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Aquest projecte va néixer arran de la preocupació de la Regidoria d’Ensenyament de
l’Ajuntament de Collbató per donar a conèixer els principals punts d’interès del nostre petit
poble a les famílies que hi venen a viure. Aquesta iniciativa ha comptat, des d’un bon
principi, amb la col·laboració i cooperació de la Regidoria de Turisme interessada, al seu
torn, en donar resposta a les demandes de moltes de les escoles i instituts que al llarg de
l’any visiten la Cova del Salnitre.

La redacció i elaboració ha anat a càrrec dels tècnics dels dos departaments involucrats,
de l’equip de guies de les Coves, d’alguns mestres del CEIP La Salut de Collbató i d’una
especialista en història, mentre que els dibuixos són obra de Sandra Esteve. S’agraeix la
col·laboració puntual d’una de les integrants del Departament de Naturals de l’IES EL Castell,
d’Esparreguera i del Sr. Enric Martínez i Pere Costa.

En total s’han elaborat tres dossiers: un per al Cicle Mitjà, un altre per al Cicle Superior i
aquest que us presentem, que va adreçat a alumnes de Primer Cicle d’ESO.  Es divideix en
dos blocs diferenciats: el primer, es correspon amb un recull de fitxes per treballar prèviament
a l’institut i, el segon, amb un plec per elaborar un cop finalitzada la visita.

El quadern previ, el de treball a l’aula, està compost de diferents apartats: els dos inicials
(Situació geogràfica i Clima), pretenen situar l’alumne en el context geogràfic i  climàtic
en el qual s’ubica aquest espai natural; els cinc restants (Formació de la muntanya, Vegetació
interior, El camí de l’aigua i L’aprofitament humà), volen explicar-los les seves característiques
internes. El segon quadern, permet aprofundir en els coneixements adquirits prèviament
a partir de l’observació “in situ” de les principals característiques de les Coves.

Aquestes fitxes proporcionen una àmplia bateria d’exercicis a professors i alumnes, basades
en les particularitats d’aquest espai natural i  en les del seu entorn més immediat. Faciliten
el treball d’àrees i d’assignatures molt diverses: naturals, socials, matemàtiques i llengua,
bàsicament.

No s’hi ha inclòs cap guia per al mestre, ja que aquest dossier no pretén assumir la categoria
de llibre de text, sinó que ha estat concebut com un simple recull de fitxes destinades a
aprofundir en el coneixement de la cova.  Cada una d’elles combina les explicacions teòriques
bàsiques, que fan innecessària l’existència d’un suport didàctic,  amb diferents exercicis
pràctics. Puntualment, es demana a l’alumne que cerqui informació addicional, amb la
intenció d’incentivar la seva capacitat d’investigació.

Els principals objectius plantejats són:
- Donar a conèixer aquest important patrimoni geològic.
- Dotar els alumnes del vocabulari específic que li és propi.
- Inculcar el respecte vers l’entorn natural.
- Fomentar la seva conservació.

Els autors manifesten la seva predisposició a incloure suggeriments per part dels usuaris
amb la finalitat d’anar millorant i actualitzant aquests continguts.
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Escriu en el mapa les següents unitats de relleu.

Si no te’n recordes pots consultar un atlas.

Serralada Prelitoral

Serralada Litoral

Depressió Prelitoral

Massís de Montserrat

Delta del Llobregat

Pots consultar una enciclopèdia. També la pàgina www.parcsdecatalunya.net (informació)

Completa
El massís de Montserrat forma part de

Té una llargada de Km. El cim més alt és

amb m.

En el seu interior hi trobem nombroses cavitats, la més important és la cova

Que té m. de llargada i un desnivell de m.
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a Observa les corbes de nivell de la zona de les Coves del Salnitre. Estan molt juntes o

separades?

Això vol dir que:

El terreny és molt escarpat.

El desnivell del terreny és suau.

Marca la resposta correcta

Distància entre corbes 10 m.

