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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 estudiants, 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 de l’ensenyam

ent no obligatori; és a dir del batxillerat.

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 1er i
2on de batxillerat.  Està dividit en diferents apartats 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. El professorat i els 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.), en funció de les especialitats en què es divideixen els

estudis de batxillerat. Tam
bé es fom

enta la recerca i el treball a través d’internet i s’estim
ula

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 capacitat d’iniciativa i de 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 us han de facilitar la com
prensió i el treball de les diferents

assignatures que integren el vostre currículum
.
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situació geogràfica
Per visitar les coves del Salnitre cal anar fins a Collbató, una petita població situada a
l’extrem

 
nord-occidental 

de 
la 

com
arca 

del 
B

aix 
Llobregat, 

just 
en 

el
punt de contacte am

b l’Anoia i el Bages i a tan sols 50 Km
 de Barcelona. Té una extensió

de 18 km
2 i una població d’uns 3.000-4.000 habitants. El poble m

anté m
olts vestigis de

la seva llarga història i del seu passat pagès, tot i que en
l’actualitat els serveis (hostaleria) i la construcció són els sectors que generen
m

és llocs de treball. Tam
bé és m

olt conegut el taller d’orgues B
lancafort.

La m
anera habitual de venir a Collbató és per carretera, am

b cotxe, autocar
o m

oto. U
na alternativa m

és saludable, ecològica i barata, és  fer una part del
trajecte a peu. H

i ha diversos cam
ins de gran recorregut (G

R
), que passen o

tenen com
 a destinació final M

ontserrat. Ara us proposem
 que am

b un grup de com
panys

organitzeu una excursió de cap de setm
ana a C

ollbató utilitzant un G
R

.

Per a m
és inform

ació consulteu el lloc w
eb w

w
w

.viladecollbato.org

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

Collbató am
b la m

untanya de M
ontserrat i les coves al fons

Sabeu què és un GR?

Consulteu el lloc w
eb de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FECC)

 i  trieu la ruta que m
és us convingui.

Calculeu els quilòm
etres i el tem

ps que hi invertireu.

Per quins paratges, poblacions i llocs d’interès passareu?.

O
n dorm

ireu?.

Feu una llista dels estris que podeu necessitar (roba, m
otxilla, calçat, m

enjar, etc.).

U
n cop aquí, i si encara us queden forces, podeu fer alguna excursió per la m

untanya o
viure una jornada d’esport i aventura. N

om
és heu de contactar am

b el telèfon 659 91 79
59 o bé visitar el w

eb w
w

w
.intiserveis.com

 , on us inform
aran sobre les activitats (espeleologia,

escalada, etc.) que organitzen.

Prepareu
 tam

bé el retorn, fent servir el transport públic.
Cerqueu

 inform
ació de les com

binacions que heu de fer, les parades,
els horaris, els preus, etc.

(Evidentm
ent, tam

bé podeu fer l’excursió utilitzant nom
és els serveis públics)



10

la muntanya de Montserrat
La m

untanya de M
ontserrat s’estén des del riu Llobregat, que m

arca el seu lím
it oriental,

 fins al coll de can M
açana, que està situat a la part de ponent. El seu territori està repartit

entre quatre pobles: Collbató, el Bruc, M
onistrol de M

ontserrat i M
arganell, i tres

com
arques: el Baix Llobregat, l’Anoia i el Bages. Tam

bé acull els m
onestirs de Santa

Cecília, de Sant Benet i de M
ontserrat. Aquest darrer és un im

portant centre històric,

turístic i de peregrinació.

Té 9 km
 de llargada i 4 d’am

plada i ocupa una extensió aproxim
ada d’uns 45 km

2. Els pics

m
és alts són els de Sant Jeroni (1.236 m

), M
ontcau (1.207), M

ontgrós (1.120) i l’Elefant
(1.152). Altres zones em

blem
àtiques són les Agulles, els Frares Encantats i els Ecos. L’any

1987 va ser declarada parc natural

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 del Cenozoic (període Terciari),
durant l’època final del Paleocè (uns 60
m

ilions d’anys enrera) i fins a les acaballes

del M
iocè, va tenir lloc l’orogènesi alpina,

que és la responsable de l’aixecam
ent dels

Alps. A Catalunya va fer aparèixer el m
assís

Catalano-balear, que s’estenia per l’actual
conca m

editerrània i els Pirineus. Als seus

peus es form
à un gran golf o conca

sedim
entària, ocupat per un m

ar poc

profund, que cobria part de Catalunya i

arribava fins a l’Em
pordà.

