabilitats: les carenes, els penya-segats i els escarpaments. En ells, s’ha estudiat la litologia, la
magnitud dels moviments de massa i la seva freqüència tal i com es tractarà a l’apartat 4.4.2.
Les carenes mostren freqüentment un caràcter discontinu com a conseqüència de l’obertura de vials. Estan
constituïdes freqüentment per materials calcaris, en ocasions per materials radiolarítics i puntualment en
gresos. Ocasionalment presenten associats blocs caiguts aïllats.

Els sectors amb talussos antròpics identificats com a potencialment perillosos des d’un punt de vista de risc
geològic, s’han estudiat en base a estacions geomecàniques per tal de poder determinar en l’apartat 4.4.2 el
factor de seguretat de l’escarpat i, en els casos que el FS no sigui suficient, proposar un angle de talús pel
qual el FS seria estable.
L’estudi de caracterització s’ha fet a partir d’estacions geomecàniques. A partir de la projecció equiareal de
les mesures de cabussament obtingudes en cada estació s’ha obtingut la concentració de pols i, finalment,
les famílies més representatives.

Talús davant l’accés a les platges de llevant de Binimel· là
La variació litològica que caracteritza el talús s’ha utilitzat per subdividir-lo en dos subtrams.

Els penya-segats costaners s’han cartografiat en funció de la seva alçada i estat aparent de degradació.
S’han diferenciat tres rangs d’alçada: superior a 20 m, entre 20 i 10 m i inferior a 10 m. S’ha indicat
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Fotografia 3. Trams del talús situat davant l’accés a les platges de llevant de Binimel·là.

Estructura : capes puntualment diaclasades i plegades
Diaclasat: un diaclasat principal, centimètric i obert, tot i que en ocasions es presenta tancat i reomplert amb
argila, d’orientació 005-185/90º, juntament amb dues fractures menors d’orientació 70-250/90º i 55-235/90º
Alçada talús : 5 m en el punt més alt
Pendent talús : meitat inferior 295/56º i meitat superior 295/75º

Tram 2

Mesures dels plans d’estratificació :

Tram 1

Estació geomecànica 1
079/24
040/33
073/32
079/09
077/24
089/26
095/24
040/25
079/12
072/21
068/12
046/28
038/36

Tram 1

Taula 13. Estació geomecànica 1.

Talús aparentment estable; probablement perquè hagin netejat/arraconat el material caigut. S’observen
fragments petits 2x2x2 cm entre d’altres de més grans, força abundants, decimètrics. Els fragments màxims
observats (poques unitats) presenten mides properes a 50x50x50 cm.
Fotografia 4. Visió del tram 1 del talús i detall del diaclasat.

Figura 5. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 1, i de la concentració de pols.

4
Taula 14. Principals famílies d’estratificació.
Orientació talús : 25-205º
Litologia : gresos de gra fi amb intercalacions de llosella
Estratificació : decimètrica, puntualment centimètrica en la llosella

Tram 2
Es diferencia de l’anterior per un canvi litològic i una major presència de partícules petites esllavissades,
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atribuïble a aquesta variació de materials. Talús aparentment més estable que el tram anterior. S’observen
fragments petits 1x1x1cm i 2x2x2 cm entre d’altres, relativament abundants, decimètrics.
Fotografia 5. Visió del tram 2 del talús situat al NE.

Figura 6. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 2, i de la concentració de pols.

Orientació talús : 5-185º

Taula 16. Principals famílies d’estratificació.

Litologia : radiolarites amb intercalacions de llosella
Estratificació : centimètrica, puntualment decimètrica
Estructura : capes plegades i puntualment diaclasades

Talús en la pujada del vial principal

Diaclasat: diaclasat tancat, molt fi, en dues orientacions: 120-300/90º, mil·limètric i 50-230/90º, centimètric

Talús aparentment força estable; probablement per la neteja del material caigut. Els fragments caiguts
predominants són petits 3x3x3 cm i s’observen unes poques unitats decimètriques (màxim 10x20x30 cm).

Alçada talús : 7 m en el punt més alt
Pendent talús : 275/48º
Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 2
046/35
079/25
070/28
086/49
071/29
078/39
110/30
096/21
036/38
100/24
068/37
079/28
052/46
104/30
Taula 15. Estació geomecànica 2.
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Fotografia 6. Visió del talús en la pujada del vial principal que intercepta amb el vial d’accés a la casa blanca i detall del
fort plegament.

Figura 7. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 3, i de la concentració de pols.

Taula 18. Principals famílies d’estratificació.
Orientació talús : 58-238º
Litologia : gresos de gra fi amb poca llosella amb un augment considerable d’aquesta cap al NE
Estratificació : decimètrica
Estructura : capes fortament plegades a l’extrem NE del talús i puntualment diaclasades
Diaclasat: diaclasat centimètric tancat en dues orientacions 160-340/90º i 70-250/90º

Talús de llevant d’accés a la casa blanca
El talús és allargat i s’ha subdividit en quatre subtrams, des del seu inici a la corba del camí fins arribar a la
casa blanca.
Fotografia 7. Trams del talús de llevant d’accés a la casa més alterosa de la urbanització.

Alçada talús : 5 m
Pendent talús : 328/38º
Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 3
140/51
144/42
138/44
141/36
110/49
050/27
068/13
130/19
134/30

Tram 1

Tram 2

Tram 3

Tram 4

Taula 17. Estació geomecànica 3.
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Tram 1
Talús aparentment força estable; probablement per la neteja del material caigut entre el 2006 i 2008 com s’ha
observat amb ortofotoimatge. S’observen fragments petits 1x1x1cm, 2x2x2 cm. Els fragments màxims
observats (poques unitats) no arriben a decimètrics.
Fotografia 8. Visió del tram 1 del talús.
Figura 8. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 4, i de la concentració de pols.

Taula 20. Principals famílies d’estratificació.

Orientació talús : 5-185º
Litologia : radiolarites amb llosella intercalada
Estratificació : centimètrica, puntualment decimètrica
Estructura : capes plegades i puntualment diaclasades
Diaclasat: diaclasat centimètric tancat vertical en dues orientacions: 100-280/90º i 125-315/90º
Alçada talús : 15 m en el punt més alt
Pendent talús : 275/55º
Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 4
305/44
315/35
315/54
300/63
290/41
320/40
305/30
315/40
280/44
300/67
320/25
Taula 19. Estació geomecànica 4.
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Tram 2
Separat de l’anterior per una zona més o menys fracturada. Talús aparentment força estable; probablement
per la neteja del material caigut. S’observen fragments petits centimètrics i pocs que arriben a decimètrics.
Fotografia 9. Visió del tram 2 del talús.

Figura 9. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 5, i de la concentració de pols.

Taula 22. Principals famílies d’estratificació.
Orientació talús : 0-180º
Litologia : radiolarites amb llosella intercalada
Estratificació : centimètrica, puntualment decimètrica
Estructura : capes plegades i puntualment diaclasades
Diaclasat: diaclasat centimètric tancat vertical en dues orientacions: 100-280/90º, i 10-190/90º
Alçada talús : quasi 20 m en el punt més alt
Pendent talús : meitat inferior 270/70º i meitat superior 270/45º
Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 5
305/44
240/16
245/10
245/23
280/22
210/19
280/24
215/18
200/29
280/24
270/26
210/30
225/29
210/18
Taula 21. Estació geomecànica 5.
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Tram 3
Talús aparentment força estable; probablement per la neteja del material caigut. S’observen fragments petits
centimètrics i pocs que arriben a decimètrics (únic de 10x20x20 cm).
Fotografia 10. Visió del tram 3 del talús.

Figura 10. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 6, i de la concentració de pols.

Taula 24. Principals famílies d’estratificació.
Orientació talús : 30-210º
Litologia : radiolarites amb llosella intercalada
Estratificació : centimètrica, puntualment decimètrica
Estructura : capes plegades i diaclasades
Diaclasat: diaclasat centimètric tancat vertical en dues orientacions: 90-180/90º, i 10-190/90º
Alçada talús : 15 m
Pendent talús : 300/70º
Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 6
230/34
160/26
80/31
218/44
100/26
084/37
200/25
200/4
060/28
210/31
110/23
030/24
Taula 23. Estació geomecànica 6.
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Tram 4
Talús aparentment força estable; probablement per la neteja del material caigut. Només s’observen
fragments petits 1x1x1cm, 2x2x2 cm. El fragments màxims observats (poques unitats) són de 10x20x20 cm.

Estació geomecànica 7
240/33
225/26
Taula 25. Estació geomecànica 7.

Fotografia 11. Visió del tram 4 del talús i detall de petites fractures.

Figura 11. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 7, i de la concentració de pols.

Taula 26. Principals famílies d’estratificació.

Orientació talús : 30-210º
Litologia : radiolarites amb llosella intercalada
Estratificació : centimètrica, puntualment decimètrica

Talús de ponent d’accés a la casa blanca

Estructura : capes plegades i puntualment diaclasades
Diaclasat: un únic diaclasat vertical, molt fi (espaiat centimètric), totalment tancat, d’orientació 130-310/90º.