Pàrquing Grans Rutes

Ermita Carretera

Dreceres
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S’han fet les mitjanes
agafant les dades dels
darrers 70 anys

Podràs trobar més informació a la pàgina www.collbato.info/meteo, o bé consultar l’atlas.

Temperatures mitjanes
mensuals en  ºC  a Collbató

Gener 5,5º Juliol 23,5º

Febrer 7,5º Agost 22,0º

Març 8,5º Setembre 19,0º

Abril 11,0º Octubre 14,5º

Maig 14,5º Novembre 8,5º

Juny 18,5º Desembre 6,0º

Precipitacions mitjanes
mensuals en  mm.  a Collbató

Gener 35.0 Juliol 25.0

Febrer 30.0 Agost 50.0

Març 60.0 Setembre 75.0

Abril 55.0 Octubre 75.0

Maig 70.0 Novembre 65.0

Juny 60.0 Desembre 55.0

c
lim

a Elabora el climograma corresponent a la zona del poble de Collbató a partir de les dades

que et donem.

Comentari del climograma
Analitza el climograma anterior i digues quines són les característiques climatològiques

d’aquesta zona a partir de les plujes i les temperatures.
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Temperatures mitjanes a
l’interior de la Cova del Salnitre

Gener 14,2º Juliol 14,5º

Febrer 14,3º Agost 14,5º

Març 14,3º Setembre 14,4º

Abril 14,3º Octubre 14,3º

Maig 14,3º Novembre 14,3º

Juny 14,4º Desembre 14,3º

Calcula l’amplitud tèrmica (graus de diferència que hi ha entre la temperatura més alta

i la més baixa).

A dins de la cova º de diferència

A fora de  la cova º de diferència

Fes una gràfica on la línia vermella representi les temperatures mitjanes de l’interior de

la cova i un altra de verda on es vegin reflectides les temperatures mitjanes de l’exterior.

Explica les diferències entre la temperatura exterior i  la interior

Per què creus que hi ha aquesta diferència entre l’exterior i  l’interior?
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Per explicar el procés de formació d’aquesta muntanya cal que ens traslladem a principis

del període Terciari i, més concretament, a l’època del Paleocè.:

1. En aquella època, ara fa uns 60 milions d’anys, van començar els plegaments alpins,

que van donar lloc a l’aparició del massís Catalano-balear, que s’estenia per la conca

mediterrània i els Pirineus. Als seus peus es formà un gran golf marí que cobria quasi tot

Catalunya.

2. Des d’aquestes muntanyes baixaven rius molt potents que arrossegaven còdols (pedres)

i sorra, que quedaven dipositats a les vores d’aquest mar.

3. Els còdols i les sorres quedaren enganxats per un material calcari, que actuà com si

fos ciment i donà lloc als conglomerats montserratins.

4. Durant els darrers 13 milions d’anys l’aigua ha anat erosionant les roques, fins a

donar-los aquestes formes tan peculiars.

Ordena aquests dibuixos d’acord amb els períodes anteriors
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Un cop formada
la muntanya
l’aigua l’anat
erosionant
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Es produeixen
els Plegaments
Alpins

Una bona part
de Catalunya
estava
submergida sota
el mar

La muntanya de Montserrat està formada  per una roca molt característica  (el conglomerat)

que s’inclou dins del grup de  les sedimentàries, és a dir que s’han originat a partir de

sediments i que normalment trobem formant capes o estrats.

Fixa’t-hi quan entris a la cova, això ho veuràs molt bé a la Sala de la Catedral.

Sabries calcular, quants anys, aproximadament, va

trigar a formar-se la muntanya de Montserrat?

300 milions d’anys

2 milions d’anys

50 milions d’anys

Relaciona

fa uns 60 milions d’anys

TERCIARI

(Peleocè)

fa  entre  22 i 55 milions d’anys

TERCIARI

(Eocè, i Oligocè)

fa entre 13 i 1 milions d’anys

TERCIARI  i  QUATERNARI

(Pliocè,  Pleistocè i Holocè)



El material que uneix

Les pedres més grosses i arrodonides

Les pedres més petites que omplen els
forats que queden entre els còdols

13

Que són les roques sedimentàries?