A
la geo

lo
gia

Per a m
és inform

ació consulta
w

w
w

.parcsdecatalunya.net i w
w

w
.m

untanyam
ontserrat.net
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la muntanya de Montserrat

Des d’aquest m
assís baixaven rius m

olt potents i cabalosos que transportaven

gran quantitat d’arrossegalls: pedres, sorres, argiles, llim
s, etc.; de m

aterials

diversos (quars, etc.), que eren dipositats a les vores de l’esm
entat m

ar. Els

m
és grossos i pesats (còdols) es quedaven just a la desem

bocadura o litoral, m
entre que

els m
és fins i lleugers ho feien m

és cap a l’interior. U
n d’aquests cursos fluvials (que seguien

una direcció inversa als rius actuals) tenia el seu estuari en el lloc on ara s’alça M
ontserrat

i provenia, segons sem
bla, de la zona de Vacarisses. Això va succeir durant la fase final del

Paleocè, l’Eocè i l’O
ligocè.

D
urant l’O

ligocè continuà l’activitat tectònica i aquest m
ar quedà tancat. Es produí,

aleshores, un doble fenom
en:

B

Per una banda, hi hagué una intensa evaporació que va originar
els dipòsits de sals del Bages.

Per l’altra, va tenir lloc un procés de cim
entació dels sedim

ents
(còdols, sorres, etc.), que va originar els conglom

erats m
ontserratins.

Fa uns 25 m
ilions d’anys (finals de l’O

ligocè i principis del M
iocè), el m

assís

Catalano-balear s’enfonsà i el seu lloc fou ocupat pel M
editerrani. Aparegueren

les serres del litoral i la depressió del prelitoral. Aquests m
ovim

ents orogènics

tam
bé afectaren la  m

untanya, que quedà enlairada i fracturada per m
ultitud de diàclasis

o esquerdes.

C

Entre finals del Terciari (M
iocè m

itjà i Pliocè) i tot el Q
uaternari (Pleistocè

i H
olocè) l’aigua va ser la gran protagonista. Va erosionar els m

aterials m
és

febles (argiles) que cobrien les parts baixes de la m
untanya, va llim

ar els

conglom
erats m

és durs i resistents i va dissoldre la m
atriu calcària que unia els còdols, fins

a donar-li aquestes form
es tan peculiars. U

n procés sim
ilar va tenir lloc tam

bé a nivell

intern, on les filtracions van obrir diverses cavitats; essent les del Salnitre les m
és im

portants.

D
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la muntanya de Montserrat

les ro
ques

ERA
PERÍO

DE
ÈPO

CA
m

.a.

CENOZOIC

Q
UATERN

ARI

TERCIARI

H
O

LO
CÈ

PLEISTO
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PLIO
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M
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CÈ

O
LIGO
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PALEO
CÈ

0,01

1,7

5,3

23,8

33,7

54,3

65

3800

M
ESOZOIC

(Secundari)

PALEOZOIC
(Primari)

PRECAM
BRIÀ

N
EO

GEN

PALEO
GEN

Relaciona
els processos geològics esm

entats
am

b aquesta taula:

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

144,2
205,7
248,2
290
363
409
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510
570

CRETACI
JURÀSSIC
TRIÀSIC
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IÀ
CARBO

N
ÍFER

DEVO
N

IÀ
SILURIÀ

O
RDO

VICIÀ
CAM

BRIÀ

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 al

subgrup de les detrítiques, i són el resultat
de la unió de partícules que provenen de

l’erosió de les m
untanyes. Aquests m

aterials

foren transportats bàsicam
ent per l’aigua

i dipositats lluny dels seus punts d’origen.

Les roques sedim
entàries form

en estrats,

on els m
aterials apareixen agrupats en

funció de la seva m
ida.
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la muntanya de Montserrat

Els pendents de m
untanya acusats, les pluges torrencials i els rius m

olt cabalosos,

am
b gran capacitat d’arrossegam

ent, expliquen la form
ació de capes am

b m
aterials

gruixuts (còdols), que donen lloc als conglom
erats.

Els pendents suaus, les pluges fines i els rius am
b poca aigua i escassa capacitat

d’arrossegam
ent, afavoreixen l’aparició d’estrats form

ats per m
aterials fins (argiles,

m
argues, etc.).

Això explica que a M
ontserrat hi trobem

 una com
binació d’estrats integrats per m

aterials

de diferents m
ides.

L’apilam
ent d’aquestes capes de sedim

ents, i tam
bé el seu envellim

ent, provoquen

transform
acions físiques i quím

iques que poden donar lloc a l’aparició d’una nova roca.