No s’observa, a penes, cabussament respecte al talús. Existeixen tres fractures menors d’orientació: 150330/90º, 165-345/90º i 80-260/90º

El talús es situa davant l’anterior. Com aquest, es presenta aparentment força estable per la neteja del
material caigut. S’observen fragments petits de pocs centímetres entre d’altres decimètrics de
aproximadament 10x20x30 cm.

Alçada talús : 6 m.
Pendent talús : 300/70º
Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 7
251/36
248/30
110/14
095/03
100/05
225/51
210/02
232/37
202/03
235/32
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Fotografia 12. Visió del talús de ponent situat en el vial d’accés a la casa més alterosa de la urbanització i detall dels
efectes provocats per les pràctiques de vehicles tot-terreny en aquest.

Figura 12. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 8, i de la concentració de pols.

Taula 28. Principals famílies d’estratificació.
Orientació talús : 175-355º
Litologia : gresos de gra fi amb intercalacions de llosella
Estratificació : centimètrica, puntualment decimètrica
Estructura : capes puntualment diaclasades i plegades, s’observen xarneres de diversos plecs
Diaclassat: diaclasat centimètric tancat i reomplert per material fi en dues direccions: 60-240/90º i 125-305/90º

Talús en el punt més alterós del vial principal
La llargària i especialment la variació d’orientació del talús, s’ha utilitzat per subdividir-lo en dos subtrams.
Fotografia 13. Trams del talús situat en el punt més alterós del vial principal que porta a Cala Mica.

Alçada talús : 8 m en el punt més alt
Pendent talús : 085/60º
Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 8
049/32
028/24
266/49
310/22
284/10
281/30
001/49
263/59
326/15
258/47

Tram 2

Tram 1

Taula 27. Estació geomecànica 8.
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Tram 1
Talús aparentment força estable, potser per la neteja del material caigut. S’observen abundants fragments
petits 1x1x1, 2x2x2 cm. Els fragments màxims observats (poques unitats) no arriben a decimètrics.
Fotografia 14. Visió del tram 1 del talús.
Figura 13. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 9, i de la concentració de pols.

Taula 30. Principals famílies d’estratificació.

Orientació talús : 114-294º
Litologia : radiolarites amb intercalacions de llosella
Estratificació : centimètrica
Estructura : capes puntualment diaclasades i lleugerament plegades
Diaclassat: diaclasat mil·limètric tancat, puntualment centimètric en dos direccions: 130-310/90º i 95-275/90º
Alçada talús : 6 m en el punt més alt
Pendent talús : 024/60º
Mesures de l’estratificació :
Estació geomecànica 9
007/04
019/02
006/02
008/02
017/04
015/03
010/04
015/05
009/05
011/01
013/02
Taula 29. Estació geomecànica 9.

53

54

CENTRAL: Oriol Martorell, 40, 1r, 3a, 17003 GIRONA – T 972 210 365 F 972 410 639 – email: geoservei@geoservei.com
DELEGACIÓ BALEARS: Himàlaia, 37, 07703 MAÓ – T 655 810 746 – email: a. rodriguez@geoservei.com

CENTRAL: Oriol Martorell, 40, 1r, 3a, 17003 GIRONA – T 972 210 365 F 972 410 639 – email: geoservei@geoservei.com
DELEGACIÓ BALEARS: Himàlaia, 37, 07703 MAÓ – T 655 810 746 – email: a. rodriguez@geoservei.com

ESTUDI GEOMORFOLÒGIC DE LA ZONA DE BINIMEL·LÀ
EN EL MARC DEL PROJECTE LIFE+ RENEIX (LIFE07/NAT/E/000756

Tram 2
Talús aparentment força estable; probablement perquè hagin netejat el material caigut. Abundants fragments
petits 1x1x1 cm, 2x2x2 cm amb fragments màxims que no arriben a decimètrics.
Fotografia 15. Visió del tram 2 del talús.

Figura 14. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 10, i de la concentració de pols.

Taula 32. Principals famílies d’estratificació.

Orientació talús : 165-345º
Litologia : radiolarites amb intercalacions de llosella
Estratificació : centimètrica, puntualment decimètrica
Estructura : capes lleugerament plegades i puntualment diaclasades
Diaclasat: diaclasat tancat, molt fi, en una orientació principal: 65-245/90º i dues famílies de fractures menors:

10-190/90º i 90-270/90º
Alçada talús : 5 m en el punt més alt

Talús principal a ponent del vial d’accés a Cala Mica
Talús aparentment força inestable i deteriorat. Abundant material caigut que ha estat arraconat per deixar pas
per arribar a Cala Mica. Predominen fragments caiguts 10x20x20 cm juntament amb petits 5x5x5 cm. Són
molt habituals fragments de 30x40x50 cm. Els fragments màxims observats (diverses unitats) es troben entre
65x110x140 cm i 65x 80x100.

Pendent talús : 075/50º
Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 10
250/15
060/05
299/06
280/14
266/15
268/10
279/19
079/06
200/44
350/14
099/21
228/12
266/11
229/25
Taula 31. Estació geomecànica 10.
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Fotografia 16. Visió del talús i exemple de les diaclases.

Figura 15. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 11, i de la concentració de pols.

Taula 34. Principals famílies d’estratificació.

Orientació talús : 59-239º
Litologia : gresos de gra fi sense argila intercalada que passen a radiolarites amb nòduls fosfatats a l’extrem
SE del talús
Estratificació : mètrica, puntualment centimètrica
Estructura : capes molt fracturades i puntualment plegades a escala centimètrica
Diaclasat: diaclasat centimètric (de fins a 2,5 cm), obert, tot i que puntualment es troba tancat amb material fi.

S’han detectat tres famílies en les direccions: 165-345/90º, 60-240/90º i 100-280/90º

Talús secundari a ponent del vial d’accés a Cala Mica
El talús es situa davant l’anterior. A diferència d’aquest, es presenta aparentment estable; probablement
perquè hagin netejat/arraconat el material caigut. Predominen fragments petits 2x2x2 cm tot i que també
n’abunden de decimètrics. Els fragments màxims observats (poques unitats) arriben a 10x50x70 cm.

Alçada talús : 8 m
Pendent talús : 329/75º
Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 11
148/26
150/18
166/10
151/25
149/15
159/09
160/36
164/21
153/17
158/11
163/09
Taula 33. Estació geomecànica 11.
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Fotografia 17. Visió del talús i detall de petites falles.

Figura 16. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 12, i de la concentració de pols.

Taula 36. Principals famílies d’estratificació.

Orientació talús : 75-255º
Litologia : gresos de gra fi amb llosella predominants, calcàries i radiolarites
Estratificació : centimètrica als gresos i radiolarites, puntualment mètrica a les calcàries
Estructura : capes diaclassades i plegades
Diaclasat: diaclasat centimètric tancat amb argila. S’han detectat tres famílies en les direccions: 160-340/90º,

80-260/90º i 30-210/90º
Alçada talús : 4 m

Talús principal a llevant del vial d’accés a Cala Mica
El talús és allargat i s’ha subdividit en tres subtrams; des de la desviació que pateix el torrent per la
construcció del vial fins al seu final. Aquesta subdivisió s’ha realitzat atenent a raons de diferències
litològiques, estructurals i d’estabilitat.
Fotografia 18. Trams del talús del vial situat més a llevant de tota la urbanització.

Pendent talús : 165/75º
Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 12
111/50
045/48
148/50
060/43
080/28
121/44
124/28
126/30
Taula 35. Estació geomecànica 12.

Tram 3

Tram 2
Tram 1
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Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 13
198/27
150/25
151/24
156/31

Tram 1
Talús aparentment força estable; probablement pel rentat del material caigut, realitzat especialment per
avingudes del torrent, que a la vegada va excavant la base del propi talús. S’observen fragments petits
1x1x1cm, 2x2x2 cm. Els fragments màxims observats (poques unitats) no arriben a decimètrics.

162/18
149/29
144/15
141/28

Fotografia 19. Visió del tram 1 del talús en el seu extrem SW i detall de l’erosió a la base del mateix.

136/25
147/37
140/35
152/21

Taula 37. Estació geomecànica 13.

Figura 17. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 13, i de la concentració de pols.

Orientació talús : 94-274º
Litologia : radiolarites amb llosella intercalada
Estratificació : centimètrica, puntualment decimètrica
Estructura : capes plegades i puntualment diaclasades

Taula 38. Principals famílies d’estratificació.

Diaclasat: diaclasat molt fi, tancat vertical en tres orientacions: 60-240/90º, 175-355/90º i 105-285/90º
Alçada talús : 5 m

Tram 2

Pendent talús : 004/58º

Es diferencia de l’anterior per un plegament acusat de les capes. Talús aparentment força estable;
probablement per la neteja del material caigut deguda en part, al pas del torrent. S’observen fragments petits
centimètrics i les màximes unitats, més abundants que en el tram anterior, no arriben a decimètriques.
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Fotografia 20. Visió del tram central 2 del talús.

Figura 18. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 14, i de la concentració de pols.

Orientació talús: 76-256º
Litologia : radiolarites amb llosella intercalada
Estratificació : centimètrica, puntualment decimètrica

Taula 40. Principals famílies d’estratificació.