Còdols

Matriu

Ciment

El conglomerat de la muntanya de Montserrat està format per:

Relaciona els materials amb la seva definició

Busca-ho  en el diccionari

Les roques de Montserrat pertanyen al subgrup de les detrítiques que estan formades per:

Consulta el teu llibre de text i subratlla la resposta correcte

Fragments d’altres roques.

Precipitació química de substàncies.

Acumulació de restes orgàniques.

Observa atentament els còdols i el conglomerat,

compara els dos materials.

Explica en què s’assemblen i en què es
diferencien.fo
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La muntanya de Montserrat està formada

per roques calcàries, conegudes també amb

nom de roques carbonatades,. Aquestes

roques,  quan entren en contacte amb

l’aigua, i comptant amb l’ajut del CO2, es

dissolen (és a dir es desfan) amb molta

facilitat. Tot i que a Montserrat no hi plou

molt, l’aigua, després de segles i segles

d’actuar, ha modelat tant les formes exteriors

com les interiors

Fixa’t en l’esquema

Bicarbonat precipitat
que s’ha solidificat

Si l’aigua amb bicarbonat
càlcic dissolt troba una

cavitat amb aire pobre en
CO2 el procés es dona a
l’inrevés i el bicarbonat

dissolt passa a sòlid
formant l’estalactita

Aigua + CO2 ______ dissolt la roca calcària

L’aigua amb CO2 pot
dissoldre

la roca carbonatada

Aigua amb bicarbonat
càlcic dissolt
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Bicarbonat Càlcic dissolt

(CO3H)2Ca

roca
calcària

aigua
amb carbònic

CaCO3  +  H2O + CO2

+

CO2

roca
calcària

aigua

Di
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e 
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El bicarbonat dissolt + aire pobre en CO2 ______ El bicarbonat precipita
i es solidifica

Bicarbonat Càlcic dissolt

(CO3H)2Ca

roca calcària
insoluble aigua     carbònic

CaCO3  +  H2O + CO2

+ +

Aigua Cavitat amb aire pobre en CO2

roca
calcària
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La cosa funciona així:

Una part de l’aigua de la pluja s’escorre per sobre de les roques, donant lloc a aquest

paisatge càrstic1tan característic. La resta es filtra per les esquerdes cap a l’interior de la

muntanya, per on circula a través d’un fascinant laberint de coves unides per galeries i

passadissos que ella mateixa ha obert.

L’aigua també és la responsable de les formacions cilíndriques que pengen del sostre

(ESTALACTITES), de les que creixen arran de terra (ESTALAGMITES) i de les COLUMNES que

trobem al llarg del nostre recorregut i que són el resultat de la unió de les dues anteriors.

Aquests elements es formen quan l’aigua, amb carbonat dissolt (bicarbonat), troba un

ambient pobre en  CO2, llavors precipita en forma de carbonat sòlid formant les estalactites

i les estalagmites.

Aquest procés és molt lent, ja que les estalactites i les estalagmites creixen a un ritme d’un

centímetre cada 100 anys, aproximadament.

1. Paisatge càrstic. Rep aquest nom perquè recorda
una zona del planeta situada a la regió de Karst, a
Eslovènia.

Busca en el teu diccionari CO2

Les persones inspirem O2 i expirem CO2. Què creus que passaria si a les coves no parés

d’entrar-hi gent, de dia i de nit, durant un període molt llarg de temps?

