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El setem
bre del 2003 veien la llum

 els tres prim
ers quaderns pedagògics sobre les coves

del Salnitre de Collbató. Anaven adreçats a nens i nenes dels cicles m
itjà i superior de

prim
ària i a nois i noies de 1er i 2on d’ESO. Es tractava de donar una eina d’estudi adaptada

als nivells educatius d’aquests alum
nes, que fos útil per a les escoles i que servís per a

treballar i conèixer les principals característiques de les coves del Salnitre.

Ara, am
b aquest nou dossier, la Regidoria d’Ensenyam

ent de l’Ajuntam
ent de Collbató vol

atendre les dem
andes dels dos cursos superiors (tercer i quart) de l’Ensenyam

ent Secundari
O

bligatori.

El quadern m
anté l’estil i el form

at dels anteriors, per bé que els continguts s’han adaptat
als coneixem

ents i al currículum
 acadèm

ic dels seus destinataris: els nois i noies de 3er i
4rt d’ESO.  Està dividit en diferents capítols, en els quals s’analitzen aspectes relacionats,
entre d’altres, am

b la situació geogràfica, la form
ació geològica, el procés càrstic i

l’aprofitam
ent hum

à d’aquestes cavitats m
ontserratines. Professorat i estudiants hi trobaran,

doncs, explicacions teòriques bàsiques i exercicis pràctics que els ajudaran a entendre les
característiques de la cova i a aprofundir en les diferents m

atèries escolars (llengües,
m

atem
àtiques, física, etc.). Tam

bé es fom
enta la recerca i el treball a través d’internet i

l’interès per la cultura i el m
edi am

bient, en general.

Les fitxes estan pensades per a ésser elaborades en tres m
om

ents concrets: abans (fase de
recollida d’inform

ació general), durant (fase d’observació i anàlisi) i després (fase de reflexió
i síntesi) de la visita.

Tot plegat am
b el m

últiple objectiu de:

- Conèixer m
illor la riquesa natural i cultural de Catalunya

- Fom
entar la coneixença d’aquest im

portant patrim
oni geològic

- Dotar els alum
nes del vocabulari específic que li és propi

- Inculcar-los el respecte per l’entorn natural i la seva conservació
- Fom

entar el seu esperit de recerca, reflexió, anàlisi i interrelació
- Fom

entar la iniciativa individual i el treball en equip.

6
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M
aterial per

treballar

ABAN
S

de la
visita

En aquest prim
er apartat coneixerem

 diversos aspectes relacionats
directam

ent am
b les coves del Salnitre i el seu entorn. Estudiarem

i treballarem
 la seva localització geogràfica, els fenòm

ens tectònics
que van donar lloc a l’aparició de la m

untanya de M
ontserrat, els

processos càrstics  que van originar les coves, la flora i la fauna que
l’habita i l’ús que l’hom

e n’ha fet al llarg dels segles.
Les explicacions teòriques es com

plem
enten am

b im
atges i exercicis

que han de facilitar la com
prensió i han de perm

etre treballar les
diferents assignatures que integren el vostre currículum

.





quines vies de com
unicació

porten fins a Collbató.

Investiga

9

situació geogràfica

Pots consultar el lloc w
eb de l’ajuntam

ent w
w

w
.viladecollbato.org

Per a visitar les coves del Salnitre cal anar
fins a Collbató. Una petita població situada
als peus de la m

untanya de M
ontserrat, a

la com
arca del Baix Llobregat i a tan sols

a 50 Km
 de Barcelona.

inform
ació sobre aquesta localitat

(extensió i lím
its del seu term

e
m

unicipal, nom
bre d’habitants,

serveis, principals activitats
econòm

iques, etc.) i fes-ne una
breu redacció.

Cerca

Collbató am
b la m

untanya de M
ontserrat i les coves al fons
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situació geogràfica

M
arca

 la resposta correcta

Q
uin sistem

a de transport públic
im

portant hi trobes a faltar?

Investiga

Font: Tríptic les Coves del Salnitre (1984), Generalitat de Catalunya.

Connecta’t am
b la w

eb w
w

w
.m

obilitat.net

Això vol dir que la gent que vol venir a les coves ho ha de fer am
b:

Turism
e

Autobús

Tren
Avió

Altres

Q
uins efectes  am

bientals i econòm
ics té això?

Tria la via (o vies) de com
unicació que faràs servir per arribar i calcula la distància total

des de la teva població fins a les coves.

Calcula tam
bé el cost del viatge, sum

ant el carburant i els peatges, en el cas que hagis de

passar per l’autopista. Q
uin és el cost m

itjà per km
?
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Per a m
és inform

ació consulta w
w

w
.parcsdecatalunya.net i w

w
w

.m
untanyam

ontserrat.net

la muntanya de Montserrat

La m
untanya de M

ontserrat s’estén entre les valls interiors dels rius Anoia i Llobregat,
just en el punt on coincideixen les com

arques del Baix Llobregat, l’Anoia i el Bages. El
seu territori està repartit entre quatre pobles: Collbató, el Bruc, M

onistrol de M
ontserrat

i M
arganell. Tam

bé acull els m
onestirs de Santa Cecília, Sant Benet i N

ostra Senyora
de M

ontserrat. A
quest darrer és un im

portant centre històric i de peregrinació.

El m
assís  form

a part de la serralada prelitoral catalana. Té una llargada de 9 km
 i una

am
plada de 5 i ocupa una extensió aproxim

ada de 45 km
2. Sant Jeroni, am

b 1.236 m
, és

el cim
 m

és alt. L’any 1987 va ser declarada parc natural.