Estructura : capes plegades i puntualment diaclasades
Diaclasat: diaclasat mil·limètric tancat en una orientació principal: 60-240/90º
Alçada talús : 6 m
Pendent talús : meitat inferior 346/60º
Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 14
164/27
111/45
109/46
274/38
085/58
095/60
064/64
070/79
058/66
064/61
044/70
068/80
Taula 39. Estació geomecànica 14.
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Tram 3
Talús força inestable i deteriorat. Abundant material caigut i esllavissat que impedeix veure l’estratificació. El
talús es caracteritza per una bolcada de materials. Els fragments caiguts predominants són decimètrics,
abunden els de mides properes a 50x50x50cm (valors màxims, poques unitats, 150x200x200 cm).
Fotografia 21. Visió del tram 3 del talús i detall d’algunes fractures.

Figura 19. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 15, i de la concentració de pols.

Taula 42. Principals famílies d’estratificació.

Talús secundari a llevant del vial d’accés a Cala Mica

Orientació talús : 055-235º
Litologia : gresos de gra fi sense argila intercalada
Estratificació : mètrica en els punts en que ha pogut ser observada
Estructura : capes molt fracturades

El talús es situa davant el tram 3 de l’anterior. A diferència d’aquest, es presenta aparentment estable;
probablement pel desplaçament del material caigut pel pas del torrent en moment de fortes avingudes.
Predominen fragments petits 1x1x1 cm, 2x2x2 cm entre abundant material esllavissat. Els fragments màxims
observats (poques unitats) arriben a 10x20x20 cm.

Diaclasat: diaclasat centimètric (de fins a 20 cm) i obert. S’han detectat tres famílies en les direccions: 0180/90º, 30-210/90º i 120-300/90º
Alçada talús : 7 m en el seu punt més alt
Pendent talús : en el material esllavissat 310/30º i en els gresos bolcats 335/90º
Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 15
120/54
100/60
060/48
160/15
151/22
159/20
Taula 41. Estació geomecànica 15.
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Fotografia 22. Visió del talús situat al marge de tramuntana del final del vial d’accés a Cala Mica.

Figura 20. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 16, i de la concentració de pols.

Orientació talús : 62-242º
Litologia : gresos de gra fi que passen a llosella cap a l’est
Estratificació : centimètrica
Taula 44. Principals famílies d’estratificació.

Estructura : capes plegades i puntualment diaclasades
Diaclasat: diaclasat centimètric tancat amb argila o calcita i puntualment obert. S’han detectat dos famílies en
les direccions: 70-250/90º i 130-310/90º
Alçada talús : 5 m

Talús en la part inferior del vial inacabat. Banda de llevant
El talús és allargat i s’ha subdividit en tres subtrams, des del seu inici al començament del vial, fins arribar a
un tram de poca alçada deteriorat per pràctiques amb vehicles tot-terreny.

Pendent talús : 152/40º
Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 16
220/70
022/40
340/27
349/31
330/60
328/38
330/30
340/46
346/30
339/29
330/31

Fotografia 23. Trams en el talús més extens del vial inacabat.

Tram 1

Tram 2

Taula 43. Estació geomecànica 16.

Tram 3
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Tram 1

Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 17
065/52
080/48
100/24
105/28

Tram situat per sota del Camí de cavalls, aparentment estable, presenta el millor estat de tot el talús.
Predominen fragments petits des de 1x1x1 cm a 5x5x5 cm. Són relativament abundants els decimètrics, els
fragments màxims observats (poques unitats) presenten mides properes a 50x50x50 cm.

054/19
045/46
050/48
089/36

Fotografia 24. Visió del tram 1 del talús.

050/18
095/36
049/15
055/45

Taula 45. Estació geomecànica 17.

Figura 21. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 17, i de la concentració de pols.
Orientació talús : 110-290º
Litologia : gresos de gra fi a la part superior i radiolarites a la part inferior
Estratificació : decimètrica, puntualment centimètrica als gresos i centimètrica, puntualment decimètrica a les

radiolarites
Estructura : capes puntualment diaclasades i plegades a les radiolarites
Diaclasat: un diaclasat principal, centimètric, puntualment mil·limètric, obert als gresos i tancat i menys
abundant a les radiolarites, d’orientació 050-230/90º. Es detecten dues famílies menors d’orientació 100280/90º i 150-330/90º
Taula 46. Principals famílies d’estratificació.

Alçada talús : 5 m en el punt més alt
Pendent talús : meitat inferior 200/42º i meitat superior 200/80º

Tram 2
Talús aparentment inestable amb abundants fragments i blocs caiguts, on predominen les unitats
decimètriques de aproximadament 20x20x20 cm amb màxims de 40x60x160 cm (poques unitats).
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Fotografia 25. Visió del tram central 2 del talús.

Figura 22. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 18, i de la concentració de pols.

Orientació talús : 177-357º
Litologia : gresos de gra fi amb poca llosella i radiolarites a la part inferior del talús
Estratificació : decimètrica, puntualment centimètrica

Taula 48. Principals famílies d’estratificació.

Estructura : capes diaclasades i plegades a la part inferior
Diaclasat: diaclasat centimètric i obert, tot i que puntualment es troba tancat amb argila o calcita en la direcció
100-280/90º. S’han detectat dues famílies secundàries en les direccions: 70-250/90º i 140-320/90º
Alçada talús : 6 m
Pendent talús : 267/65º
Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 18
095/30
072/10
091/36
086/13
092/12
055/25
093/14
073/12
066/24
Taula 47. Estació geomecànica 18.
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Tram 3
Talús aparentment més inestable que l’anterior, amb molts blocs caiguts, especialment a l’extrem SE del
tram. Predominen els fragments caiguts decimètrics de aproximadament 10x10x10 cm, tot i que també són
molt abundants els que presenten mides 20x20x20 cm amb màxims de 50x85x115 cm (3 unitats).
Fotografia 26. Visió del tram 3 situat a l’extrem SE del talús.

Figura 23. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 19, i de la concentració de pols.

Taula 50. Principals famílies d’estratificació.
Orientació talús : 180-360º
Litologia : gresos de gra fi amb poca llosella
Estratificació : decimètrica
Estructura : capes molt diaclasades i puntualment plegades
Diaclasat: diaclasat centimètric, obert, tot i que puntualment es troba tancat amb argila o calcita en la direcció
principal 100-280/90º i secundària 70-250/90º
Alçada talús : 5 m
Pendent talús : 270/50º
Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 19
079/05
080/03
075/16
099/29
064/14
092/21
105/06
066/11
111/19
056/22
076/22
044/14
Taula 49. Estació geomecànica 19.
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Talús en la part inferior del vial inacabat. Banda de ponent
Talús aparentment estable, predominen fragments petits 1x1x1 cm, 2x2x2 cm amb poques unitats més grans,
decimètriques.
Fotografia 27. Visió del talús al començament del vial inacabat en la seva banda de ponent.

Figura 24. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 20, i de la concentració de pols.

Taula 52. Principals famílies d’estratificació.

Orientació talús : 140-320º
Litologia : radiolarites amb intercalacions de llosella
Estratificació : centimètrica, puntualment decimètrica

Talús en la part superior del vial inacabat. Banda de llevant

Estructura : capes plegades i puntualment diaclasades
Diaclasat: diaclasat centimètric, puntualment mil·limètric, tant obert com tancat amb material fi en dues
direccions: 110-290/90º i 140-320/90º

El talús és allargat i s’ha subdividit en dos subtrams, des del seu inici en una zona de poca alçada i
deteriorada per pràctiques amb vehicles tot-terreny, fins a la fi del vial.
Fotografia 28. Trams en el talús situat a la part alta del vial inacabat en la seva banda de llevant.

Alçada talús : 4 m en el punt més alt
Pendent talús : 050/49º
Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 20
064/14
060/16
081/11
075/16
059/21
029/71
050/26
021/80
046/29
039/35
079/14
046/51
159/10
085/22
101/20

Tram 1

Tram 2

Taula 51. Estació geomecànica 20.
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Tram 1

Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 21
076/18
096/05
075/32
090/12

Talús aparentment inestable amb abundants fragments caiguts i material esllavissat. Predominen les unitats
decimètriques de entre 15x15x15 cm i 30x30x30 cm amb blocs màxims de 30x30x80 cm (poques unitats).

088/19
094/40
073/17
056/29

Fotografia 29. Visió del talús en el seu tram situat al nord i detall de la xarnera d’un plec. A la mateixa fotografia es pot
observar l’intens diaclasat.

074/21
081/20
060/16
074/21

Taula 53. Estació geomecànica 21.

Figura 25. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 21, i de la concentració de pols.

Orientació talús : 0-180º
Litologia : gresos de gra fi amb molt poca llosella intercalada
Estratificació : decimètrica, puntualment centimètrica
Estructura : capes molt diaclasades i puntualment plegades
Diaclasat: diaclasat centimètric, obert, en la direcció principal 100-280/90º. Es diferencien dues famílies
menors amb orientacions 20-200/90º i 160-340/90º

Taula 54. Principals famílies d’estratificació.