Raona la resposta
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L’aigua continua el seu trajecte per l’interior del massís

fins que troba materials impermeables. En aquests indrets

l’aigua s’hi acumula i forma rius i llacs subterranis, que

surten a l’exterior en forma de fonts o SURGÈNCIES. Les

fonts poden ser permanents (ragen sempre), com la Font

Gran a Monistrol de Montserrat, o intermitents (només

deixen anar aigua després d’una pluja intensa), com les

Mentiroses  a la carretera B. 112, entre Collbató i Monistrol.
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a Identifica en aquest dibuix de les Coves del Salnitre les esquerdes de filtració, estalactites,

estalagmites i columnes.
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Recorda: Un tros d’estalactita damunt l’escriptori no és més que un roc, però aquesta
mateixa pedra unida a la resta de la seva formació és quelcom majestuós i colpidor.
Ajuda’ns a preservar dels inconscients allò que la natura ha trigat segles en construir.

Una estalagmita té 28 cm d’alçada. En Pau en trenca el 7%, l’Antoni un altre troç del 12%

i el Lluís un altre del 20%. Calcula

Treball amb grup. Fes una llista de comportaments a seguir dins de la cova, que consideris

correctes.

Quants centímetres d’estalagmita quedaran?

Quan de temps trigarà a tenir la llargada que tenia a l’inici?

1.

2.
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Primer cal que ens digueu quines són les condicions que necessiten les plantes per créixer

i a quins indrets de la cova creieu que les podem trobar:

La vegetació per poder néixer i desenvolupar-se necessita disposar d’uns mínims de llum,

humitat, etc., que les coves no sempre poden oferir. Tot i així, a la nostra cova hi ha llocs

on és possible trobar-hi petites colònies de plantes que han sabut aprofitar les escasses

possibilitats que aquest espai els ofereix i que, a més, si han adaptat prou bé.

De fet, però, i tenint en compte que a l’interior de les cavitats hi ha unes condicions molt

adverses (manca de llum per a fer la fotosíntesi, de sòl per arrelar, etc.) tan sols hi creixen

espècies molt concretes com els líquens i les molses. Totes dues es caracteritzen per tenir

poques necessitats, ser poc desenvolupades i capaces d’adaptar-se a aquest hàbitat  tan

poc acollidor.

Les molses utilitzen les “fulles”, que són petites i primes, per a captar la humitat i disposen

d’unes “arrels” diminutes que els permeten enganxar-se a les roques i al terra.  No tenen

flors ni llavors i es reprodueixen per espores com les falgueres. Són vegetals primitius

Llum A l’entrada
Vent A tot arreu
Sequera Enlloc
Aigua Al punts més profunds
Foscor Plantes Als llocs amb corrent d’aire
Terra Als indrets on hi ha aigua
Fred Als punts on arriba la llum
Insectes A l’interior de la cova
Roques Als llocs més freds
Ombra Als llocs més càlids
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r Relaciona cada planta amb el lloc on solen créixer

Molsa

Líquen
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Aquests darrers anys, a més, les parets interiors de la cova s’han vist obligades a acollir un

nou hoste, amb efectes molt nocius per a la bona conservació d’aquest espai subterrani.

Es tracta de l’anomenada malaltia verda, provocada per fongs i algues microscòpiques que

creixen sobre les roques i les van desfent.

Aquesta plaga és originada per causes diverses:

En primer lloc, pel tipus d’il·luminació que hi ha, que desprèn molta escalfor
i actua com si fos la llum del sol, tot desencadenant el procés de la
fotosíntesi.

En segon lloc, pel material orgànic i inorgànic que hi ha (fustes de les
baranes, deixalles que llença la gent, etc.) que es podreix amb molta
rapidesa i actua com un adob que facilita el seu creixement;

I, en tercer lloc, per les espores que els visitants portem enganxades a la
roba, sabates, etc., que també afavoreixen l’expansió de l’esmentada
malaltia.
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Treball en grup. De totes aquestes mesures preventives i correctives,  quines creieu que són

les més adients per evitar l’aparició de la malaltia verda i eliminar la que hi ha?

Posar una catifa a l’entrada.

Substituir les bombetes actuals per unes altres de llum freda i ultraviolada i poder

eradicar els possibles focus de fongs.