D
es d’aquestes m

untanyes

baixaven rius m
olt potents i

cabalosos que transportaven

gran quantitat d’arrossegalls: pedres, sorra,

argiles, llim
s, etc., que quedaven dipositats

a les vores de l’esm
entat m

ar. U
n d’aquests

cursos fluvials (que seguien un traçat

contrari a l’actual) tenia el seu delta o

estuari en el lloc on ara hi ha M
ontserrat

i provenia, segons sem
bla, de la zona de

Vacarisses. Aquesta acum
ulació es va produir

durant el final del Paleocè, l’Eocè i l’O
ligocè

(èpoques del Terciari).

la geo
lo

gia

M
ontserrat és una m

untanya relativam
ent

m
oderna, ja que es va com

ençar a form
ar

durant el Terciari, ara fa uns 60 m
ilions

d’anys aproxim
adam

ent.

Em
pordà

Port del
Com

pta

Pirineu

St. Llorenç
de M

unt
M

ontserrat

M
ontsant

M
assis Català

Litoral actual

Font:
w

w
w

.kpujo.com
/castella/curios/form

acio.htm

A principis de l’era del Cenozoic
(període Terciari) i durant
l’època final del Paleocè, uns

60 m
ilions d’anys enrera, van com

ençar els

m
ovim

ents alpins, que van donar lloc a

l’aixecam
ent dels Alps. A Catalunya van fer

aparèixer el m
assís Catalano-balear, que

s’estenia per on ara hi ha la conca

m
editerrània i els Pirineus.

Als seus peus es form
à un gran golf o conca

sedim
entària, que  ocupava bona part de

l’interior de Catalunya i s’estenia fins a

l’Em
pordà.

A

B
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la muntanya de Montserrat
Al m

ateix tem
ps tenia lloc un

fenom
en paral·lel de cim

entació

que va provocar la unió dels

còdols i les sorres, m
itjançant una substància

o m
aterial calcari m

olt fort que actuà com

si fos cim
ent, i va donar lloc als conglom

erats

tan típics d’aquest m
assís català.  Els

successius m
ovim

ents orogènics tam
bé van

afectar aquests sedim
ents, que quedaren

fracturats per nom
broses esquerdes o

diàclasis.

C
Al llarg dels darrers 13 m

ilions

d’anys, des de finals del Terciari
(M

iocè m
itjà i Pliocè) i durant

tot el període Q
uaternari (èpoques del

Pleistocè i H
olocè) l’aigua ha estat la gran

protagonista. H
a erosionat els m

aterials m
és

febles (argiles i m
argues), ha dissolt el cim

ent

calcari, ha desintegrat els còdols i les sorres

i ha llim
at les roques fins a donar-los la

seva fesom
ia actual. Tam

bé s’ha filtrat per

les diàclasis o fissures fins a obrir
interessants cavitats internes, com

 les del

Salnitre.

D

ERA
PERÍO

DE
ÈPO

CA
m

.a.

CENOZOIC

Q
UATERN

ARI

TERCIARI

H
O

LO
CÈ

PLEISTO
CÈ

PLIO
CÈ

M
IO

CÈ

O
LIGO

CÈ

EO
CÈ

PALEO
CÈ

0,01

1,7

5,3

23,8

33,7

54,3

65

248,2

570

3800

M
ESOZOIC

(Secundari)

PALEOZOIC
(Primari)

PRECAM
BRIÀ

N
EO

GEN

PALEO
GEN

cada una de les fases geològiques de
la form

ació de M
ontserrat

Situa en aquesta taula

Font: Elaboració pròpia a partir de J. Lorm
an i I. Planas (1983), p. 20
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la muntanya de Montserrat

La m
untanya de M

ontserrat està form
ada per unes roques que li són m

olt característiques:

els conglom
erats. Pertanyen al grup de les sedim

entàries i són el resultat de la unió de
partícules soltes (pedres, sorres, llim

s, etc.) de diferents m
ides i m

aterials (quars, etc.),

anom
enades sedim

ents que provenen de l’erosió de les m
untanyes. En el cas de M

ontserrat,
les partícules foren arrancades del m

assís Catalano-balear, transportades per l’aigua i
dipositades a les vores d’aquell golf m

arí, form
ant capes horitzontals en les quals s’alternen

les restes gruixudes (pedres) i  les fines (argiles i m
argues).

Aquests m
aterials van experim

entar transform
acions físico-quím

iques a partir d’un fenom
en

conegut com
 a diagènesi, que consisteix a unir les partícules que integren els sedim

ents.

Aquest procés es pot produir pel fenom
en de la com

pactació, que és el resultat de l’enorm
e

pressió que els m
aterials superiors exerceixen sobre els inferiors; o bé pel de la cim

entació,
en el qual intervé una substància (o cim

ent) que és capaç d’unir els diferents fragm
ents o

còdols.

Els conglom
erats m

ontserratins pertanyen al subgrup de les detrítiques i, bàsicam
ent, són

el resultat d’un procés de cim
entació. Són com

 una m
ena de trencaclosques integrat per:

Altres roques detrítiques són:

Els gresos, form
ats per grans de la m

ida de

la sorra.

Les argiles, integrades per altres de m
és

petits de m
enys d’1 m

m
. Les argiles tenen

una gran plasticitat i són utilitzades a nivell

industrial per a fer ceràm
ica.

Còdols, que són les pedres m
és grosses i

arrodonides.

M
atriu arenosa de pedres m

és petites, que

om
ple els forats que queden entre els còdols.

Cim
ent calcari de gran duresa, que uneix

tots aquests com
ponents.

les ro
ques
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la muntanya de Montserrat
Q

uin procés no intervé directam
ent en el cicle de les roques?:

Relaciona cada un d’aquests elem
ents am

b els que li corresponen:

Radiació
Cim

entació

Erosió
Transport

A
rgilla

C
ò

d
o

ls

S
o

rra

< 1

2 a 64

1 a 2

S
o

rrenca

Lutita

C
o

nglo
m

erat

N
om

 del
sedim

ent
M

ida en
m

m
N

om
 de la

roca

Sala de les Colum
nes

Coves del Salnitre
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formació d’una cova

La form
ació d’una cova im

plica l’existència de processos d’erosió i de dissolució coneguts

am
b el nom

 de carstificació.
En tot aquest procés hi intervenen, d’una banda, l’aigua de la pluja (H2O

), que porta diòxid
de carboni (CO

2) en suspensió i, de l’altra, les roques calcàries form
ades per carbonat

càlcic (CaCO
3). Aquestes roques es caracteritzen per:

La seva alta perm
eabilitat, que els im

pedeix absorbir l’aigua.