Aquest procés, que rep el nom
 de diagènesi, consisteix en la unió de les diferents partícules

i és el resultat de:

la com
pactació, originada per l’enorm

e pressió que els m
aterials superiors exerceixen

sobre els inferiors, que fa dism
inuir els espais buits i expulsa l’aigua;

la cim
entació, provocada per l’existència de m

inerals de consistència aquosa, com

els carbonats càlcics, que s’infiltren entre els fragm
ents m

és gruixuts (còdols) i actuen

com
 un cim

ent, capaç d’unir-los entre si..

N
o cal dir que els conglom

erats m
ontserratins són el resultat, bàsicam

ent, d’un procés de

cim
entació. En la seva com

posició hi trobem
:

Còdols, que són les pedres m
és grosses i

arrodonides.

M
atriu de pedres m

és petites, que om
ple

els forats que queden entre els còdols.

Cim
ent calcari de gran duresa, que lliga

tots aquests com
ponents.
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la muntanya de Montserrat

Els gresos, form
ats per grans del gruix de

la sorra.

Les argiles, integrats per altres de m
és petits

de la m
ida de la pols i que tam

bé són

presents a M
ontserrat.

Altres roques sedim
entàries són:

Identifica la roca sedim
entària.

Per a saber quelcom
 m

és sobre les roques us recom
anem

 una visita al M
useu de

Geologia Valentí M
asachs de M

anresa: w
w

w
.geom

useu.upc.es



15

formació d’una cova

La form
ació d’una cova im

plica un llarg i com
plex procés d’erosió, dissolució i precipitació

que és conegut am
b el nom

 de carstificació.

En aquest procés intervenen, d’una banda, l’aigua de la pluja (H
2O

), que porta diòxid de
carboni (CO

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

(CaCO
3) i que 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.

H
2O

 + C
O

2 + C
aC

O
3

(C
O

3H
) 2 C

a

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
aigualloc a la següent reacció:

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 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 una nova reacció.

Q
uina reacció

 quím
ica es desencadenarà ara?
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formació d’una cova

Dibuix Sandra Esteve

form
acions pilars que creixen sobre el terra de la cova. Són

m
és am

ples que les estalactites i m
enys punxegudes, ja que

quan l’aigua cau esclata i genera una cristal·lització radial.

que són les form
acions pilars que creixen des del sostre de

la cova. Tenen un canal central i acaben en punta.

Aquestes concrecions són conegudes com
:

Estalactites

Estalagm
ites
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formació d’una cova

Existència de roques calcàries. 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. 

A
ltres 

form
acion

s 
són

:

banderoles

colades

col-i-flors

m
oonm

ilk

gours

excèntriques, etc.
Banderola coneguda com

 Les ales del diable,
Cova del Salnitre

Augm
ent del m

agnetism
e

Precipitació del birbonat càlcic

Filtració de l’aigua

Existència de roques calcàries.

Q
uin d’aquests fenòm

ens no s’ha de tenir en com
pte a l’hora d’analitzar la

form
ació d’una cova?
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les coves del Salnitre
Són conegudes am

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

ent

se n’extreia salnitre o nitrat de potassi (KN
O

3). Aquest m
ineral tenia una gran im

portància

econòm
ica, ja que s’utilitzava juntam

ent am
b el sofre per a fabricar pólvora. Actualm

ent

s’em
pra sobretot en l’agricultura, com

 a fertilitzant, i en la indústria quím
ica.

Aquestes cavitats es form
aren durant el

període Pliocè, ara fa 4 m
ilions d’anys, a

partir de la filtració de l’aigua de la pluja,

que penetrava per les diàclasis del serrat
de les Garrigoses. En aquella època les coves

estaven a l’alçada d’una vall que recollia

les aigües de l’entorn, les quals tam
bé

penetraven a l’interior d’aquestes cavitats.

L’aigua, en el seu recorregut subterrani, es

va anar infiltrant fins a trobar capes

im
perm

eables 
(m

argues 
o 

argiles),

va dissoldre les roques carbonatades i va

solidificar el bicarbonat que  portava en

suspensió, donant lloc a interessants

form
acions calcàries. A

quest corrent

subterrani seguia una direcció contrària al

recorregut turístic actual. Això vol dir que

l’aigua entrava pel Pavelló de la Verge,

avançava fins al Pou del D
iable, per on

pujava, arribava a la Sala de la Catedral,

on es barrejava am
b altres corrents interns

i, finalm
ent, sortia a l’exterior pel lloc on

ara hi ha l’entrada i per altres fonts properes,

com
 les  M

entideres.

