
MONTSERRAT 
 

Lectura 1 
 
Montserrat és la muntanya més representativa de Catalunya i, de fet, 
gràcies a les seves sorprenents característiques s’ha convertit en un 
dels símbols catalans. La seva peculiar morfologia, el seu parc 
natural i la seva mil·lenària tradició la converteixen en un referent 
incomparable objecte de milions de visites d’arreu del món. 
 
El massís de Montserrat és únic i inigualable. Els seus pics 
arrodonits, anomenats “agulles”, configuren el tret més característic 
i espectacular de la seva serralada. Al pic més alt de la muntanya de 
Montserrat es troba el cim de Sant Jeroni (1.236 m), des d’on es pot 
admirar una meravellosa panoràmica des dels Pirineus al mar i els 
dies clars, fins i tot, s’arriba a veure l’illa de Mallorca. 
 

Parc Natural de la Muntanya de Montserrat 
 
 

Algunes “agulles” tenen un nom per la forma que tenen 

 
 
 
 
 
 
 



Lectura 2: 
 
El monestir benedictí de Montserrat, fundat al s.XI, està situat a 10 
km per carretera des del nucli de Monistrol. En el santuari es venera 
Santa Maria de Montserrat, patrona de Catalunya. 
A Montserrat també hi viu l’Escolania, un dels cors de nens cantors 
més antics d’Europa, el qual es pot escoltar cada dia a la Basílica. 
La Muntanya de Montserrat és un massís de conglomerat calcari 
producte de processos geològics que en el decurs de milions d’anys 
han donat lloc a un dels paisatges més coneguts d’Europa. 
  
Montserrat fou declarat Parc Natural l’any 1987. 
  
Tanmateix, el vent i la pluja al llarg del temps han modelat les agulles 
o monòlits fins a donar-hi formes molt diverses. La imaginació popular 
ha associat aquests contorns a figures humanes o d’animals, els ha 
donat nom i ha inventat llegendes que expliquen el seu origen 
fantàstic. 
  
La vegetació que predomina a Montserrat és l’alzinar amb marfull, 
típicament mediterrani. No obstant això, les diferències climàtiques 
que es donen al massís fan que hi trobem també espècies pròpies 
d’indrets molt secs al costat d’altres d’ambients humits i frescals. Hi 
ha rouredes, teixedes, pinedes i algunes espècies que viuen a les 
superfícies de les roques, com l’orella d’ós o la corona de reina. 
  
La fauna també és molt variada, com escau en el context mediterrani. 
Les espècies que es fan més visibles són el tudó, el tord, el falcó, 
l’esquirol, la cabra salvatge, el porc senglar i la salamandra, entre 
d’altres.  

Web Ajuntament de Monistrol de Montserrat 
 
 

 

 

 

http://www.muntanyamontserrat.net/


COMPRENSIÓ 

Després de mirar els vídeos i llegir les lectures contesta: 
 

1. Què són les “agulles” ? 
 
 

2. Quin és el cim més alt de Montserrat i quant fa d’alçada? 
 
 

3. Què es pot observar des de dalt de Sant Jeroni? 
 
 

4. Què és un Parc Natural? A quin any va ser declarat Parc 
Natural, Montserrat? 

 
 

5. Què és l’Escolania de Montserrat? 
 
 

6. Quin és l’arbre que predomina més en la vegetació de 
Montserrat? 

 
 

7. Quines espècies animals podem trobar a Montserrat? 
 
 

8. Busca al diccionari aquestes paraules (fixa’t que hi ha 
paraules que tenen més d’un significat, has d’escollir el 
significat que correspon a les lectures o el vídeos.). 
 

• conglomerat- 
 

• alzinar- 
 

• fauna- 
 

• tudó- 
 

• cremallera- 
 

• funicular- 
 

*Si no tens diccionari pots consultar el diccionari online: 
http://www.dicdidac.cat/cgibin/escolx.pgm 
 

http://www.dicdidac.cat/cgibin/escolx.pgm