L’abundància de fractures i fissures que presenten en superfície i
que faciliten la filtració de l’aigua.

L’aigua de la pluja, rica en CO
2

atm
osfèric, form

a àcid carbònic i penetra
per les diàclasis (o fissures), la qual cosa
la 

fa 
m

olt 
agressiva 

i 
capaç 

de

transform
ar el carbonat càlcic (CaCO

3),
que és poc soluble en aigua, en

bicarbonat càlcic, que sí que és soluble
en aigua, donant lloc a la següent reacció:

Dibuix Sandra Esteve

En aquestes condicions la roca és dissolta i arrossegada per l’aigua, que va penetrant fins
a trobar una capa perm

eable i va obrint tot un seguit d’espais subterranis form
ats per

galeries (passadissos horitzontals), pous (passadissos verticals) i coves o cavernes. Q
uan

l’aigua esgota tot l’àcid carbònic utilitzable, queda saturada de bicarbonat càlcic i finalitza
el procés de corrosió de les roques.

Les transform
acions, però, no s’acaben aquí. D

ins de les coves l’aigua continua la seva
tasca, que ara esdevé constructiva. Aquest nou cicle es desencadena quan l’aigua entra
en cavitats on l’aire és pobre en CO

2, o bé on es produeixen canvis sobtats de la l’evaporació,
la tem

peratura, la pressió o la com
posició dels gasos atm

osfèrics. Aleshores s’inverteix el

procés anterior: el bicarbonat de calci precipita i se solidifica, generant la següent reacció:

H
2O

 + C
O

2 + C
aC

O
3

(C
O

3H
) 2 C

a

(C
O

3H
) 2 C

a
C

aC
O

3  + C
O

2 + H
2O
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formació d’una cova
i form

ant concrecions calcàries conegudes com
:

Aquesta estalagm
ita s’ha form

at al llarg de m
ilers d’anys. Ara volem

 que
responguis les següents qüestions a partir d’aquesta inform

ació:

Durant un prim
er període va créixer una tercera part.

Durant un segon període va augm
entar una quarta part.

En un tercer període, una sisena part.

Durant els quatre-cents cinquanta anys següents va créixer 4,5 cm
.

Ahir, un brètol en va trencar un tros que feia 3 cm
.

Q
uants centím

etres fa en total?

Q
uants centím

etres faria si  no se n’hagués trencat cap tros?

Q
uants anys trigarà a recuperar el tros que ha perdut?

(Recorda que aquestes form
acions creixen a raó de 1 cm

 cada 100 anys).

Calcula
 la m

assa m
olecular del CaCO

3.

Q
uants m

ols hi ha en 100 gr d’aquesta substància?

que són les form
acions pilars que creixen sobre el terra de la

cova. Estan desproveïdes de canal central i solen ser m
és am

ples
que les anteriors.

Estalactites
que són les form

acions pilars que creixen en el sostre de
la cova. Tenen un canal central per on circula l’aigua.

Estalagm
ites

Am
bdues són poroses, cristal·lines, gruixudes i de color blanc o groc. La unió d’una estalactita

i una estalagm
ita és coneguda am

b el nom
 de colum

na.



17

formació d’una cova

Com
 pots veure, el com

portam
ent d’aquest brètol ha m

alm
ès el nostre patrim

oni natural

i ha im
pedit que tots plegats puguem

 gaudir d’una estalagm
ita de gran bellesa i singularitat.

Elabora una llista de coses que no s’han de fer dins de la cova, per tal de
garantir-ne la correcta conservació.

A M
ontserrat l’acció de l’aigua ha donat lloc a un conjunt de cavitats de m

ides i form
es

m
olt diverses, am

b interessants form
acions internes. Les m

és im
portants són les del Salnitre,

que són les que estem
 estudiant, la Freda i la Gran. Totes tres estan situades a la cara SW

del m
assís, dins del term

e m
unicipal de Collbató.

Elaboració: M
iquel Vives (docum

ent inèdit).

Coves
Torrents

Esglésies i erm
ites

Fonts
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les coves del Salnitre
Són conegudes am

b el nom
 de coves del Salnitre perquè, segons una tradició local,

antigam
ent se n’havia extret nitrat de potassi.

Busca inform
ació sobre les principals característiques i usos

d’aquesta sal i fes-ne una breu explicació.

Esbrina quina és la seva fórm
ulaTenen uns 4 m

ilions d’anys d’antiguitat (es

van form
ar durant el període Pliocè) i són

el resultat de la filtració de l’aigua de la

pluja per les diàclasis exteriors del serrat
de les Garrigoses, de la dissolució del cim

ent

calcari i de la posterior precipitació del

bicarbonat càlcic. El resultat és un conjunt

de cavitats, sales, pous, fossars, escletxes i

espadats d’1 km
 de llargada, ornam

entats

am
b 

form
acions 

calcàries 
diverses

Plànol de les coves del Salnitre (Font: Tríptic Les Coves del Salnitre (1984), Generalitat de Catalunya).
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Problem
a

1.2.

les coves del Salnitre

Im
agina’t que agafem

 una pedra de 525 g i la deixem
 caure dins del Pou del

Diable, que té 30 m
 de profunditat. Si considerem

 el fons del pou com
 a h=0,

quina energia potencial tindrà a dalt de tot?, quina energia cinètica tindrà

quan hagi baixat 15 m
?, quina serà l’energia m

ecànica? i am
b quina velocitat

arribarà a terra? (g=10 m
/s2).

A l’interior, la tem
peratura és constant i es m

anté, estiu i hivern, a 14 ºC.

Q
uina és la seva equivalència en ºF?