L’observació atenta de les estalactites i les estalagm
ites perm

et detectar l’existència d’episodis

i fenòm
ens càrstics m

olt diversos, fruit de l’alternança de períodes m
olt actius i de gran

capacitat erosiva, durant els quals la cova era totalm
ent inundada per l’aigua i les form

acions

calcàries destruïdes; am
b altres de m

és tranquils, durant els quals les construccions internes

(estalactites i estalagm
ites) s’anaven form

ant lentam
ent.

Diàclasis exteriors (Serrat de les Garrigoses)

Diàclasis a l’interior de les coves del Salnitre
(Cova de la Cuina)
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Plànol de les coves del Salnitre

(Font: Tríptic Les Coves del Salnitre

(1984), Generalitat de Catalunya).

Problem
a 1

Im
agina’t que estàs situat a 7 m

 de la base d’una estalagm
ita (A). El seu punt

m
és alt (B) és a 15,5 m

 i l’angle de visió entre A i B és de 53º. Q
uina és

l’alçada de l’estalagm
ita?

Q
uina és la nostra alçada?

Problem
a 2

L’Isaac ha agafat una pedra de terra i l’ha llançada contra la volta del Pavelló

de la Verge a una velocitat inicial de 30 km
/h, am

b un angle de 35º. A quina

distància de l’Isaac caurà la pedra?

Q
uant trigarà a caure?

Q
uina alçada m

àxim
a assolirà?

Q
uina serà la V final?

Escriu el vector V en funció del tem
ps
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la vegetació

La vegetació de M
ontserrat és pròpia del M

editerrani i està ben adaptada al clim
a sec i

poc plujós de la zona. S’hi han catalogat m
és de 1.000 espècies, essent l’alzina (Q

uercus
ilex) la m

és representativa i la que dom
inava originàriam

ent. L’acció de l’hom
e, però, ha

reduït la seva presència i ha afavorit l’aparició de varietats foranes, com
 les pinedes. Allà

on la tem
peratura, la hum

itat i el sòl ho perm
eten, tam

bé hi trobem
 flora pròpia de clim

es

m
és septentrionals i hum

its.

En conseqüència, hom
 pot distingir diferents dom

inis vegetals:

1er àm
bit (parts baixes i assolellades), on abunden els prats d’herbes, el pi blanc

(Pinus halepensis) am
b brolla de rom

aní (Rosm
arinus officinalis) i bruc d’hivern

(Erica m
ultiflora) i les garrigues (Q

uercetum
 cocciferae).

2on àm
bit (vessants m

itjans i superiors de la solanes), on hi creix l’alzinar am
b

m
arfull (Q

uercetum
 ilicis galloprovinciale) i, als llocs obacs, on hi abunda el pi

negre (Pinus nigra).

3er àm
bit (vessants enlairats i obacs), on s’im

posa l’alzinar am
b boix (Q

uercetum

ilicis galloprovinciale subass. viburnetosum
 lantanae) i a les canals m

és om
brívoles,

on creixen alguns caducifolis com
  els avellaners (Buxo-Q

uercenion pubescentis).

4rt àm
bit (replans m

és alts), on dom
ina l’alzinar m

untanyenc  (Q
uercetum

m
editerraneo-m

ontanum
).

5è àm
bit (zones de roca), on creixen m

olses i petites plantes, com
 el te de roca

(Jasonia saxatilis)

Finalm
ent, encara podem

 trobar un 6è àm
bit, situat a les entrades de les cavitats. Aquí les

condicions són extrem
es. 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 nom
és dues espècies: els líquens i les m

olses. Unes plantes m
olt prim

itives

i sim
ples, de creixem

ent reduït i capaces de viure sense gaire claror ni terra.
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Les m
olses es concentren en aquells punts

o
n

encara arriba la llum
 del sol (entre un 2 i

u
n

5%
). Pertanyen al grup dels briòfits i form

en

e
l

col·lectiu 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 teixit 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, m
entre que les falses arrels nom

és serveixen per enganxar-se a les

roques. N
o disposen ni de flors, ni de pol·len, ni de llavors, ni de 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

ent de color

m
arró coneguda com

 esporòfit, que genera espores i que nom
és veiem

 durant la fase

reproductiva.

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).

Els líquens els trobem
 en indrets encara

m
és 

foscos 
i 

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 am

b la fotosíntesi.

La relació és tan intensa que no poden viure separats.