Alçada talús : 5 m
Pendent talús : 270/70º

Tram 2
Talús aparentment inestable, de característiques similars al tram anterior, però amb menys material
esllavissat. Predominen les unitats decimètriques de entre 15x15x15 cm i 30x30x30 cm amb blocs màxims de
60x60x100 cm (poques unitats).
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Fotografia 30. Visió del talús en el seu tram situat al sud i detall del diaclassat.

Figura 26. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 22, i de la concentració de pols.

Taula 56. Principals famílies d’estratificació.

Orientació talús : 175-355º
Litologia : gresos de gra fi amb molt poca llosella intercalada
Estratificació : decimètrica, puntualment centimètrica
Estructura : capes molt diaclasades i puntualment plegades
Diaclasat: diaclasat centimètric, obert, en la direcció principal 100-280/90º i secundària 175-355/90º
Alçada talús : 5 m en el punt més alt
Pendent talús : 265/68º
Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 22
077/45
100/25
102/28
098/26
090/20
106/09
071/23
088/11
096/27
079/12
077/05
066/24
Taula 55. Estació geomecànica 22.
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Talús en la part superior del vial inacabat. Banda de ponent
Talús aparentment força inestable, es troba en el pitjor estat de tots els talussos del vial. Abunden les unitats
decimètriques 10x10x10 cm juntament amb fragments petits 2x2x2 cm, 5x5x5 cm. Són molt habituals els
fragments 30x30x30 cm i els blocs màxims es situen entre 60x70x100 cm i 80x80x150 cm (una desena
d’unitats).

Estació geomecànica 23
098/30
100/21
088/25
Taula 57. Estació geomecànica 23.

Fotografia 31. Visió del talús força deteriorat i detall del mateix.

Figura 27. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 23, i de la concentració de pols.

Taula 58. Principals famílies d’estratificació.
Orientació talús : 161-341º
Litologia : gresos de gra fi amb molt poca llosella intercalada i radiolarites amb llosella en la part inferior
Estratificació : decimètrica als gresos, centimètrica a les radiolarites
Estructura : capes molt diaclasades i puntualment plegades
Diaclasat: diaclasat centimètric, obert, en dues direccions: 60-240/90º i 120-300/90º
Alçada talús : 7 m en el punt més alt
Pendent talús : meitat inferior 071/32º i meitat superior 071/90º
Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 23
110/20
089/30
090/34
091/30
075/35
070/29
068/25
072/28
089/25
067/23
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Talús amb plecs chevron
Talús aparentment força estable; probablement per la neteja del material caigut. S’observen fragments petits
1x1x1cm a 5x5x5 cm. Els fragments màxims observats (poques unitats) són decimètrics.
Fotografia 32. Visió del talús caracteritzat per la presència de plegaments tipus chevron.

Figura 28. Projecció estereogràfica dels plans d’estratificació en l’estació geomecànica 24, i de la concentració de pols.

Orientació talús : 155-335º

Taula 60. Principals famílies d’estratificació.

Litologia : gresos de gra fi
Estratificació : centimètrica, puntualment decimètrica
Estructura : capes fortament plegades i puntualment diaclasades
Diaclasat: diaclasat centimètric, molt fi, tancat en la direcció 40-220/90º
Alçada talús : 5 m
Pendent talús : 245/64º
Mesures dels plans d’estratificació :
Estació geomecànica 24
034/14
025/20
012/51
080/48
064/44
088/41
060/32
040/40
068/19
346/55
355/36
023/36
110/45
300/14
294/34
Taula 59. Estació geomecànica 24.

4.3. Evolució històrica
Durant els darrers anys s’ha vist a l’àmbit d’estudi com es produïa un increment progressiu de la freqüentació
humana. Aquest augment de freqüentació s’ha traduït sobre el medi físic en una acceleració de la seva
alteració, especialment pel que fa a l’erosió relacionada amb el drenatge, els escarpaments i l’erosió
associada al trànsit rodat pels vials actualment funcionals. Aquesta evolució de l’alteració del medi físic
vinculada a un increment de la freqüentació, pot ser estudiada mitjançant l’anàlisi de les sèries de fotografia
aèria disponibles i que corresponen als anys 1988, 1994, 2002, 2007 i 2010. La seqüència que mostra
l’evolució de l’alteració del medi físic associada a la freqüentació ha estat representada conjuntament al
plànol D3.
L’anàlisi detallada de la ortofotoimatge del vol del 1988 permet detectar variacions en el medi físic associades
especialment a la construcció dels vials. Així, ja es detecten dos escarpaments amb indicis d’activitat al vial
inacabat situat al nord i un al vial més proper a Cala Mica. Els penya-segats també mostren activitat
gravitacional, en aquest cas en la pràctica totalitat de la seva extensió. Per la seva banda, l’obertura de vials
provoca que la xarxa busqui un nou perfil d’equilibri donant lloc a l’aparició dels primers xaragalls. També es
veuen afectades pels processos de captura fluvial les platges del Caló de S’enderrossall i la platja central del
conjunt de 3 platges situades a ponent de l’àmbit d’estudi que veuen reduïda la seva superfície respecte
l’ortofotoimatge de l’any 1956.
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realitzar pràctiques incontrolades amb vehicles 4x4, per assolir zones d’aparcament més properes a les
platges o escurçar el seu camí d’accés, mentre que altres de menor amplada són producte del pas
descontrolat de vianants. Aquest increment de freqüentació també es manifesta amb l’augment de les zones
d’aparcament incontrolades.
L’aparició de nous xaragalls es concentra especialment a la meitat de ponent de l’àmbit d’estudi, coincidint
amb la zona on s’observa un major creixement de vials. A la meitat de llevant també s’incrementen els
xaragalls lligats a l’aparició de nous vials, però d’una manera menys acusada. Aquests canvis en el medi físic
també queden palesos en les àrees de les platges, on les del Caló de S’enderrossall i la platja central del
conjunt de 3 platges veuen considerablement reduïda la seva superfície. Pel que fa a les inestabilitats,
s’incrementa l’activitat als talussos del vial inacabat situat al nord, al penya-segat de la Punta des Marès i
especialment al petit caló obert a llevant de la Punta d’en Valent.

Figura 29. Evolució històrica de la freqüentació al sector de Binimel·là-Cala Mica. Any 1988.

La seqüència temporal compresa entre els anys 1988 i 1994 no és destacable en quant a la degradació del
medi físic. La comparació de les fotografies aèries d’aquests dos anys, no mostra canvis remarcables en la
formació de nous xaragalls, l’aparició de noves inestabilitats en els escarpaments o en la variació de les
superfícies d’arena de les platges. La fotografia aèria de 1994 (realitzada durant el mes d’agost) ja permet
observar una important pressió de vehicles en zones d’aparcament incontrolades i per tant indicis d’un
increment de freqüentació incipient.

Figura 31. Evolució històrica de la freqüentació al sector de Binimel·là-Cala Mica. Any 2002.

Els canvis detectats entre les fotografies aèries dels anys 2002 i 2007 són continguts. Aquest fet pot associarse a un major control de les zones d’aparcament mitjançant el barratge de l’accés a molts camins. Pel mateix
motiu no s’aprecia un increment remarcable de vials. La fotografia aèria del 2007 mostra clarament el traçat
del Camí de Cavalls, el que implica un augment de freqüentació humana a la zona, associada al seu ús. Per
tant, a partir de la fotografia aèria del 2007 es pot deduir un increment d’activitats relacionades amb el
senderisme i una disminució de pràctiques associades a vehicles de motor.

Figura 30. Evolució històrica de la freqüentació al sector de Binimel·là-Cala Mica. Any 1994.

La fotografia aèria de l’any 2002 mostra una canvi substancial respecte les anteriors. La pressió de vials
s’intensifica i aquest fenomen es tradueix en un increment de xaragalls. Els nous vials són oberts per a

Els xaragalls evolucionen especialment a la meitat de llevant de l’àmbit d’estudi. Aquest fet es relaciona amb
l’aparició d’un nou vial al sud de la Pleta de Sa Mèrlera i a les noves inestabilitats detectades en el vial més
proper a Cala Mica. En aquest sector, es produeix un nou despreniment que provoca un retrocés de quasi 4
metres. Les àrees de les platges amb regressions en el seu volum d’arena segueixen mantenint la mateixa
tendència amb una pèrdua més acusada.
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Figura 32. Evolució històrica de la freqüentació al sector de Binimel·là-Cala Mica. Any 2007.

La seqüència temporal compresa entre els anys 2007 i 2010 és la més curta de totes les analitzades, però a
la vegada i significativament és en la que s’observa una evolució més ràpida en l’afectació del medi físic.
S’observa un increment considerable de nous vials, la majoria dels quals són oberts per realitzar pràctiques
incontrolades amb vehicles 4x4. La elevada freqüentació de vehicles a motor també es manifesta amb un
augment de zones incontrolades d’aparcament, especialment a la meitat de llevant.
Es produeix un espectacular increment de l’erosió, tant per part del drenatge, formant xaragalls, com per
l’associat al trànsit rodat. Els xaragalls es presenten molt més extensos que els observats fins ara,
especialment al llarg dels vials que en moltes ocasions estan afectats en la seva totalitat. Les inestabilitats
associades a escarpaments i penya-segats es mantenen en el mateix nivell d’activitat que al 2007. Pel que fa
a les superfícies de les platges, el Caló de S’enderrossall veu augmentada la seva àrea d’arena, el que pot
ser atribuïble a l’augment d’aportació sedimentaria procedent del mar i al increment d’erosió a la que es veu
sotmesa la zona.