I en ºK?

la vegetació
M

ontserrat llueix una vegetació rica i variada, que canvia d’un lloc a un altre en funció
del m

icroclim
a de cada indret. El m

assís apareix, doncs, recobert d’alzinars, rouredes,
teixedes i pinedes, que com

parteixen protagonism
e i territori am

b la brolla de rom
aní,

el bruc d’hivern, els m
atolls i els herbassars, entre d’altres varietats botàniques.

A les coves del Salnitre, però, i a l’igual que succeeix a la resta de cavitats, la m
anca de

llum
 solar (necessària per a fer la fotosíntesi) i de sòls profunds (indispensables per què les

arrels puguin desenvolupar-se) lim
iten el creixem

ent de la vegetació a una única zona: la

d’accés a la cova, i a nom
és dues espècies: les m

olses i els líquens. Es tracta d’unes plantes
m

olt prim
itives i sim

ples, de creixem
ent reduït i capaces de viure en condicions m

olt

adverses, sense a penes claror ni terra.Les m
olses creixen a l’entrada, en punts on encara

arriba la llum
 solar (entre un 2 i un 5%

). Pertanyen al grup

dels briòfits, el m
és sim

ple i prim
itiu del regne vegetal.

Provenen d’avantpassats de les algues i van ser un dels

prim
ers vegetals prim

itius que van colonitzar el m
edi terrestre.

Aquest canvi va ser possible gràcies a la seva pell externa,

o epiderm
is, que és im

perm
eable i evita la deshidratació. N

o

disposen de sistem
a vascular i, en conseqüència, la saba

no pot circular pel seu interior.



Això fa que el seu creixem
ent sigui m

olt lent i reduït, per bé que són capaces de viure en

els llocs m
és inhòspits com

 roques, arbres, etc.

Presenten unes estructures anom
enades falses arrels, falses fulles i falses tiges, ja que

encara que ho sem
blen no es com

porten com
 a tals. La planta és la que absorbeix l’aigua

i fa la fotosíntesis. Les falses arrels nom
és els serveixen per enganxar-se a les roques. N

o

tenen ni flors, ni pol·len, ni llavors, ni fruits.

Les m
olses presenten dues form

es: la que veiem
 norm

alm
ent, de color verd, anom

enada

gam
etòfit, que produeix gàm

etes (m
asculins i fem

enins), i una altra am
b filam

ents de color

m
arró coneguda com

 esporòfit, que genera les espores i que nom
és és visible durant l’etapa

reproductora.

Per a reproduir-se necessiten aigua, ja que els gàm
etes m

asculins l’aprofiten per a nedar
i arribar fins als gàm

etes fem
enins i fecundar-los. El resultat és una nova cèl·lula, o zigot,

que dona lloc a una form
a de color m

arró, o esporòfit, que al fer-se adulta produeix espores
sexuals que, quan m

aduren, cauen a terra, germ
inen i donen lloc a la segona form

a, aquesta

de color verd (gam
etòfit).
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Els líquens tam
bé es concentren a prop de l’entrada,

però en indrets m
és pobres en nutrients. Constitueixen un

grup m
olt am

pli de vegetals: hom
 calcula que hi ha m

és

de 20.000 varietats distribuïdes per tot el m
ón i són el

resultat de la unió entre una alga i un fong. El tipus de

relació que s’estableix entre els dos hostes és coneguda

am
b el nom

 de sim
biosi i beneficia tant a les algues, que

s’aprofiten de la hum
itat i de les sals m

inerals que els

proporcionen els fongs, com
 a aquests, que necessiten els

nutrients que les seves com
panyes generen a través de la

fotosíntesi. La relació és tan intensa que no poden viure

separats.

V
E
T
X
L
S
A
N
I
F
A
B
Y
T
Z
X

T
S
B
R
I
O
F
I
T
T
N
T
A
N
S
Z

C
P
E
T
Q
L
O
P
Y
B
R
O
L
L
A
W

A
O
H
E
U
C
N
M
A
T
O
L
L
T
N
V

V
R
C
R
E
S
G
U
I
O
M
R
E
T
R
A

Y
A
I
Z
N
B
M
C
R
S
A
B
R
U
C
X

B
L
O
I
A
L
S
I
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A
N
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C
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Q
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A
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E
T
O
F
I
T
A
B
I
B

E
S
P
O
R
O
F
I
T
D
A
L
L
A
N
S

A
F
O
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O
S
I
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T
E
S
I
G
R
L
I

C
E
L
L
U
L
A
X
P
Q
V
S
A
B
A
T

Sopa de lletres.

Cerca paraules
relacionades am

b
la flora i la vegetació
de M

ontserrat
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la m
alaltia verd

a

les coves del Salnitre

En els darrers anys, però, la cova s’ha vist

envaïda per uns nous hostes: colònies de

petits fongs i d’algues m
icroscòpiques m

olt

danyoses, que creixen sobre les roques i les

desfan. És l’anom
enada, i tem

uda, m
alaltia

verda. Els especialistes l’atribueixen a causes
diverses:

En prim
er lloc, al tipus d’il·lum

inació que hi ha instal·lada, que desprèn m
olta escalfor

i actua com
 si fos la llum

 del sol, tot desencadenant el procés de fotosíntesi.

En segon lloc, a l’abundat presència de m
aterials orgànics i inorgànics (baranes de

fusta, deixalles que llença la gent, etc.), que es podreixen am
b facilitat, actuen

com
 a adob i en faciliten el creixem

ent.

En tercer lloc, a les espores que els visitants porten enganxades a la roba, a les
sabates, etc., que tam

bé afavoreixen l’expansió d’aquesta m
alaltia.

Actualm
ent, un equip de tècnics està fent un estudi per tal de corregir aquesta situació i

evitar la destrucció de les roques. Per a elaborar un projecte d’aquestes característiques cal

dissenyar un pla de treball lògic i adient, que estableixi les causes i la m
agnitud del problem

a

i que proposi solucions viables.