Introduir a la cova cargols perquè se la mengin.

Canviar el tipus de baranes.

Netejar les roques amb “salfumant”.

Que els visitants es posin unes ulleres especials que no la deixin veure.

Actuar directament sobre la plaga, netejant i desinfectant les àrees afectades.
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Els rats-penats són els únics habitants de la cova. Formen un grup anomenat quiròpter, que

vol dir “els qui agiten les mans”. Aquesta definició té l’origen en la seva peculiar forma de

volar, que consisteix en moure amunt i avall els llargs dits palmats  de les seves ales.

Completa les frases posant cada paraula al lloc on correspon:

Hivernació energia mare pèl variable llet pulmons volant

Solen viure en colònies formades per molts

individus i s’aparellen a la tardor, tot i que

les cries no neixen fins a l’estiu següent,

quan el clima és més càlid i el menjar més

abundant. Cada femella té una única cria

que alimenta amb llet durant les sis primeres

setmanes i a la qual ha d’ensenyar, també,

a volar i a caçar.

Són animals mamífers i, en conseqüència, comparteixen alguns dels trets més genèrics

d’aquest grup: al nàixer s’alimenten amb la de la

Tenen el cos cobert de i respiren a través dels  A part, han

desenvolupat altres hàbits molt particulars: es desplacen i disposen

d’una temperatura corporal que els permet fer coincidir la calor del seu

cos amb l’ambiental durant els períodes d’ , per tal estalviar 

i conservar l’escalfor.
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Per entendre millor com s’ho fan les rates pinyades per moure’s i caçar pots fer un experiment.

Agafa dos tubs de cartró llargs, un despertador i un tros de cartolina quadrat d’uns 30 cm.

Col·loca els tubs de manera que els seus extrems quedin a uns 5 cm de l’extrem dels tubs.

Col·loca un rellotge al final d’un dels tubs i digues a un company que escolti pel segon tub.

Sentirà el tic-tac dels rellotge encara que els dos tubs no estiguin connectats. El so viatge

pel primer tub, rebota a la cartolina i es reflecteix cap el segon tub.

Prova de cobrir la cartolina
amb un paper arrugat
i observa si això afecta
a la qualitat del so. Hann,  1981, p. 156
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Cada nit, doncs, els petits rats-penats abandonen la cova, i la

perxa (que és el lloc on viuen), darrera de les seves mares disposats

a caçar insectes. Per a localitzar-los llencen uns xiscles molt aguts,

anomenats ultrasons, que reboten contra els objectes i que els

rats-penats perceben en forma d’eco. Aquest sistema, anomenat

ecolocalització, els permet detectar la situació exacte de les seves

preses, i els possibles obstacles.

A la matinada retornen a la perxa, on s’instal·len cap

per avall. Aquesta activitat esdevé especialment activa

durant la tardor, ja que han d’acumular les energies

necessàries (en forma de greix) per aguantar els mesos

d’hivernació. Els rats-penats practiquen una hivernació

intermitent; és a dir es desperten després d’uns quants dies

o setmanes per a traslladar-se a un altre indret més fresc i

humit de la cova.



Completa el quadre:

Clima

Fauna

Vegetació

Avenços tecnògics

PALEOLÍTIC NEOLÍTIC
(1000000-10000) anys a.c. (9000-2000) anys a.c.
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Els homes primitius van utilitzar aquestes cavernes cap a finals del Paleolític, ara fa uns

10.000 anys aproximadament. Aquesta fou una època de glaciacions i freds intensos, durant

la qual els homínids van descobrir el foc i van fabricar els primers instruments de pedra

(com les destrals que es van trobar a Collbató), que empraven per a caçar i recol·lectar

plantes silvestres.

Les restes més importants, però, tenen unes 7000 anys d’antiguitat i corresponen al Neolític.