Figura 33. Evolució històrica de la freqüentació al sector de Binimel·là-Cala Mica. Any 2010.

4.4. Valoració
A partir dels mapes de diagnosi de punts crítics del drenatge, de perill geològic en talussos naturals i
d’estabilitat per FS en talussos antròpics i de l’evolució temporal en relació a fenòmens erosius, es fa una
diagnosi de l’apartat de forma que quedin justificades les accions que es proposaran a la darrera part del
document.

4.4.1. Alteracions del drenatge
La geomorfologia és un reflex de com el medi físic ha suportat el pas del temps geològic i els efectes
modeladors del clima assolint un equilibri dinàmic concret en la forma com es produeix l’escolament
superficial. Al Massís de Binimel·là, l’obertura de vials va trencar aquest equilibri dinàmic, provocant
l’alteració d’alguns cursos superficials amb efectes contraposats que es manifesten avui en dia.
D’aquesta manera, l’obertura de camins ha implicat:
un increment de la capacitat erosiva de l’aigua superficial per major capacitat d’incisió lineal d’un torrent
motivada per alteracions en el seu traçat, en el seu pendent i en la superfície de la seva conca, i
una disminució de l’arribada del sediment que contribuïa al manteniment de petites platges d’arena per
la disminució areal de la conca
Com a conseqüència de la elevada concentració de vials a la meitat de ponent de l’àmbit d’estudi respecte a
la de llevant, els efectes sobre la xarxa de drenatge al Massís de Binimel·là no es donen de la mateixa
manera. Cal considerar una major activitat erosiva a la meitat de ponent, associada principalment als vials
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construïts paral·lelament a la xarxa de drenatge natural, que a la pràctica, han provocat una reducció del
perfil longitudinal i un augment del pendent dels cursos fluvials, incrementant la seva capacitat d’erosió. La
presència de vials perpendiculars a aquests han provocat el barratge dels cursos fluvials, implicant la
modificació de les seves dinàmiques sedimentàries i incrementant també els processos erosius.
A la meitat de llevant, aquest mateix efecte s’ha concentrat especialment al vial d’accés a Cala Mica, on la
modificació del traçat del torrent per la construcció del camí ha reduït el seu perfil i incrementat el gradient,
provocant un important procés d’erosió al llarg del vial. En aquesta part de l’àmbit d’estudi, cal tenir en
compte també l’alteració del drenatge produït per l’obertura recent del vial de la Pleta de Sa Mèrlera. Aquest
camí ha modificat l’escolament superficial d’aquest vessant incrementant en ell els processos erosius fluvials.
Les modificacions en les superfícies de les conques per processos de captura s’han manifestat especialment
en la reducció d’arena de petites platges. A la meitat de ponent, es detecten dos punts de captura que
incrementen la superfície de la conca que té com a desembocadura a platja més meridional i anul·len
completament la de la platja situada al centre. A la meitat de llevant, també es diferencien dos punts de
captura que en aquest cas augmenten l’àrea de la conca de Cala Mica i disminueixen la del Caló de
S’enderrossall. Aquest procés de captura parcial ha significat que, a diferència de la platja del central a
llevant de Binimel·là, la del Caló de S’enderrossall mantingui una arribada de sediment, però
considerablement inferior a la que es donaria de manera natural.
En el plànol D1 s’han representat els efectes de la nova xarxa de drenatge sobre el medi geològic a l’àmbit
d’estudi de Binimel·là-Cala Mica.

Figura 34. Efectes de la nova xarxa de drebatge.

4.4.2. Perill geològic
4.4.2.1. Perill associat a escarpaments naturals
El grau de perillositat associat a escarpaments naturals es sol definir a partir de la susceptibilitat dels
fenòmens d’inestabilitat associats a aquests elements del relleu. En aquest sentit, s’entén per susceptibilitat
la possibilitat que en una àrea geogràfica esdevingui o es vegi afectada per un fenomen natural (González de
Vallejo, 2002). Es consideren zones susceptibles tant les zones on s’ha generat el fenomen (zona de sortida)
com les zones que es poden veure afectades pel seu recorregut (zones de trajecte i arribada).
En el present estudi per a la determinació de susceptibilitat o potencial situació de risc del conjunt de
fenòmens associats a l’existència d’escarpaments naturals (estabilitat, verticalitat, caiguda de blocs,
esllavissades, retrocés de la cresta...) s’ha dut ha terme una caracterització geològica de camp i una anàlisi
d’interpretació fotogeològica exhaustiva que han permès, a banda de l’elaboració d’una cartografia
geomorfològica de detall, la detecció i caracterització del conjunt de fenòmens associats als escarpaments
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naturals, els indicis d’activitat geomorfològica (visualització de blocs caiguts, grau d’estabilitat o de
degradació dels escarpaments) i, posteriorment, la caracterització de la freqüència i magnitud dels fenòmens
i indicis identificats.
Per tant, el treball de camp complementari a la cartografia geomorfològica per determinar la perillositat
geològica ha considerat els següents punts:
Correcció i precisió de la cartografia geològica.
Comprovació de zones susceptibles detectades en l’anàlisi fotogeològica preliminar.

Activitat de sortida (Freqüència)
Baixa

Sense indicis

Mitjana

Presència de blocs caiguts aïllats i dispersos al peu de l’escarpament o vessant avall

Alta

Presència d’àrees de blocs caiguts al peu de l’escarpament o vessant avall
Taula 62. Freqüència dels fenòmens en funció de l’abundància d’indicis.

Finalment, la perillositat s’obté de l’encreuament de les dades de magnitud i freqüència.

Caracterització de fenòmens i indicis, especialment pel que fa a la freqüència i magnitud.
Freqüència

En general la magnitud es determina en base als volums estimats de sortida i a l’alçada de l’escarpament. A
continuació es defineix la matriu de magnitud de despreniments en roca dura.
Magnitud
Volum de sortida estimat

<10 m

10-20 m

>20 m

<1000 cm3

Baixa

Mitjana

Alta

Mitjana

Alta

Alta

>1000 cm

3

Taula 61. Magnitud de despreniments en roca dura en base als volums de sortida i l’alçada de l’escarpament.

Els rangs d’alçades s’han establert a partir de la tipologia dels escarpaments caracteritzats en l’àmbit d’estudi
tenint en compte el relleu o salts altitudinals més freqüents. En l’àmbit d’estudi, els escarpaments presenten
uns salts altitudinals o escarpaments amb alçades que van des dels pocs metres, fins poc més de 20 m, al
marge de pendents associats al peu dels escarpaments amb un salt de cota força superior. Aquest és el cas
d’alguns penya-segats cartografiats.

Mitjana

Alta

Perillositat baixa

Perillositat baixa

Perillositat baixa

Mitjana

Perillositat baixa

Perillositat mitjana

Perillositat mitjana

Alta

Perillositat mitjana

Perillositat alta

Perillositat alta

Baixa
Magnitud

Alçada escarpament

Baixa

Taula 63. Matriu de perillositat proposada.

Tot i que els escarpaments considerats s’han tractat, en l’anàlisi SIG, com a elements lineals i, per tant, a
cada escarpament/línea se li ha atribuït un grau de perillositat, s’ha tingut en compte que els fenòmens
associats a cadascun dels escarpaments tenen un abast geogràfic i que per tant, han de tenir un tractament
areal. En aquest sentit, a partir de l’extensió de l’escarpament, de la presència o no d’indicis d’activitat i el
retrocés de l’escarpament, s’han establert àrees definides a partir de l’envolupant de la zona de sortida
formada per la paret de l’escarpament i l’abast del retrocés del front o cresta), així com la zona de trajecte i/o
arribada, fàcilment identificable a partir dels blocs caiguts i les esllavissades de material solt caracteritzats al
peu de l’escarpament o vessant avall.