Ajuda’ns a organitzar aquest projecte i ordena les diferents fases que
l’integren, d’acord am

b l’ordre que creus que s’hauria de seguir:

Realització del projecte d’intervenció

Anàlisi de la inform
ació recopilada

Visita a les coves per a obtenir inform
ació

Intervenció a les coves per tal d’eradicar el problem
a

O
btenció d’un diagnòstic del problem

a
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La m
untanya tam

bé és l’habitat escollit per una àm
plia gam

m
a d’anim

als típicam
ent

m
editerranis. Així, abunden els m

am
ífers com

 el porc senglar o l’esquirol; rèptils com
 el

dragó com
ú o la serp verda; am

fibis com
 la salam

andra; ocells com
 el tudó; i tota m

ena

d’insectes.

Les Coves del Salnitre, per la seva banda,  acullen petites aranyes i lepidòpters (papallones),
tot i que durant segles el seu principal hoste fou el rat-penat. U

na de les seves cavitats

va ser batejada am
b aquest nom

 a m
itjan segle XIX, precisam

ent per la gran quantitat

d’aquests anim
als que hi havia.

Els rat-penats són uns m
am

ífers voladors que pertanyen al grup dels quiròpters, o m
ans

alades, ja que tenen unes m
em

branes que uneixen els seus dits i els serveixen per volar.

Viuen en colònies form
ades per m

olts individus. S’aparellen a la tardor i les seves cries (cada

fem
ella nom

és en té una, que alim
enta am

b llet durant sis setm
anes) neixen a l’estiu

següent, quan la tem
peratura és m

és alta i el m
enjar m

és abundant. Durant els m
esos m

és

freds s’estan dins de la cova, hivernant.

Són anim
als de costum

s nocturns, que cada nit abandonen la seva perxa (que és el lloc on
viuen) i surten a caçar. Es com

uniquen i guien m
itjançant un sistem

a d’ecolocalització
m

olt sofisticat, que els perm
et estar en contacte entre ells, volar i caçar durant la nit.

H
i ha m

és de m
il espècies catalogades, de m

ides i pelatges m
olt diversos. D’aquestes, nom

és

tres s’alim
enten de sang d’altres anim

als (preferentm
ent de ram

ats) i per això se’ls anom
ena

vam
pirs (cap d’ells, però, no viu en aquestes coves). La resta m

engen:

Insectes: ajuden a controlar les plagues que am
enacen la salut de les persones i l’agricultura.

Fruites: col·laboren en la dispersió de les llavors i en la reforestació natural dels boscos.

Pol·len i nèctar: contribueixen a pol·linitzar les plantes i a m
antenir la qualitat genètica

de les diferents espècies vegetals.

Per això podem
 afirm

ar que els rat-penats com
pleixen una gran funció ecològica i

m
edioam

biental i a m
olts països són objecte d’especial protecció.

Actualm
ent a les coves del Salnitre, però, la presència d’aquests m

am
ífers és gairebé nul·la.

L’excessiva afluència hum
ana ha alterat les condicions originàries i n’ha fet m

invar

sensiblem
ent el nom

bre.

Ja t’hem
 dit que hi ha algunes espècies, que hom

 coneix com
 a vam

pirs, perquè s’alim
enten

de sang. Aquest fet, i tam
bé els seus costum

s nocturns, han generat m
oltes supersticions

i llegendes. El m
és conegut és el del com

te Dràcula.

Cerca
inform

ació sobre aquest m
ite centreuropeu.

la fauna
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histò
ria i

apro
fitam

ent
hum

à

les coves del Salnitre

Les coves del Salnitre, a l’igual que les seves veïnes la Freda i la Gran, van ser utilitzades
pels hom

es prim
itius des del Paleolític fins a l’època ibèrica. Aquesta ocupació va com

ençar

fa uns 10.000 anys i es va allargar fins al segle V aC, aproxim
adam

ent. El període m
és

freqüentat va ser el N
eolític, uns 5.000 anys aC.

El Paleolític fou una època de glaciacions i freds intensos, durant la qual els hom
ínids van

descobrir el foc i van fabricar els prim
ers instrum

ents de pedra (com
 les destrals que es van

trobar a Collbató), que em
praven per a caçar i recol·lectar plantes silvestres.

A les nostres coves, però, les restes m
és im

portants tenen entre 5.000 i 7.000 anys d’antiguitat

i corresponen al N
eolític. U

na etapa de clim
a m

és càlid i hum
it, que va afavorir l’expansió

dels boscos d’alzines i pins, i dels cam
ps de gram

ínies, així com
 l’aclim

atació d’anim
als m

és

petits (la cabra, el cavall o el senglar), que havien substituït els grans m
am

ífers de l’època

anterior (el m
am

ut o la hiena de les cavernes) em
igrats a terres m

és gèlides. Tam
bé l’hom

e

va fer alguns avenços: va m
illorar els seus estris, va dom

esticar els prim
ers ram

ats i va

aprendre a cultivar la terra.

La cova Gran (i possiblem
ent tam

bé la del Salnitre), que són àm
plies i assolellades, els

servien de casa i els protegien dels anim
als i del m

al tem
ps. Els arqueòlegs hi han descobert

eines m
olt interessants: destrals de pedra, m

és perfeccionades que les anteriors, que

em
praven per a caçar i tallar arbres, i ganivets de sílex, m

olt afilats, que utilitzaven per a

esquarterar anim
als.

Ganivets de sílex, cova Freda
(J. Colom

ines (1925), p. 275).

Esbrina
què era el sílex i per què fou tan estim

at a
l’hora de fabricar eines de tall.

A
 les coves de Collbató, la presència

hum
ana es rem

unta al Paleolític i es
consolidà durant el N

eolític, sota el dom
ini

de l’H
om

o Sapiens.