Una etapa de clima més càlid i humit, que va afavorir l’expansió dels boscos d’alzines i pins

i els camps de gramínies i l’aclimatació d’animals més petits (la cabra, el cavall o el senglar),

que havien substituït els grans mamífers de l’època anterior (el mamut o la hiena de les

cavernes) emigrats a la recerca de terres més gèlides. També l’home va fer alguns avenços:

va millorar els seus estris, va domesticar els primers ramats i va aprendre a cultivar la terra.

Homínids

Glaciacions

Busca al diccionari què volen dir:

a
p
ro

fi
ta

m
e
n

t 
h

u
m

à
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a
p
ro

fi
ta

m
e
n

t 
h

u
m

à La Cova Gran (i potser també la del Salnitre), que és ampla i assolellada, els servia de casa

i els protegia dels animals i el mal temps. Els arqueòlegs hi han descobert eines molt

interessants: destrals de pedra, més perfeccionades que les anteriors, que els servien per

caçar i tallar arbres, i ganivets de sílex, molt afilats, que empraven per esquarterar animals.

Amb les pells confeccionaven vestits i amb

els ossos fabricaven punxons per foradar

les pells, mentre que amb els ullals dels

senglars i les petxines es feien collarets i

braçalets.
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ESTRIS

Punxons
Destrals
Agulles

Braçalets
Collarets
Ganivets

MATERIAL

Pedra
Sílex
Os

Marfil
Petxina

Os

FUNCIÓ

Tallar arbres i plantes
Cosir les pells
Perforar les pells
Adorn personal
Esquarterar animals
Adorn personal

Relaciona cada estri amb el material amb el qual estava fabricat i amb la seva funció:

També eren molt hàbils fabricant objectes de ceràmica: olles i

gerres per a guardar i cuinar els aliments. Les dones modelaven

el fang amb les mans fins a obtenir l’objecte  desitjat, que després

decoraven amb petits dibuixos geomètrics (ratlletes, puntetes,

dentetes, etc.), utilitzant els dits o bé la punta d’unes petxines

anomenades cardium. Per això es coneix amb el nom de ceràmica

cardial; també se l’anomena ceràmica montserratina.

Ara, et proposem fer

d’arqueòleg i volem que

reconstrueixis aquests

objectes de ceràmica

amb el fragment que els

manca, tot assenyalant

la petxina que s’ha

utilitzat per fer la

decoració.

a
pr

o
fi

ta
m

en
t 

h
u

m
à
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a
p
ro

fi
ta

m
e
n

t 
h

u
m

à La Cova Freda, més humida i fresca, va ser utilitzada per enterrar els morts que, a vegades,

eren cremats. Al seu costat s’hi ha trobat petites ofrenes com gots de ceràmica. Sembla

que aquesta ocupació va durar fins al segle V abans de Crist. 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. També ells ens van deixar un interessant llegat format per objectes

de fang, un esquelet i diversos ossos (cranis i mandíbules).

A partir d’aquesta època les coves foren utilitzades puntualment com a barraca i com

amagatall en temps de guerra.

Durant la segona meitat del segle XIX s’hi van fer algunes expedicions científiques (com

la Víctor Balaguer, el 1852) i visites turístiques amb torxes i llums de carbur, ja que fins el

1934 no s’inaugurà una instal·lació elèctrica que fou destruïda durant la guerra civil (1936-

39). Fins el 1985, any en què es van tornar a il·luminar i a obrir al públic, hom va emprar

llanternes i llums de carbur.



Material per

treballar

“In situ”
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Treball en grup: Situat a prop de la barana exterior de la cova i amb l’ajuda de la brúixola

i de la fotografia superior, digues quins indrets i accidents geogràfics hi ha al:

N

NE

E

SE

S

SO

O

NO

s
it

u
a

c
ió

 g
e
o

g
rà

fi
c
a

TURÓ DELS GATELLS

TORRENT DE LA SALUT

CAMÍ DEL MASSOS

ERMITA DE LA SALUT

COLLBATÓ

CASTELL DE COLLBATÓ(A OLESA DE
MONTSERRAT)
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Agafa les temperatures dels termòmetres que hi ha a l’entrada i a l’interior de la cavitat.