D’altra banda, els volums de sortida s’han estimat a partir de la litologia dels materials que conformen els
escarpaments, així com l’estratificació i el grau d’alteració associat (diaclasat, fracturació...). En aquest sentit
s’ha considerat la dimensió mínima (1000 cm 3) susceptible de desprendre’s en funció de les diverses
litologies identificades i el seu grau d’alteració com aquell volum que determina el llindar mínim per poder,
juntament amb els rangs d’alçada, definir una magnitud baixa, mitjana i alta. Qualsevol fragment o bloc de
dimensions superiors, fos quina fos l’alçada de l’escarpament ja ens donaria una magnitud del fenomen alta.
La freqüència d’un fenomen ve definida en relació al seu període de retorn. No obstant, a l’escala de treball
molt poques vegades es disposa de dades suficients per determinar els períodes de retorn per un vessant,
definit com a activitat (caiguda de blocs o esllavissament de material caigut), de manera que s’ha dut a terme
una estimació de la freqüència de sortida en funció a l’abundància d’indicis (presència de blocs caiguts aïllats
i/o àrees de blocs caiguts) i, per tant de la seva activitat aparent.
En la taula adjunta es presenten els rangs de freqüència definits a partir de l’activitat de sortida aparent en
funció de l’abundància d’indicis:
Figura 35. Esquema de la zona definida de perill en escarpaments naturals.
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La perillositat areal, únicament, s’ha definit per al conjunt d’escarpaments i penya-segats amb perillositat
mitjana o alta, mentre que, als escarpaments en els que se’ls hi ha atribuït una perillositat baixa no se’ls hi ha
definit la corresponent àrea associada, ja que en aquests casos es tracta d’escarpaments relativament,
menors i no s’hi haurien caracteritzat indicis.
El retrocés del front d’escarpament s’ha definit, de forma general, com una franja de seguretat de 5 m.
L’amplada d’aquesta franja és coherent amb criteris geològics i s’ha definit tenint en compte la litologia on es
desenvolupen els escarpaments, les alçades dels mateixos i la presència de blocs caiguts (indicis) i les
dimensions i nombre de la major part d’aquests (magnitud i freqüència).
De l’anàlisi del perill associat als escarpaments s’obté un mapa de perillositat (plànol D2.1) que no considera
aquelles zones modificades antròpicament susceptibles de generar perillositat, que es tracten en capítol
apart.

proposar la seva modificació (com ha passat, per exemple, en un tram del camí de cavalls), i també per
valorar-ne de futurs. En qualsevol previsió d’actuació en les zones identificades amb perillositat alta o mitjana,
és recomanable realitzar un estudi detallat que determini la necessitat de prendre mesures de prevenció o
correcció, així com la seva tipologia.
Prevenció
Perillositat

Estudis de detall

Mesures de prevenció o correctives

Perillositat baixa

-

No calen

Perillositat mitjana

Recomanable en
cas de nous usos

Poden ser necessàries en bona part d’usos

Perillositat alta

Taula 64. Actuacions assignades a les zones de perillositat.

4.4.2.2. Perill associat als escarpaments antròpics
La representació geomètrica del pla de cada talús i les discontinuïtats (diaclasat i estratificació), en una
projecció semiesfèrica equiareal de Schmidt, permet obtenir les inestabilitats susceptibles a produir-se:
trencaments planars i trencaments en forma de tascó.
S’entén per trencament planar aquell on la inestabilitat es produeix a través d’una única superfície plana. És
el tipus de trencament més senzill i es produeix quan existeix una discontinuïtat marcada i dominant en la
roca, i un cabussament en sentit desfavorable, en la mateixa orientació que el talús.
S’entén per trencament en forma de tascó la inestabilitat que es produeix a través de dos plans de
discontinuïtat disposats obliquament a la superfície del talús, amb la línia d’intersecció entre ambdues
famílies, aflorant en superfície i cabussant en sentit desfavorable.
Un trencament planar es podrà donar quan existeixi un pla de discontinuïtat de direcció similar a la del talús i
cabussament menor, mentre que un trencament en forma de tascó s’identificarà quan existeixin dos famílies
de discontinuïtat de direccions obliqües respecte al pla representatiu del talús. La direcció de la ruptura
respondrà a la intersecció de les dos famílies de discontinuïtat, la qual haurà de tenir una inclinació inferior a
la del talús.

Figura 36. Perill associat als escarpaments naturals.

La utilitat del nou mapa de perill és directa a l’hora de valorar usos i freqüentació antròpica actuals i de

El càlcul del factor de seguretat per a cada inestabilitat identificada geomètricament, permet obtenir els
trencaments inestables i, per tant, aquells que poden arribar a produir-se. Aquest anàlisi numèric s’obté amb
el mètode d’àbacs de Hoek i Bray (1977), el qual considera el terreny sec i amb una cohesió pràcticament
nul·la, i no té en compte ni l’altura ni la direcció del talús. En la majoria dels casos teòrics s’ha comprovat que
el factor de seguretat en les pitjors condicions de pressió intersticial no és mai inferior a la meitat del que
s’obté mitjançant l’aplicació dels àbacs sense considerar l’efecte de l’aigua, per tant els talussos sempre
seran estables quan el factor de seguretat que s’obtingui sigui igual o superior a 2.
En el mapa d’estabilitat associada als escarpaments antròpics D2.2, es presenten els resultats obtinguts a
partir de la projecció geomètrica dels plans dels talussos i de les famílies de discontinuïtat. En el plànol D2.3

93

94

CENTRAL: Oriol Martorell, 40, 1r, 3a, 17003 GIRONA – T 972 210 365 F 972 410 639 – email: geoservei@geoservei.com
DELEGACIÓ BALEARS: Himàlaia, 37, 07703 MAÓ – T 655 810 746 – email: a. rodriguez@geoservei.com

CENTRAL: Oriol Martorell, 40, 1r, 3a, 17003 GIRONA – T 972 210 365 F 972 410 639 – email: geoservei@geoservei.com
DELEGACIÓ BALEARS: Himàlaia, 37, 07703 MAÓ – T 655 810 746 – email: a. rodriguez@geoservei.com

ESTUDI GEOMORFOLÒGIC DE LA ZONA DE BINIMEL·LÀ
EN EL MARC DEL PROJECTE LIFE+ RENEIX (LIFE07/NAT/E/000756

es diferencien els talussos estables i inestables un cop efectuat l’anàlisi numèric amb el mètode d’àbacs, dels
escarpaments susceptibles a presentar trencaments planars i en forma de tascó, obtinguts en les
representacions geomètriques.

Aquest talús es divideix en dos subtrams i ambdós són estables des d’un punt de vista geomètric. No obstant,
s’observa una petita acumulació de blocs despresos petits (2x2x2) i d’altres de més grans (50x50x50), els
quals són més abundants en el tram 2.
La meteorització del front del talús provoca l’alteració del material més superficial. En períodes de pluja
intensa, es produeix la migració del material més fi que col·labora a la individualització i despreniment dels
petits blocs que s’acumulen a la base del talús.
Mesures de correcció i prevenció: es recomana fer una cuneta al peu del talús, al llarg dels dos subtrams.
Aquesta excavació tindrà dues finalitats, impedir que aparquin els cotxes prop del marge i canalitzar l’aigua
d’escorrentia.

Talús de llevant d’accés a la casa blanca
Aquest talús es divideix en quatre subtrams, dels quals els trams 1, 2 i 4 són susceptibles a presentar
inestabilitats gravitacionals, mentre que el tram 3 és estable geomètricament. No obstant la valoració
numèrica del factor de seguretat conclou que només el tram 1 és inestable.
Les inestabilitats gravitacionals que es poden generar el tram 1 seran en forma de tascó a favor de la
intersecció entre els plans de discontinuïtat 190/90º (diaclasat) i 300/65º (estratificació), 215/90º (diaclasat) i
313/38º (estratificació), i 215/90º (diaclasat) i 300/65º (estratificació). Els factors de seguretat que s’obtenen
amb l’anàlisi numèric són 0,68, 1,13 i 0,60 respectivament.

Figura 37. Estabilitat dels escarpaments antròpics (per factor de seguretat).

A continuació es relacionen els escarpaments antròpics que són inestables almenys en un dels seus
subtrams, se’n fa una breu descripció i es proposen les actuacions de correcció i prevenció més adequades.
No obstant també es fa ressenya a talussos que, tot i ser estables geomètricament o bé després de l’anàlisi
numèric, les observacions de camp posen de manifest la caiguda de petits volums de material.

Figura 38. Representació geomètrica de les inestabilitats (en color verd, les famílies d’estratificació, en blau els plans de
diaclasat i en negre el talús).

Mesures de correcció i prevenció: es recomana retirar tots els blocs caiguts i acumulats a la base del talús, i
sanejar el talús de blocs en situació inestable i que suposin un risc imminent.
Talús principal a ponent del vial d’accés a cala Mica

Talús davant l’accés a les platges de llevant de Binimel·là

Geomètricament aquest talús és estable, no obstant les observacions de camp posen de manifest que
presenta inestabilitats gravitatòries capaces de mobilitzar un volum important de material.
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El treball de camp evidencia que el talús presenta la mateixa orientació (329/75º) que una de les famílies de
diaclasat identificades (330/90º). Els blocs acumulats a la base del talús són conseqüència del despreniment
del material descalçat durant els treballs d’obertura del camí, atès que el tall es va efectuar de manera
irregular.

Figura 40. Representació geomètrica de les inestabilitats (en color verd, les famílies d’estratificació, en blau els plans de
diaclasat i en negre el talús).

Mesures de correcció i prevenció: es recomana suavitzar la inclinació del talús fins assolir un pendent proper
als 50º en els 3,00 m superiors. En paral·lel cal sanejar el tram inferior del talús, de blocs en situació
inestable i que suposin un risc imminent.
El volum de material que es mobilitzarà amb l’actuació proposada serà com a mínim de l’ordre de 65 m 3. En
cas d’optar per suavitzar el talús des de la seva base, el volum de material que es mobilitzarà serà com a
mínim de l’ordre de 115 m 3.

Talús principal a llevant del vial d’accés a cala Mica

Figura 39. Representació geomètrica de les inestabilitats (en color verd, les famílies d’estratificació, en blau els plans de
diaclasat i en negre el talús).