Cerca
inform

ació sobre les característiques i
habilitats d’aquest hom

ínid
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La cova Freda, m
és hum

ida i fresca, va ser utilitzada per a enterrar els m
orts. Al seu costat

s’hi ha trobat petites ofrenes com
 gots de ceràm

ica. Sem
bla que aquesta ocupació va durar

fins al segle V aC. Aleshores, els seus habitants eren els ibers: un poble de pastors i pagesos
que ja coneixien l’escriptura i que van aixecar petits poblats a l’exterior. Tam

bé ells ens van

deixar un interessant llegat form
at per objectes de fang, un esquelet i diversos ossos.

A partir d’aquests m
om

ent les coves del Salnitre foren utilitzades puntualm
ent com

 a barraca

i com
 a refugi durant els conflictes arm

ats. Se sap que m
oltes dones, criatures i gent gran

de Collbató s’hi van am
agar per tal de protegir-se dels atacs dels soldats napoleònics durant

la Guerra del Francès (1808-1814), prim
er, i dels bom

bardejos de les tropes nacionals durant

la Guerra Civil Espanyola (1936-39), m
és tard.

Am
b els ossos fabricaven punxons per a foradar

les pells, que després em
praven per a confeccionar-

se els vestits; m
entre que am

b els ullals dels

senglars i les petxines es feien collarets i
arracades. Tam

bé utilitzaven una pedra anom
enada

cal·laita per a fer collarets com
 aquest que va

aparèixer al Bruc, m
olt a prop de Collbató.

N
ecròpolis de can Vallès, el Bruc

(J. Colom
ines 1925), L. LV).

Detall d’un vas am
b incisions cardials,

cova Freda (J. Colom
ines (1925), L XXIII).

Tam
bé eren m

olt hàbils fabricant objectes de

ceràm
ica: olles i gerres per a guardar i cuinar els

alim
ents. M

odelaven el fang am
b les m

ans fins

a obtenir l’objecte desitjat, que després decoraven

am
b petits dibuixos geom

ètrics (ratlletes, puntetes,

dentetes, etc.), servint-se dels dits o bé de la

punta d’unes petxines anom
enades cardium

. Per

això aquesta ceràm
ica és coneguda am

b el doble

qualificatiu de cardial o m
ontserratina.

Per a saber quelcom
 m

és sobre el neolític us recom
anem

 una visita a les
m

ines prehistòriques de Gava, d’on s’extreia variscita, una variant de la
cal·laita (w

w
w

.m
ines.gavaciutat.net).
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Ara ens agradaria que féssiu una petita recerca a partir de fons orals. Investigueu

on s’am
agava la gent del vostre poble o ciutat durant la Guerra Civil. Feu una

bateria de preguntes (com
 sabien que havien d’anar al refugi?, era gaire lluny

de casa seva?, com
 era per dins?, què en recorden?, etc.) i passeu-les a algunes

persones d’edat per què us les contestin.

D
esprés, am

b les im
atges i els testim

onis que haureu recollit, podeu fer un

m
ural i penjar-lo al vostre institut.

Aquestes coves tam
bé han exercit una gran influència sobre m

olts artistes i intel·lectuals,

alguns dels quals les visitaren durant el segle XIX. Entre aquests prim
ers turistes sem

bla

que hi hagué el m
ateix Antoni Gaudí (1852-1926) el qual, segons una llegenda local, es

va inspirar en aquesta cova per a dissenyar la façana de la Passió de la Sagrada Fam
ília.

Treball en grup: recuperem
 la m

em
òria històrica

Cerca
 inform

ació sobre la façana de la Passió i sobre l’estat actual de
construcció.

A finals de la dècada de 1850, un altre català (Gaietà Cornet) va fer la següent descripció
de la que ell anom

enà Prim
era cueva:.

Ocupa esta caverna un dilatadísim
o espacio [...] form

ado por enorm
es rocas que

se apoyan entre si [...]. Aquí se ven colosales pirám
ides de peñas que, saliendo

de los abism
os, se elevan ya a uno ya a otro lado; allí otras que a m

anera de

bóvedas form
an inm

ensos arcos [...], el suelo está sem
brado de escollos [...] lo

que añadido a un m
ar de tinieblas [...] en el que parecen pequeñas estrellas las

trém
ulas llam

as de las antorchas, com
unica al ánim

o un sentim
iento que no se

puede definir.

Subratlla les m
etàfores que hi ha en el text

Busca sinònim
s de les següent paraules:

Peñas
Bóvedas

Escollos
Tinieblas
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Entrada de les coves del Salnitre
(A. de Laborde (1974), p. 105).

Un altre visitant il·lustre va ser l’escriptor i pintor català Santiago Rusiñol (1861-1931), que
ens va deixar escrites les im

pressions que li provocà l’excursió que hi féu l’any 1883. M
olt

abans que es fixessin les norm
es ortogràfiques del català. En aquest text hi ha errors que

volem
 que corregiu.

La cova acaba de parirm
e despres de haberm

e guardat dos horas en son fantastich

y negra ventra. Lo guia Isidro m
’ha servit de llevadora. Lo que m

és  m
’ha agradat

de la fam
osa cova és tornar a veurer la llum

 del sol despres de tanta fosca.

Tam
bé el m

úsic alem
any Richard W

agner (1813-1883) s’hauria inspirat en aquestes cavitats
a l’hora de com

pondre la seva òpera Parsifal, l’acció de la qual té lloc en el castell de M
ontsavat.

Doncs bé, segons alguns autors aquesta fortalesa podria estar situada a M
ontserrat i les coves

podrien ser l’am
agatall del Sant Graal, o calze sagrat que va fer servir Jesús durant la Santa

Cena.

Recom
anació

Escolteu l’inici de l’acte I. L’acció transcorre a l’exterior del castell de M
ontsalvat.

És de bon m
atí i les trom

petes toquen diana. Gurnem
anz, un dels cavallers de

l’orde del Sant  Graal, i dos escuders veuen arribar una am
azona que els lliura

un bàlsam
 que ha de servir per a curar Am

fortas, el seu rei.