M
olsa:

f. 1. M
uscínia gairebé cosm

opolita fixada al substrat m
itjançant rizoides,

de fulles m
olt petites i esporangis pedicel·lats. 2. Vulg. tam

bé d’altres criptògram
es

com
 líquens i algunes algues. 3. Part blana i com

estible de les fruites. 4. M
assa carnosa

d’un anim
al o persona. 5. Rullol

Liquen:
m

. Q
ualsevol individu  del grup o classe dels líquens. Pl. grup

de plantes criptògram
es. Caní. Liquen foliaci, una m

ica verm
ellós o violaci.

D’Islàndia. Liquen fruticulós i terrícola, de color olivaci. M
ed. derm

atosi papular
que adopta m

oltes form
es clíniques.
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El diccionari en dóna les següents definicions

Tria una definició i reescriu-la de m
anera redactada. Substitueix els connectors

gràfics per altres que organitzin el discurs i fes els canvis que necessiti el redactat.

la m
alaltia verd

a
Darreram

ent, 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, que

hom
 defineix com

:
un desenvolupam

ent descontrolat i no
desitjat de m

icroorganism
es que

creixen sobre les parets il·lum
inades

Els especialistes l’atribueixen a causes diverses:

Al tipus d’il·lum
inació que hi ha instal·lada dins la cova, que desprèn m

olta escalfor
i actua com

 si fos la llum
 del sol, tot desencadenant el procés de fotosíntesi.

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.

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

123

M
alaltia verda, coves del Salnitre

Un equip d’investigadors de la Universitat de Barcelona, en col·laboració am
b el Laboratori

de M
aterials de la Universitat Politècnica de Catalunya, està desenvolupant un estudi

biològic que ha de donar a conèixer l’abast real del problem
a, ha de proposar solucions i

ha d’evitar la destrucció de les roques.
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Com

pleta
 a denom

inació llatina.

les coves del Salnitre

Q
uines variables creus que cal tenir en com

pte a l’hora de fer aquesta anàlisi?:

la fauna Si els guies han patit m
ai alguna m

alaltia vírica.

Identificar els grups de m
icroalgues que la provoquen.

Conèixer la distribució per l’espai de les colònies de m
icroorganism

es.

Determ
inar la procedència dels turistes que visiten les coves.

Saber com
 aquests m

icroorganism
es ataquen la roca.

Saber com
 aquests m

icroorganism
es responen als tractam

ents aplicats.

Fer un seguim
ent de les boires.

Determ
inar quin tipus de fotosíntesi practiquen.

La m
untanya tam

bé és l’habitat escollit per a una àm
plia gam

m
a d’anim

als típicam
ent

m
editerranis. Així, abunden els grans m

am
ífers com

 el porc senglar (Sus ........................)

o la cabra salvatge (Capra .........................) que ha estat introduïda recentm
ent; am

fibis de

gran bellesa, com
 la salam

andra (Salam
andra ............................); rèptils tan perillosos com

l’escurçó ibèric (Lipera .........................); i ocells petits com
 el ballester (Apus ..........................).

D’altres, com
 el gat m

esquer (Genetta .............................) o el falcó peregrí (falco ...............................),

són espècies en perill d’extinció i objecte d’una alta protecció.

Per a m
és inform

ació consulteu el w
eb w

w
w

.parcsdecatalunya.net

Q
uin

 és el seu nom
 en castellà?.

Porc senglar                              
 Cabra salvatge

Salam
andra                              

 Escurçó ibèric

G
at m

esquer                              
 Falcó peregrí



24

les coves del Salnitre
A les coves del Salnitre hi podem

 trobar alguns aràcnids i lepidòpters, (papallones) que

s’han adaptat a la vida cavernícola i, tam
bé, rat-penats (Pipistrellus). U

ns anim
als, aquest

darrers, que en altres tem
ps foren m

olt abundants, tal com
 ho dem

ostra el fet que una de

les seves cavitats fos batejada precisam
ent am

b aquest nom
 a m

itjan segle XIX.

Són 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 a 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 (així eviten la com
petència de les aus diürnes que tam

bé

s’alim
enten d’insectes), que cada nit abandonen la seva perxa (que és el lloc on viuen) i

surten a caçar. Posseeixen un sofisticat sistem
a d’ecolocalització que els perm

et detectar

els obstacles i les preses, així com
 caçar i volar en plena nit.

H
i ha m

és de 1.000 espècies catalogades, de m
ides i pelatges m

olt diversos, que hom
 ha

dividit en dos grans grups:

M
icroquiròpters: s’alim

enten d’insectes i de petits vertebrats. Aquests anim
als ajuden

a controlar  les plagues que am
enacen les collites i la salut de les persones. Tam

bé

s’inclouen aquí les tres espècies de vam
pirs; és a dir de rat-penats que consum

eixen

sang (preferentm
ent de ram

ats) i que viuen al continent am
ericà, no pas a les coves

del Salnitre.