Mesures de correcció i prevenció: es recomana retirar tots els blocs caiguts i acumulats a la base del talús, i
la suavització de la inclinació del talús des de la seva base, fins assolir un pendent proper als 65º.

Aquest talús es divideix en tres subtrams, dels quals només el tram 3 és susceptible a presentar inestabilitats
gravitatòries i la valoració numèrica del factor de seguretat conclou que aquest tram és inestable.
Geomètricament els trams 1 i 2 són estables.
Les inestabilitats gravitacionals que es poden generar en el tram 3 seran en forma de tascó a favor de la
intersecció entre els plans de discontinuïtat 070/90º (diaclasat) i 148/50º (estratificació). El factor de seguretat
que s’obté és d’1,49.

El volum de material que es mobilitzarà amb l’actuació proposada serà com a mínim de l’ordre de 308 m3.

Talús secundari a ponent del vial d’accés a cala Mica
Geomètricament aquest talús és susceptible a presentar inestabilitats gravitatòries. A partir de l’anàlisi
numèric s’obté que aquest és inestable.
Les inestabilitats que es poden generar seran en forma de tascó a favor de la intersecció entre els plans de
discontinuïtat 070/90º (diaclasat) i 148/50º (estratificació). El factor de seguretat que s’obté és d’1,03.
Figura 41. Representació geomètrica de les inestabilitats (en color verd, les famílies d’estratificació, en blau els plans de
diaclasat i en negre el talús).

Mesures de correcció i prevenció: es recomana retirar tot el material caigut com a conseqüència d’una
possible voladura, i suavitzar la inclinació del talús resultant fins a assolir un pendent proper als 50º almenys
en els 3,50 m superiors.
El volum de material que es mobilitzarà amb l’actuació proposada serà com a mínim de l’ordre de 65 m 3. En
cas d’optar per suavitzar el talús des de la seva base, el volum de material que es mobilitzarà serà de l’ordre
de 352 m3.

97

98

CENTRAL: Oriol Martorell, 40, 1r, 3a, 17003 GIRONA – T 972 210 365 F 972 410 639 – email: geoservei@geoservei.com
DELEGACIÓ BALEARS: Himàlaia, 37, 07703 MAÓ – T 655 810 746 – email: a. rodriguez@geoservei.com

CENTRAL: Oriol Martorell, 40, 1r, 3a, 17003 GIRONA – T 972 210 365 F 972 410 639 – email: geoservei@geoservei.com
DELEGACIÓ BALEARS: Himàlaia, 37, 07703 MAÓ – T 655 810 746 – email: a. rodriguez@geoservei.com

ESTUDI GEOMORFOLÒGIC DE LA ZONA DE BINIMEL·LÀ
EN EL MARC DEL PROJECTE LIFE+ RENEIX (LIFE07/NAT/E/000756

Talús secundari a llevant del vial d’accés a cala Mica

Talús en la part superior del vial inacabat. Banda de llevant

Aquest talús es divideix en tres subtrams, dels quals els trams 1 i 3 són estables geomètricament.

Aquest talús es divideix en dos subtrams, els quals geomètricament són susceptibles a presentar
inestabilitats gravitacionals i l’anàlisi numèric dels trencaments probables confirma que són potencialment
probables i, per tant, que tot el talús és inestable.

En la part superior del tram 2, hi ha un arbre de dimensions considerables, amb un sistema radicular molt ben
desenvolupat. Les arrels de l’arbre contribueixen a l’alteració de la roca, la qual està molt disgregada i es pot
assimilar a un sòl granular groller amb un angle de fregament intern de l’ordre de 35º (Hunt, 1984). Atès que
el pendent del talús és de 42º i, per tant, lleugerament superior a l’angle d’estabilitat assignat al material, es
considera que aquest tram és inestable, almenys en les condicions actuals.
Mesures de correcció i prevenció: es recomana retirar l’arbre situat a la part superior del talús, i suavitzar el
talús fins a assolir un pendent proper a l’angle de fregament intern del material. Es considera que amb un
pendent constant a l’entorn dels 35º en la part mitjana i superior del talús, el vessant romandrà estable.

Les inestabilitats gravitacionals que es poden generar en el tram 1 seran en forma de tascó a favor de la
intersecció entre els plans de discontinuïtat 290/70º (diaclasat) i 250/70º (diaclasat). El factor de seguretat
que s’obté és de 0,37.
Les inestabilitats gravitacionals que es poden generar en el tram 2 seran de tipus planar segons el pla de
diaclasat 265/70º, i en forma de tascó a favor de la intersecció entre els plans de discontinuïtat 190/70º
(diaclasat) i 265/70º (diaclasat). El factor de seguretat que s’obtenen amb l’anàlisi numèric dels trencaments
en forma de tascó, és de 0,56.

Talús en la part inferior del vial inacabat. Banda de llevant
Aquest talús es divideix en tres subtrams, dels quals només el tram 1 és susceptible a presentar inestabilitats
gravitatòries, no obstant el factor de seguretat que s’obté indica que és estable. Geomètricament els trams 2 i
3 són estables, no obstant les observacions de camp posen de manifest que el tram 3 presenta certes
inestabilitats gravitatòries capaces de mobilitzar blocs decimètrics.
El treball de camp evidencia que el talús presenta una orientació lleugerament similar (270/70º) a una de les
famílies de diaclasat identificades (340/90º). Els blocs acumulats a la base del talús són conseqüència del
despreniment del material descalçat durant els treballs d’obertura del camí, atès que el tall es va efectuar de
manera irregular.

Figura 43. Representació geomètrica de les inestabilitats (tram 1 i tram 2 respectivament) (en color verd, les famílies
d’estratificació, en blau els plans de diaclasat i en negre el talús).

Mesures de correcció i prevenció: és recomanable retirar tots els blocs caiguts i acumulats a la base del talús,
i sanejar el talús de blocs en situació inestable i que suposin un risc imminent; no obstant, els criteris de
recuperació ambiental no ho fan aconsellable.

Talús en la part superior del vial inacabat. Banda de ponent

Figura 42. Representació geomètrica de les inestabilitats (en color verd, les famílies d’estratificació, en blau els plans de
diaclasat i en negre el talús).

Mesures de correcció i prevenció: és recomanable retirar tots els blocs caiguts i acumulats a la base del talús,
i sanejar el talús de blocs en situació inestable i que suposin un risc imminent; no obstant, els criteris de
recuperació ambiental no ho fan aconsellable.

Geomètricament aquest talús es susceptible a presentar inestabilitats gravitacionals de tipus planar segons el
pla d’estratificació 079/26º, i en forma de tascó.
L’anàlisi numèric posa de manifest que no es produiran trencaments en forma de tascó perquè les
interseccions identificades geomètricament són estables.
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de la incisió vessant amunt. Per una altra banda, la sedimentació dels materials erosionats es concentra a les
platges dels extrems, que mantenen, amb petites variacions, la superfície d’arena observada l’any 1956. En
canvi, la platja central deixa de rebre aportació sedimentària des de l’interior.

Figura 44. Representació geomètrica de les inestabilitats (en color verd, les famílies d’estratificació, en blau els plans de
diaclasat i en negre el talús).

Mesures de correcció i prevenció: és recomanable retirar tots els blocs caiguts i acumulats a la base del talús,
i sanejar els talús de blocs en situació inestable i que suposin un risc imminent; no obstant, els criteris de
recuperació ambiental no ho fan aconsellable.

La meitat de llevant de l’àmbit d’estudi, es caracteritza des d’un punt de vista erosiu/sedimentari pel procés
de captura per part del torrent de Cala Mica sobre el torrent del Caló de S’enderrossall i per la presència
d’abundants canalitzacions realitzades amb paret seca. D’aquesta manera, la captura del torrent es tradueix
en termes d’erosió, en un complet escombratge de sòls i rebliment antròpic al llarg del vial deixant al
descobert les roques que formen el substrat. Puntualment, en aquesta zona es detecten profundes incisions
que assoleixen els 3 metres de fondària. Aquesta intensa erosió pot incidir en les inestabilitats dels talussos
detectades al tram final del vial. A la resta de la zona, les canalitzacions per conduir l’aigua són habituals.
Aquests torrents antròpics ja no són funcionals, ja que es troben majoritàriament reblerts de sediments i
coberts de vegetació. Normalment i en aquests casos, la xarxa de drenatge s’ha desenvolupat a banda i
banda de les canalitzacions formant xaragalls de diverses magnituds.
Fotografia 33. Denudació completa de materials al tram final del vial més proper a Cala Mica.