L’any 1934 es va inaugurar la instal·lació

elèctrica (abans s’em
praven torxes i llum

s de

carbur), però fou destruïda durant la Guerra
Civil. El 1985 es van tornar a il·lum

inar i es

van reobrir al públic.



M
aterial per

treballar

DURAN
T

lavisita





En aquest segon apartat t’acom
panyarem

 en el teu recorregut per l’interior de la m
untanya.

Tam
bé et proposem

 fer alguns exercicis basats en els coneixem
ents que ja has adquirit i

en les explicacions dels guies.

29

Subratlla
 la resposta correcta:

Com
ençarem

 per la sala de la Catedral.

La sala de la Catedral és la cavitat m
és gran i espaiosa de totes. H

om
 l’anom

enà així

perquè

Les estalagm
ites li donen una aparença de catedral gòtica

H
om

 creia que hi cabia la catedral de Barcelona

En aquesta fotografia de la sala de la

Catedral es pot observar l’alternança de

capes de sedim
ents de diferents m

ides i

com
ponents.

L’estratificació és PA
RA

L·LELA
 / N

O
 PA

RA
L·LELA

. Les capes verm
elloses estan form

ades

per m
aterials H

O
M

O
M

ÈTRICS, que vol dir que són de LA
 M

ATEIXA
 / DIFEREN

T m
ida, es

corresponen am
b períodes de pluges IN

TEN
SES / ESCASSES i am

b rius CABALO
SO

S Q
UE

H
O

 ARRO
SSEGUEN

 TOT / DÈBILS Q
UE N

O
M

ES PO
RTEN

 M
ATERIALS LLEUGERS.

La resta són m
aterials H

ETERO
M

ÈTRICS, que vol dir que són de la M
ATEIXA

 / DIFEREN
T

m
ida, es corresponen am

b períodes de pluges IN
TEN

SES / ESCASSES i am
b rius CABALO

SO
S

Q
UE H

O
 ARRO

SSEGUEN
 TOT / DÈBILS Q

UE N
O

M
ES PO

RTEN
 M

ATERIALS LLEUGERS.
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El Pou del Diable és un avenc de 20 m
 de profunditat, al qual es baixa per una escala.

Antigam
ent, però, hom

 utilitzava  TRO
N

CS D’ARBRE / ASCEN
SO

R.

Les ales del Diable són un tipus de concrecions que
reben el nom

 de banderoles. Es form
aren com

 a

resultat de l’acció de CO
RREN

TS D
’A

IRE /
ACUM

ULACIÓ DE GASOS, que desplaçaren i corbaren
les gotes d’aigua.

La col-i-flor és una varietat de concrecions PUN
XAGUDES / RO

DO
N

ES form
ada a partir

de la CO
N

DEN
SA

CIÓ
 DE L’A

IG
U

A
 EN

 FO
RM

A
 DE G

O
TES / EXISTÈN

CIA
 DE G

A
SO

S.

La Torra de Pisa és una estalagm
ita que es va torçar per efecte d’un TURISTA Q

UE SI VA
ARREPEN

JAR / M
O

VIM
EN

T SÍSM
IC.

Les colum
nes m

és joves tenen form
a TU

BU
LA

R / D’U
N

A
 X, i les m

és velles, D’A
N

ELLES
CO

N
CÈN

TRIQ
UES / TUBULAR.

Antigam
ent la gent trencava les estalactites i les estalagm

ites per a PRO
TEG

IR-SE DELS
LLAM

PS /  PER A CURAR EL M
AL DE Q

UEIXAL.

L’O
u Ferrat és una estalagm

ita que S’H
A

 EN
G

A
N

XAT A
M

B U
N

A
 ESTA

LA
CTITA

 / CREIX
DAM

UN
T D’UN

A ALTRA M
ÉS AN

TIGA.

Sala dels Elefants: Les cascades o colades són concrecions de bicarbonat  DISSO
LT EN

AIGUA / SO
LIDIFICAT que  CREIXEN

 SO
BRE UN

A ESTALAGM
ITA TREN

CADA / CO
BREIXEN

ALTRES FO
RM

ACIO
N

S  M
ÉS AN

TIGUES.

La Cova de la Verge rep aquest nom
 perquè hom

 creia que aquí S’H
I APAREIXIA LA M

ARE
DE DÉU / H

I H
AVIEN

 TRO
BAT LA IM

ATGE DE LA M
O

REN
ETA

.
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De la sala de les Barricades se n’extreia salnitre que era em
prat PER A

 PIN
TA

R PA
RETS

/ PER A ELABO
RAR PÓ

LVO
RA.

El Gran M
eandre: Aquí l’om

bra d’una estalagm
ita projecta la silueta d’un gat. Aquest era

l’em
blem

a D
ELS M

O
N

JO
S / D

ELS 4 G
A

TS, que eren uns visitants assidus.

El Rebost: aquesta sala rep aquest nom
 per LES FO

RM
ACIO

N
S Q

UE PEN
GEN

 DEL SO
STRE

SEM
BLEN

 PERN
ILS / ERA EL REBO

ST DELS 4 GATS.

Segons una llegenda local, qui passi per darrere del Confessionari  APRO
BARÀ / ES CASARÀ

.

Els pallers són  PILES DE PALLA / ESTALAGM
ITES.





M
aterial per

treballar

DESPRÉS
de la
visita
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Ara que ja coneixes les coves del Salnitre, et dem
anem

 que facis un exercici final de

m
em

òria, reflexió i síntesis.

A veure si ets capaç d’om
plir aquest encreuat a partir de les definicions que et donem

, i

posar-hi els nom
s d’alguns dels espais de la cova (consulta el tríptic i el diccionari):

H
oritzontals:

1:  O
bstacles im

provisats al m
ig del carrer,

que tenen com
 a finalitat tancar el pas

o servir de refugi

2: Estil arquitectònic m
edieval

3: Llucifer
4: M

am
ífer. Instrum

ent m
usical (al revés)

5: Insectes lepidòpters
6: H

abitació de les esglésies, a prop de
l’altar m

ajor, on es vesteix el capellà

7: Edificació circular i am
b grades, per a

celebrar-hi espectacles

Verticals:
1:  Q

uiròpter volador

2: Església principal, residència del bisbe
3: G

uerriller que va viure a les coves del
Salnitre al segle XIX

4: Dignitat de l’església, que és el cap d’una
diòcesis

5: Elem
ent arquitectònic (pl.)

