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COVES DEL SALNITRECOVES DEL SALNITRECOVES DEL SALNITRECOVES DEL SALNITRE    
 
COLLBATÓ 

 
La vila de Collbató ha estat durant 
segles el portal d’entrada per 
excel·lencia de Montserrat, la 
muntanya més emblemàtica del 
Principat. Milers de peregrins d’arreu 
i visitants en busca de pau han 
passat al llarg de la història per 
Collbató, potser fent-hi nit, de camí al 
santuari, guardant en la memòria el 
record d’un poble que navegava 
entre el món agrari de secà (vinya i 
olivera) i la tragineria. 
Amb una localització privilegiada des 
d’on s’abasten tots els tresors 

naturals del parc, el municipi compta també amb un important patrimni 
cultural, històric i artístic que podreu descobrir realitzat un agradable 
passeig pel seu nucli medieval o realitzant una de les nombroses visites 
guiades que ofereixen a l’Oficina de Turisme. 
 
 
LES COVES DEL SALNITRE 
 
Visiteu la cavitat més gran i espectacular de la muntanya de Montserrat 
de la mà dels deus experts guies, arrodoniu la visita amb una activiat 
complementària i passeu una agradable jornada envoltats de natura. 

D’entre les coves de Catalunya,  les del Salnitre han estat durant anys 
les més conegudes i visitades, recòrreles representa un passeig 
subterrani de més de 500 metres de galeries que permet descobrir les 
característiques i el resultat d’un procés geològic singular, l’habitat dels 
primers pobladors de Montserrat i la diversitat de llegendes que 
envolten aquest màgic entorn. 
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+ ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA 
 

EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA, SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 
 

NATURA 
 
CIRCUIT D’ORIENTACIÓ 
Joc d’iniciació a l’orientació en petits grups on aprendrem a interpretar 
un mapa tot aconsguint diferents fites. 

 
DESCOBERTA DEL PARC 
Joc de pistes durant el qual descobrirem la 
flora i la fauna de la muntanya de 
Montserrat. 
 
SENSE PERDRE EL NORD 
Joc d’azimuts on els participants fan una 
descoberta de l’entorn aprenent a utilitzar 
una brúixola sobre un recorregut preparat. 
 
RUTA DE LES COVES 

Itinerari d’enllaç entre la Cova del Salnitre i l’Àrea d’Esplai passant per 
la Cova Freda i la Cova Gran. Descoberta de la muntanya de Montserrat i 
retrobament amb la Prehistòria. 
 
ARRELATS AL SÒL 
Itinerari jugant durant el qual s’identifica i es coneix les característiques 
de les pincipals espècies vegetals de Montserrat. 
 

CULTURA 
 
JOCS TRADICIONALS 
Ens divertirem jugant i aprenent aquells jocs que feien passar les tardes 
als nostres avis 
 
EL TRESOR DELS BANDOLERS 
A través de pistes i mapes aconseguirem trobar el tresor amagat dels 
bandolers de Montserrat 
 
TEATRE DE RONDALLES 
Uns simpàtics titelles ens contaran les rondalles i llegendes més 
misterioses de la contrada 
 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 
 
ITINERARI GEOLÒGIC 
Introducció al coneixement del medi geològic de la muntanya de 
Montserrat mitjançant l’observació dels diferents tipus de roca – dels 
quals destaca el conglomerat – i d’activitats pràctiques d’identificació de 
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sòls,. Coneixerem la relació de l’activiatat humana amb la geologia 
visitant els forns de calç. 
 

ALTRES ACTIVITATS 
 
RUTA DE L’AIGUA I LA PEDRA SECA 
Itinerari guiat pels voltants de Collbató durant el qual descobrirem les 
fonts més enimgmàtiques de la contrada i l’ancestral mètode constructiu 
de les edificacions de pedra seca, tant característiques d’aquest 
territori, tot gaudint d’un agradable passeig. Veurem l’antic forn de calç, 
l’abandonada pedrera, descobrirem unes escales de gat… 
 
CAMÍ DE L’OLI 
Ens aproparem al món de l’olivera: la histròria, el cultiu, la recol·lecció… 
Tocarem les oliveres i visitarem el vell molí d’oli de Collbató. També 
veurem horts, camps, boscos i masies. Observarem en què consisteix 
l’agricultura tradicional i parlarem de la masia com a centre de les 
economies domèstiques. 
 
HISTÒRIA DE COLLBATÓ 
Al nucli antic de Collbató observarem l’empremta de l’home al llarg de 
més de 1.000 anys de presència a Montserrat. Al Museu de Collbató, a 
més, veurem com es relacionaven els veïns amb la muntanya. 
 
L’ORGUE, EL REI DELS 
INSTRUMENTS 
Visitarem el taller tradicional d’Orgues 
Blancafort i seguidament veurem i 
escoltarem com sona aquest gran 
instrument a l’església de Sant Corneli 
de Collbató. Una visita única.  
 
 
LA COVA I EL FOLLET (especial educació infantil) 
Fantasia i emoció a l’interior de la Cova del Salnitre com a descoberta 
del món subterrani. Inclou excursió, rondalles i música dirigits per un 
follet. 
 
CAMINS I ROCA 
Jornada muntanyenca en la que es combinen dues activitats esportives 
de les que Montserrat n’és referent mundial: excursío i ecalada en roca. 
 
CAMINS HISTÒRICS 
Jornada excursionista durant la qual es reocenixen els indicis per al 
coneixement del medi natural i del medi social. L’ititnerari s’adapta en 
durada i recorregut a les característiques i interessos de cada grup, 
tenint sempre garantides panoràmiques espectaculars i sensacions 
emocionants. 
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** Disposen de material didàctics per treballar prèviament a l’aula i 
quaderns de camp. 
** Es fa el visionat del nou audiovisual 
 
ÀREA D’ESPLAI DE LA SALUT (just abans d’arrivar a les coves), és una 
zona de pic-nic amb taules. Hi ha bar, lavabos, font, espai per jugar. Es 
pot fer reserva. Juntament amb les entrades de la cova donen un mapa 
per fer activitats gratuïtes: un circuit d’orientació per l’àrea de l’Esplai 
seguint una sèrie de pistes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