4.4.3. Processos erosius/sedimentaris associats al drenatge actual
Els principals processos erosius i sedimentaris en l’àmbit d’estudi es veuen influenciats per l’alteració de la
xarxa de drenatge original mitjançant la construcció dels vials. Tot i així, i tal com s’ha vist a l’apartat 4.3, a
partir d’una evolució temporal de freqüentació humana creixent, principalment motoritzada en vials existents i
fora pista, s’ha propiciat i/o incrementat els processos erosius del sòl en àrees de torrent i en vessants.
L’erosió associada a la xarxa de drenatge al massís de Binimel·là ha comportat l’alteració i especialment la
denudació dels materials de la zona. És a dir, fonamentalment s’ha produït un procés d’escombrada en els
materials producte de la meteorització (sòls i recobriments superficials), però també i fonamentalment,
d’aquells antròpics utilitzats com a rebliment en la construcció dels vials. Cal destacar, que al Massís de
Binimel·là els sòls presenten gruixos poc importants, pel que l’ erosió actua preferentment sobre els materials
utilitzats per construir els vials.
Els processos erosius no es donen de la mateixa forma en tot l’àmbit d’estudi. A la meitat de ponent, l’erosió
es dóna especialment al llarg dels vials, formant nombrosos xaragalls amb incisions inferiors als 50 cm que
puntualment assoleixen ordres mètrics en els indrets de fort desnivell. Les concentracions de xaragalls són
habituals en zones de major pressió de vehicles motoritzats i en ocasions poden ser associats a pràctiques
incontrolades amb vehicles 4x4, com és el cas de la zona de confluència dels vials d’accés als plecs de
chevron i del xalet més alterós de la urbanització. Aquelles parcel·les, cobertes de vegetació, on no hi ha
indicis d’acció antròpica recent no s’aprecien fenòmens d’erosió destacables.
Al nord d’aquesta zona, es donen processos d’erosió remuntant en diversos punts amb poca o nul·la conca
de recepció aigües amunt. En aquests indrets, s’associa l’increment de freqüentació al llarg del Camí de
Cavalls, que a la vegada coincideix amb el traçat del curs del torrent, a un procés d’erosió, on el curs fluvial
es veu sotmès a un major pendent respecte la part superior de la conca de captació, afavorint la propagació

Cal incidir també en aquest sector, en la influència dels processos d’erosió sobre els vials oberts recentment
per diverses finalitats. Així, el camí situat al mig de la Pleta de Sa Mèrlera obert per realitzar pràctiques amb
vehicles motoritzats, es troba intensament afectat per xaragalls, mentre que a la resta del vessant no es
troben pràcticament indicis actuals de circulació d’aigua. D’aquesta manera, es produeix una concentració de
l’escorrentia al llarg d’aquest vial, que actua com una nova via preferent d’escolament. Al final del camí,
l’aigua corre de manera poc definida donant lloc a un entramat de xaragalls provocats per una xarxa difusa
de vials de diversa amplitud, presents com a efecte d’una elevada freqüentació. La sedimentació a la meitat
de llevant del massís, es dóna de manera significativa a la platja de Cala Mica, on a partir del procés de
captura, els sediments de la part superior de la conca són transportats a aquesta platja. La sedimentació
restant queda concentrada a la platja del Caló de S’enderrossall, que d’aquesta manera manté una taxa de
sedimentació, però que s’ha vist significativament reduïda.
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5. Preexistències naturals i antròpiques
La utilitat del present estudi geomorfològic –a banda del fet que permet proposar noves actuacions
específiques de caràcter geològic i relacionades amb la correcció de talussos antròpics- es fa patent en el
moment que els resultats obtinguts, i representats sobre cartografia, se superposen a preexistències
diverses:
Topografia detallada dels sectors on en el seu dia es van excavar nous vials.

5.2. Hàbitats i vegetació existent
El valor dels hàbitats i la vegetació existents en el sector, amb especial èmfasi en la Femeniasia baleàrica, i
el seu potencial de recuperació en la zona són la base del projecte LIFE+ RENEIX i, per tant, el motiu de tot
allò que s’està fent en el marc del projecte. El coneixement de la distribució espacial de les espècies i de les
àrees que poden tenir un interès específic –p.e. àrees que puguin actuar com a banc de llavors- és el criteri
prioritari a l’hora de proposar noves actuacions o de proposar variacions o matisos a les previstes en el Pla
d’Actuacions del projecte.

Hàbitats i vegetació d’interès: origen i objectiu del projecte LIFE+ RENEIX.
Traçat dels diversos camins de cavalls -històric, del Pla Especial i camí actualment en ús- que creuen la
zona de Binimel·là-Cala Mica.
Camins del sector previstos de mantenir –i altres a tancar, revegetat, ...- proposats en base a treballs
previs del mateix projecte LIFE+ RENEIX.
Actuacions previstes en el Pla d’Actuacions del projecte LIFE+ RENEIX.
Valors geològics de l’àmbit que s’han conegut amb major detall amb motiu del treball geològic efectuat
dins del present estudi geològic-geomorfològic.

5.1. Topografia de detall dels sectors amb nous vials oberts
La disposició d’una topografia detallada dels nous vials –construïts a partir de trams excavats i trams
terraplenats- oberts en el seu dia a Binimel·là-Cala Mica és un dels requeriments del present estudi
geomorfològic i, com a tal, es recull en l’Annex III.
Aquesta topografia s’ha dut a terme mitjançant treball de camp i, a banda de la seva utilitat directa de
coneixement topogràfic que pot ser d’utilitat en qualsevol treball posterior de restauració ambiental, ha
permès disposar d’una informació d’utilitat pràctica directa en la elaboració de la diagnosi i l a proposta
d’actuacions del present document en permetre:
Conèixer detalladament el traçat i profunditat de noves línies d’escolament preferencial i xaragalls a
corregir.
Disposar de cotes de base a assolir en els treballs d’excavació de barratges o correcció de captures
fluvials.
Valorar ajustadament l’orientació i pendent dels talussos antròpics pel càlculs de la seva estabilitat
geomètrica i per Factor de Seguretat (FS).
Calcular/estimar la volumetria de materials a retirar en els talussos antròpics del camí de Cala Mica per
tal que esdevinguin estables.

Figura 45. Hàbitats d’interès al sector de Binimel·là..

5.3. Camí (camins) de cavalls
L’elevada freqüentació ordenada a través del Camí de Cavalls, és un altre dels aspectes a tenir en compte a
l’hora de traslladar el criteri que s’obté en el present estudi a una aplicació pràctica. En aquest cas, el traçat
actual del Camí de Cavalls s’ha hagut de valorar des del punt de vista (1) de riscos geològics, però també (2)

105

106

CENTRAL: Oriol Martorell, 40, 1r, 3a, 17003 GIRONA – T 972 210 365 F 972 410 639 – email: geoservei@geoservei.com
DELEGACIÓ BALEARS: Himàlaia, 37, 07703 MAÓ – T 655 810 746 – email: a. rodriguez@geoservei.com

CENTRAL: Oriol Martorell, 40, 1r, 3a, 17003 GIRONA – T 972 210 365 F 972 410 639 – email: geoservei@geoservei.com
DELEGACIÓ BALEARS: Himàlaia, 37, 07703 MAÓ – T 655 810 746 – email: a. rodriguez@geoservei.com

ESTUDI GEOMORFOLÒGIC DE LA ZONA DE BINIMEL·LÀ
EN EL MARC DEL PROJECTE LIFE+ RENEIX (LIFE07/NAT/E/000756

del punt de vista d’efectes d’erosió del sòl, en haver esdevingut una traça amb major potencial erosiu o una
traça propiciadora de fenòmens encadenats d’erosió remuntant en àrees relativament allunyades del seu eix.

Figura 47. Principals camins a mantenir al sector de Binimel·là.

Figura 46. Traçat del camí de cavalls històric, del Pla especial i actual.

5.4. Camins d’accés a mantenir
L’elevada i desordenada freqüentació a través de camins, senders i, especialment, vials oberts, és un altre
dels aspectes que s’han tingut en compte en proposar modificacions i noves mesures d’actuació. En aquest
cas concret, s’han valorat especialment els vials excavats/terraplenats pel que fa (1) al seu efecte sobre la
dinàmica fluvial i (2) al seu perill potencial i a l’efecte paisatgístic desordenat que, per la profusió caòtica de
blocs caiguts, causen.

5.5. Accions actualment previstes
Les accions previstes en el Pla d’Actuacions del projecte LIFE+ RENEIX –algunes d’elles imminents- ja han
tingut en compte les preexistències anteriorment referides, si bé les ha tingut en compte d’acord amb criteris i
prioritats diferents. En el cas del present treball les actuacions projectades s’han valorat d’acord amb el sedàs
que representen els nous criteris generats, a banda que amb prioritats diferents s’hagin pogut proposar
actuacions d’altra tipologia; principalment en els àmbits d’actuació A i H de la proposta d’actuacions (§6).
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Figura 48. Accions previstes en el Pla d’Actuacions del Projecte LIFE+ RENEIX.

5.6. Valors geològics
L’elevat valor patrimonial de la geologia i paleontologia del massís de Binimel·là és conegut de temps, no
obstant el treball geològic detallat que s’ha efectuat amb motiu del present projecte ha acabat permetent
disposar d’una selecció de punts/àrees d’especial interès, sobre tot per l’excepcionalitat d’uns afloraments
que permeten veure i interpretar allò que en mateix sector (o altres) també existeix però la seva
visió/comprensió requereixen una formació geològica de base.
L’elevada diversitat de formacions geològiques descrita, l’espectacularitat de les formes i la qualitat i netedat
de molts dels afloraments fan que aquesta singularitat geològica tingui un elevat interès científic –tan didàctic
com avançat- i que es pugui concretar en les sis citades àrees d’especial interès geològic (plànol A1).
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