Sala de la Catedral  ºC

Sala de les Columnes  ºC

Compara-les. Observes alguna variació?     SÍ                      NO

En cas que n’observis alguna, quina creus que pot ser l’explicació més adient:

D’acord amb les dades que hi ha en el dossier que has treballat a l’escola i amb les

explicacions del guia, com és la temperatura dins de la cova: CONSTANT o VARIABLE?

c
lim

a
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Aquesta és la fotografia d’una zona de la sala de la Catedral, observa-la atentament. Hi

ha dos tipus d’estrats, molt ben diferenciats. Un està format per sorra, que és un material

petit i fi; l’altre, per graves i còdols. A partir d’aquesta informació, marca la resposta correcta.

Els conglomerats són:

Homomètric: còdols que són, més o menys, de la mateixa mida.
Heteromètric: còdols que són de mida diferent.

Relaciona cada una d’aquestes situacions amb la mida dels còdols:

En quin estrat hi ha els materials més antics?

I els més nous?

Fixa’t en els còdols, quina forma tenen?

Creus que quan es van desprendre de la roca originària ja eren així: SÍ NO

Si la teva resposta és negativa, digués per què han modificat la seva forma inicial:

Pendent de riu alta (ho arrossega tot)

Pendent de riu baixa (no ho pot arrossegar tot)

Força de l’aigua potent (ho arrossega tot)

Força de l’aigua escassa (no ho pot arrossegar tot)

Règim torrencial (ho arrossega tot)

Règim fluvial (no ho pot arrossegar tot)

Homomètric

Heteromètric

Homomètric

Heteromètric

fo
rm

ac
ió

 d
e 

la
 m

un
ta

ny
a
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Busca els nom de les sales i dels

passadissos que has visitat durant

el teu recorregut.

Imagina’t que ets una gota d’aigua
que cau dins d’una esquerda de
filtració i, tot rodolant, inicies un
fabulós recorregut per l’interior de
la muntanya de Montserrat.

Utilitza el vocabulari que has après per explicar-nos el teu viatge a través dels

corredors i cavitats que formen la cova del Salnitre

M I P C C R S T V A

M C O L U M N E S M

A S U L L T A B P C

N A D S T Q U E I A

J G I P O A S S A M

A L A R D E T A C B

T E B V E A V E A R

I L L M O N J O S I

N Y E S T Q R R A L

M A Q U E T A X I T

e
l c

a
m

í d
e
 l’

a
ig

u
a
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A quines causes atribuiries la desaparició de gairebé tots els rats-penats de l’interior de

la Cova del Salnitre?

A l’entrada de la cova hi ha algunes roques que tenen unes taques negres, a què creus que

es pot atribuir això:

a Als efectes del foc que encenien els homes a l’època prehistòrica.

b A l’entrada de la llum solar, que afavoreix el desenvolupament de colònies
de fongs, algues i altres microorganismes.

c A l’acumulació de pols.

Enumera els diferents elements i materials que has vist dins de la cova i que, segons el teu

parer, ajuden a propagar la malaltia verda.v
e
g
e
ta

c
ió

 i
n

te
ri

o
r

fa
u

n
a

 i
n

te
ri

o
r
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Tal com t’ha explicat el guia, a la sala  de les Barricades  hi ha indicis que fan pensar en

la més que probable extracció de salnitre. Per a què creus que servia aquest mineral:

a Per a condimentar el menjar

b Per a elaborar pólvora

c Per a tenyir teixits

d Per a tractar les pells

Al llarg del recorregut t’has anat trobant amb mostres els diversos sistemes emprats en

diferents èpoques per a il·luminar la cova. Fes memòria i enumera’ls per ordre d’antiguitat:

1

2

3

4

a
p
ro

fi
ta

m
e
n

t 
h

u
m

à
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