M
egaquiròpters: m

engen fruites, pol·len i nèctar. Contribueixen a dispersar les llavors,

a pol·linitzar les plantes i a m
antenir la biodiversitat i la qualitat genètica de la flora.

Els rat-penats com
pleixen una gran funció ecològica i m

edioam
biental i a m

olts països són

objecte d’especial protecció i recuperació.

A les coves de Collbató, 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 seu

nom
bre.

Treball en grup
Inform

a’t a través d’internet d’alguns dels program
es proteccionistes que s’estan

aplicant en altres coves per tal de preservar les colònies de quiròpters. Fes una
llista dels perills que els am

enacen i una altra de les m
esures que cal adoptar

per a corregir aquesta situació.
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histò
ria i

apro
fitam

ent
hum

à

Ganivets de sílex, cova Freda
(J. Colom

ines (1925), p. 275).

N
ecròpolis de can Vallès, el Bruc

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

La cova Gran (i possiblem
ent tam

bé la del
Salnitre), que són àm

plies i assolellades,

els proporcionaven aigua, 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, que

em
praven per a caçar i tallar arbres, i

ganivets de sílex, m
olt afilats, que utilitzaven

per a esquarterar anim
als.

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 braçalets i arracades.

Tam
bé van em

prar una pedra anom
enada

cal·laita per a confeccionar

collarets com
 aquest que va aparèixer al

Bruc, m
olt a prop de Collbató.

Les coves del Salnitre, a l’igual que les
seves veïnes la Freda i la G

ran, van ser
utilitzades pels hom

es prim
itius des del

Paleolític 
i 

fins 
a 

l’època 
ibèrica.

Fes un resum
 de les principals

característiques del Paleolític, pel que
fa al clim

a, a l’econom
ia., etc.

Tot i així, les restes m
és im

portants

aparegudes a les coves de Collbató tenen

entre 5.000 i 7.000 anys d’antiguitat i

corresponen al N
eolític.

Fes un resum
 de les principals

característiques d’aquest període històric,
pel que fa al clim

a, a l’econom
ia., etc.
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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 
qu

alificatiu
 

de 
cardial 

o
m

ontserratina.

La cova Freda, m
és hum

ida i fresca, va ser

utilitzada per 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 constituït

per objectes de fang, un esquelet i diversos

ossos.

Durant el segle XIX, aquestes coves desvetllaren l’interès d’intel·lectuals i artistes de renom
,

entre els quals destaquen Santiago Rusiñol (pintor i escriptor, 1861-1931), Ram
on Casas

(pintor i dibuixant, 1866-1932) o el m
ateix Antoni Gaudi (1852-1926) que, segons la

tradició local, s’hauria inspirat en aquestes form
acions a l’hora de dissenyar algunes de les

seves obres m
és em

blem
àtiques.

Les exploracions, però, eren perilloses i els desnivells s’havien de salvar am
b enginy. H

om

utilitzava troncs d’arbres recolzats a la paret, cordes i escales i s’il·lum
inava am

b torxes i

bengales. Aquest il·lum
inació tan precària afegia m

és intriga a l’excursió. Gaietà Cornet,
que féu el recorregut durant la dècada de 1850, va escriure el següent relat:

les coves del Salnitre

Vasos am
b incisions cardials, coves Gran i

Freda  ( J. Colom
ines (1925), Lm

s. XXII i XLII).



27

les coves del Salnitre

Desde este sitio [....] se puede dom
inar aquella dilatada cue_a en casi toda su e_tension

[....]. A la i_quierda veanse diferents peñascos que cual cascadas de am
enos jardines

indican en sus la_rados canelones que un dia debio saltar por ellos el agua. E_pectaculo
i_ponente es el que ofrecen aquellas raras y caprichosas m

asas que a la luz de las
antorchas parecen form

as hum
anas en_ueltas en toscos ropa_es [...]. Al final de esta

galeria no hay ningun paso, y por lo tanto se tiene que retro_eder [...]. A unos trenta o
cuarenta pies del suelo [....] se ve un _oqueron que parece la entrada de una nue_a gruta
[...]. Q

ualquier guia al ser interrogado acerca de lo que encierra aquel a_ujero, cuenta [...]
la historia de el M

ansueto

¿ Cóm
o calificarías este texto?:

              Expositivo
Descriptivo

Argum
entativo

Pon la tilde donde sea necesario y com
pleta las palabras que están en negrita.