6: Persona que persegueix anim
als pel bosc,

per a caçar-los i m
atar-los

7: M
assís del prelitoral català

1
1

2
4

3
5

6
7

234567
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Ajuda’ns a escriure una carta al nostre pen friend, en la qual li expliquem
 l’excursió

a les Coves del Salnitre.

1-
a: say

b: tell
c: listen

2-
a: have called

b: calling
c: called

3-
a: near    

b: at
c: in front of

4-
a: they

b: theirs
c: their

5-
a: roof

b: ceiling
c: w

all

6-
a: had

b: did
c: w

ere

7-
a: during

b: for
c: since

8- 
a: m

ore late
b: later

c: before

Dear M
artin

H
ow

 are you?. I’m
 fine. I w

ant to …
.. (1) you about m

y trip yesterday. I w
ent to visit the

caves of Collbató w
ith m

y teacher and m
y school friends. These caves are …

. (2) del Salnitre,

because a long tim
e ago people extracted sodium

 nitrate. The caves are found w
ithin the

m
ountain of  M

ontserrat, …
. (3) Barcelona. Inside, w

e w
ere able to see …

. (4) interesting

geological form
ations: stalactites, that go up from

 the floor and stalagm
ites, that hang

from
 the …

. (5), etc.

The guide told us these caves …
. (6) inhabited 6.000 years ago. Afterw

ard, …
. (7) the

Seventeenth and Eighteenth  centuries they w
ere visited by explorers and Scientists. …

. (8),

during the Spanish C
ivil W

ar, they w
ere used by people such as refugees.

I hope you can visit them
 during your next holidays.

Kisses from
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1500-1700: alguns exploradors intrèpids entren en aquestes coves. Entre ells hi hagué
Fra Francesc Roca, que va gravar el seu nom

 i l’any (1511) a la roca.

1789: S’inicia el prim
er estudi científic sobre les coves del Salnitre dirigit per Francisco

de Zam
ora, un funcionari reial. Form

ava part d’un projecte de realització d’una gran història
de M

ontserrat que, m
alauradam

ent, no es va portar a term
e.

1794-1797 (?): l’escriptor i polític francès A. de Laborde va visitar les coves i en
va fer uns interessants dibuixos.

1808-1814: G
uerra del Francès. U

na llegenda atribueix al M
ansuet, un collbatoní i

patriota català, el m
èrit d’haver salvat el poble de Collbató al foragitar els invasors de les

coves, gràcies al soroll d’una caldera que va llançar am
b fúria i que els va fer creure que

la m
untanya els queia al dam

unt.

1840-1910: època de gran difusió de les coves. Són freqüentades per m
olts intel·lectuals

(V. Balaguer el 1852, S. Rusiñol el 1883, Jacint Verdaguer el 1884, R. Cases i M
. U

trillo el
1901, etc.). Es publiquen diversos llibres que en descriuen l’interior.

1896 (?): Eduard August M
artel, pare de l’espeleologia m

oderna, visita les coves convidat
pel Centre Excursionista de Catalunya (CEC).

1922 (abril): J. Colom
ines hi fa les prim

eres excavacions arqueològiques.

1934: s’inaugura el prim
er enllum

enat elèctric, obra de Carles Buigas.

1939 (gener): entrada dels nacionals a Collbató. M
olts veïns s’hi refugien.

1968: Concert dels Setze Jutges, O
vidi M

ontllor i Lluís Llach, organitzat pel CEC.

1985 (22 de Juliol): s’estrena l’enllum
enat elèctric. Les coves s’obren al públic.

1980-2000: s’hi fan cicles estivals de m
úsica clàssica.

2002 (27 de setem
bre): l’Associació W

agneriana organitza una representació
en vídeo de l’òpera Parsifal.

2003 (11 de m
arç): s’inicia l’estudi per a tractar la m

alaltia verda.

2003 (28 i 29 juny): s’hi representa La llegenda del M
ansuet.

dates històriques d’interès
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Arqueologia: Ciència que estudia les restes m
aterials de les civilitzacions anteriors.

U
tilitza m

ètodes científics com
 les excavacions, les anàlisi, etc.

Biologia: Ciència que estudia la vida dels éssers vius.

Briòfits: plantes m
ancades de vasos i arrels.

Conca sedim
entària: depressió oceànica de relleu uniform

e, al fons de la qual es

dipositen sedim
ents.

Concreció: acum
ulació de partícules diverses, que form

en m
asses de volum

 variables

i de com
posició diversa (silícia, calcària, etc.), m

olt presents en les roques sedim
entàries.

Diagènesi: conjunt d’evolucions quím
iques i alteracions que sofreixen les roques i que

provoquen la seva m
etam

orfosi.

Ecolocalització: sistem
a d’orientació que tenen certs anim

als, que els perm
et em

etre

ondes ultrasonores. Aquestes ones són reflectides pels objectes que hi ha en el m
edi, i

captades i interpretades per l’em
issor, que les utilitza per a m

oure’s en la foscor.

Ecologia: Part de la biologia que estudia les relacions existents entre els éssers vius i
el m

edi on viuen.

Espeleologia: ciència que estudia la naturalesa, origen i form
ació de les coves i la

seva fauna i flora.

Geologia: ciència que estudia la com
posició, l’estructura i la història de la Terra.

O
rogènesi: fase del cicle geològic durant la qual es form

aren les m
untanyes.

Q
uiròpters: ordre dels m

am
ífers adaptada al vol.

Tectònic: relatiu o pertanyent a l’estructura de l’escorça terrestre.

Glossari
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