Agrupa por separado las com
paraciones y las m

etáforas que puedan aparecer.

U
na altra llegenda relacionada am

b aquestes cavitats és la del Sant Graal, que era el calze
que Jesús féu servir durant el Sant Sopar. Aquest història, d’origen m

edieval i m
olt estesa

a tot Europa, va inspirar el com
positor alem

any Richard W
agner (1813-1883) la seva òpera

Parsifal, l’acció de la qual té lloc al castell de M
ontsavat. H

om
 creu que aquesta fortalesa

podria haver estat situada a M
ontserrat i les coves podrien ser l’am

agatall del Sant Graal,
on era custodiat per uns cavallers liderats per Parsifal.

La recerca del Sant Calze ha generat
una àm

plia literatura. Per això et
recom

anem
 una lectura per a l’estiu:

Dan Brow
n,

El codi Da Vinci,
Am

púries N
arrativa,

Barcelona, 2004.

Interior de les coves del Salnitre
(A

. de Laborde, (1974) p. 106).
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Les coves del Salnitre tam

bé foren utilitzades com
 a refugi durant els conflictes arm

ats.

H
om

 explica 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 G
uerra del Francès

(1808-1814) i dels bom
bardejos de les tropes nacionals durant la Guerra Civil Espanyola

(1936-1939).

Actualm
ent, les excel·lents qualitats acústiques de la sala de la Catedral són aprofitades

per a fer-hi concerts. U
n dels m

és em
blem

àtics és el que hi van celebrar l’any 1968, en

plena dictadura franquista, els cantautors catalans i m
em

bres de la N
ova Cançó, O

vidi

M
ontllor, els Setze Jutges i Lluís Llach.

Treball en equip

Cerqueu inform
ació sobre la N

ova Cançó. Tam
bé podeu preparar una enquesta i

passar-la a persones que van viure aquest fenom
en (en quin m

om
ent i context

polític va aparèixer aquest m
ovim

ent?, quins artistes l’integraven?, quin era el seu
m

issatge?, què pretenien?, com
 va reaccionar el règim

 franquista? i la gent?, etc.).
Tam

bé podeu seguir la prem
sa de l’època a la biblioteca, consultar internet, cercar

fotografies, escoltar alguns cantautors, etc. Finalm
ent, i am

b el m
aterial recollit

(im
atges, testim

onis, notícies, lletres de cançons, etc.), podeu  m
untar un m

ural
per penjar al vostre institut.

Audició: us recom
anem

 que escolteu L’estaca de Lluís Llach. Aquesta és una de
les cançons m

és populars i representatives d’aquella  època.



DURAN
T

lavisita

M
aterial per

treballar
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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.

Com
ençarem

 per la prim
era sala.

La Sala de la Catedral: té uns 60 m
 de llarg i uns 35 d’alt i és la m

és gran i espaiosa de

les coves del Salnitre. Q
uin fenom

en no va intervenir en la seva form
ació?:

la dissolució càrstica
 la caiguda de blocs

l’efecte erosiu de diversos rius que hi confluïen de m
anera tum

ultuosa

l’extracció d’àrids per a la construcció

El Pou del Diable: és un forat profund per on:

El Pou del Diable: és un forat profund per on:

L’aigua pujava fins a la Sala de la Catedral

El pou d’on s’extreia el salnitre

Form
acions de form

a esfèrica i creixem
ent concèntric

Fongs esfèrics que creixen com
 a conseqüència de la m

alaltia verda

La Sala de les Colum
nes o del Cam

bril: en aquest nou espai hi trobem
 elem

ents m
olt

interessants com
:

1
: Les col-i-flors o perles de les cavernes, que són:
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2
: El queixal gegant: és una roca que va caure del sostre. Q

uin fenom
en no pot

haver provocat el seu esfondram
ent?:

L’erosió de m
aterials febles (argiles)

La insolació

La força de la gravetat
Els m

ovim
ents tectònics

3
: Les colum

nes, perm
eten apreciar l’evolució d’aquestes concrecions al llarg de

successius episodis geològics. Relaciona:

Episodi 2
Colum

na am
b anells perifèrics

Episodi 1
Colum

na cilíndrica, am
b form

a de tub

Episodi 3
Colum

na am
b form

a de rellotge de sorra

La Cova de l’Elefant: aquí les form
es m

és notables són els bacallans o ales d’àngel.
En la construcció d’aquestes banderoles hi ha influït:

Els corrents d’aire
La inclinació de la roca

La llum
 solar

El salnitre

L’O
u Ferrat és:

U
na estalactita que creix sobre una altra de trencada

U
na estalagm

ita que creix sobre una altra de trencada
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En el Pavelló de la Verge hi podem
 contem

plar estalactites trencades. Digues quina

d’aquestes causes no en pot ser la culpable:

L’acció de l’hom
e

Els incendis

U
n terratrèm

ol

El secret del Confessionari és un llegenda popular que consisteix en què?

Aquell qui  passi pel darrere es casarà abans d’un any

Aquell qui passi pel darrere aprovarà totes les assignatures

El Gran M
eandre és:

U
na corba  provocada pel pas del riu subterrani

U
n pas obert am

b pólvora pels prim
ers exploradors

Els Elefants: en aquest punt s’hi poden contem
plar unes colades m

olt interessants, que

sim
ulen ram

ats d’elefants. Les colades es form
en a partir de:

L’aigua que regalim
a per sobre de form

acions m
és antigues i de la posterior

solidificació del CaCO
3

La congelació de l’aigua



DESPRÉS
lavisita

M
aterial per

treballar
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Ara cal que repassis tot allò que has vist i après i facis un exercici de síntesi final.

Fes aquest encreuat  a partir de les definicions que et donem
:

H
oritzontals:

1: Època del període Terciari
2: Planta que resulta de la sim

biosi d’una
alga i un fong

3: Esquerda d’una roca. N
om

 que rep la
ceràm

ica m
ontserratina

4: U
n dels com

ponents que form
en el

conglom
erat

5: G
rup de les m

olses (pl)

Verticals:
1: Rat-penats
2: Procés de com

pactació o cim
entació

dels sedim
ents

3: Època del període Q
uaternari. N

itrat de
(al revés)

4: Form
ació calcària

5: Color d’una m
alaltia

6: Sant que dóna nom
 al punt m

és alt de
la m

untanya

1

1
2

4
3

5
6

2345



35

You have to w
rite a letter to your English friend. Tell him

 about your trip into the

caves in Collbato and your im
pressions

(60 w
ords m

inim
um

)
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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



38

bibliografia
Aragall, A. (1991), La prehistòria a Catalunya, Ed. Barcanova, Barcelona.

Auditòria am
biental m

unicipal de Collbató.  M
em

òria descriptiva (Estudi inèdit).

Colom
ines J. (1925), “Prehistòria de M

ontserrat”, Analecta M
ontserratensia, Vol. VI, pp. 225-352.

Cornet G
. (1858), Tres días en M

ontserrat. Guía histórico-descriptiva de todo cuanto contiene
y encierra esta m

ontaña, Tipografía la Académ
ica, Barcelona.

Durán y Pascual (1997), Los hongos, algas y líquenes, FAPA Ediciones, M
adrid.

Folch R. (Dir.) (1992), Història N
atural dels Països Catalans, Vol II, Enciclopèdia Catalana, Barcelona.

G
am

arra &
 G

arcía (2004), Rehabilitació de les coves del Salnitre (estudi inèdit).

Laborde A. de (1974), Viatge pintoresc i històric. El Principat, Publicacions de l’Abadia de M
ontserrat,

Barcelona.

Lorm
an J.i Planas I (1983), Geografia de Catalunya, Ed. Claret, Barcelona.

M
aluquer de M

otes J. (1987), “Prehistòria i edat antiga”, dins Vilar P. (Dir.), H
istòria de Catalunya,

Vol. 1, Edicions 62, Barcelona.

M
añé A. (1989), Els pobladors prehistòrics de M

ontserrat i les seves rodalies, U
nió Excursionista

de Catalunya, Barcelona.

M
iranda J. (Dir.) (1995), Atles com

arcal de Catalunya. Baix Llobregat, Consell Com
arcal del Baix

Llobregat, Barcelona.

N
uet J. M

. i Panareda J. M
. (1991), Flora de M

ontserrat, 3 Vol. Publicacions de l’Abadia de M
ontserrat,

Barcelona.

Sánchez J i Barceló X, Les coves del Salnitre. Una aproxim
ació dual, estudi inèdit, IES el Castell,

Esparreguera.

Viers G
. (1977), Geom

orfología, O
ikos-tau, Barcelona.

Vistes-llibret les coves del Salnitre (1987), Ajuntam
ent de Collbató, Collbató.

VVAA (1995), Geografia de Catalunya, Ed. Barcanova.

w
w

w
.biociencias.com

http://w
w

w
.iec.es/institucio/societats/ICH

istoriaN
atural/Bages/geologia/geologia.htm

http://plata.uda.cl/m
inas/apuntes/G

eologia/geologiageneral/ggca




