TREBALL DE SÍNTESI 1r ESO: OLESA I L’AIGUA
INS DANIEL BLANXART I PEDRALS

DOSSIER DE TREBALL SOBRE EL RIU LLOBREGAT

NOM DELS COMPONENTS DEL GRUP: ___________________________________________________________________________________________

INTRODUCCIÓ

El següent dossier de treball tracta sobre el riu Llobregat i Vilapou, sortida que realitzarem el dilluns 18 de juny. Aquí trobareu activitats que s’han de
realitzar, algunes durant la sortida, i d’altres abans o després d’anar-hi.
Les activitats que s’han de realitzar durant o després de la sortida (ja que necessitareu informació que rebreu durant ella) estaran marcades amb el següent
símbol:
Per realitzar la resta d’activitats, us haureu d’organitzar durant el vostre temps disponible a l’institut.

Al finalitzar el dossier trobareu ACTIVITATS EXTRA. Aquestes activitats no són obligatòries de completar, si tenim temps disponible les podrem realitzar.

Us recomanem que reviseu el dossier amb temps per saber què treballareu a la sortida al riu i Vilapou i quines activitats haureu d’emplenar.

EL RIU LLOBREGAT
El riu Llobregat neix al Pirineu catal{, molt a prop de França, a un poble anomenat Castellar de N’Hug, a 1.295 metres d’altitud. Desemboca al Prat de Llobregat on forma
un gran delta, després d’haver recorregut 157 km en direcció des del nord cap al sud.
El Llobregat travessa moltes poblacions i passa prop d’indústries tèxtils abans d’arribar a Manresa. A prop de Cabrianes de Llobregat rep les aigües de la riera Gavarresa. Fa
uns anys, les aigües del Llobregat eren molt aprofitades per produir l’energia elèctrica que necessitaven les m{quines de les f{briques. Com a testimonis d’aquest
aprofitament queden nombroses rescloses i canals al llarg del riu.
A la vora de Sant Vicenç de Castellet, el Llobregat rep les aigües del Cardener, que fan augmentar el seu cabal. Un cop deixades enrere Manresa i Montserrat, el riu arriba a
Martorell on rep les aigües d’un altre afluent molt important per a ell: el riu Anoia. Des d’aquí i fins a la desembocadura al mar Mediterrani, el Llobregat és molt aprofitat
tant pels horts i camps fruiters com per a les f{briques i grans magatzems que s’han establert als seus marges.
El riu Llobregat és molt irregular en el seu cabal. Porta el seu m{xim cabal durant els mesos de maig i juny, que és l’època que més plou i quan es desfà la neu de les
muntanyes. El cabal mínim el porta a l’agost i setembre a causa de la manca de pluges de l’estiu. De manera general, el cabal va augmentant fins a Martorell degut a
l’aigua que rep dels afluents. A partir de Martorell fins el mar, va disminuint degut a les indústries i poblacions que utilitzen les seves aigües i a que no rep de cap afluent
important.
L’any 1992 el tram fluvial del riu Llobregat al seu pas pels municipis d’Esparreguera, Olesa de Montserrat i Abrera, va ser declarat com a Espai Natural Protegit, ja que
presenta formacions vegetals interessants que alberguen tot un seguit d’espècies faunístiques d’interès, sobretot pel que fa als ocells.



Després de llegir el text, busqueu al diccionari les definicions de les paraules subratllades i anoteu-les a continuació.

L’ARENY DEL MOLÍ
L’Areny del Molí és una zona natural a la riba esquerra del riu Llobregat, a l’alçada d’Olesa de Montserrat. És considerada una {rea ZEPA (Zona Especial de Protecció d’Aus)
dins la Xarxa Natura 2000. En aquest interessant espai natural hi ha un tram fluvial de gran interès ornitològic.
Es diu “areny” per la seva situació al costat del riu i “del molí” perquè antigament hi havia un molí fariner. A l’indret s’hi troba un pont de ferro que salva el Canal del Molí,
per on avui encara hi baixa molta aigua.


Al següent mapa d’Olesa de Montserrat assenyaleu, aproximadament, on es situa l’institut i on l’Areny del Molí.

SOCIETAT UNIÓ DE PESCADORS ESPORTIUS D’OLESA DE MONTSERRAT


Després d’escoltar la xerrada sobre la Societat Unió de Pescadors Esportius d’Olesa de Montserrat responeu a les preguntes següents:

1.

Quan es va formar la societat de pescadors?

3.

Quins són els peixos autòctons més importants?

2.

Què fan amb els peixos després de pescar-los?

4.

Escriviu el nom d’una espècie invasora i quins problemes produeix la seva
introducció.



Elaboreu una petita redacció en anglès, català o castellà per explicar què és la Societat de Pescadors d’Olesa.

ESTUDI DEL RIU LLOBREGAT


Completeu la taula amb les dades recollides

pH
Color de l’aigua
Temperatura
Nitrats (NO3)
Nitrits (NO2)
Clor (Cl2)
Duresa de carbonats (DC)
Duresa total (DT)



Responeu a les qüestions següents sobre el riu.

1.

Quan parlem de la dinàmica del riu, a què ens referim?

2.

Podem trobar diversos senyals que ens mostren la dinàmica del riu, quins són?

3.

Després de l’estudi realitzat sobre el riu Llobregat a Olesa, podem concloure que el riu està contaminat o que no ho està? Justifiqueu la resposta

FLORA I FAUNA


Intenteu relacionar el nom comú de les plantes més importants de la
ribera del riu Llobregat i el seu nom científic

NOM COMÚ
Pollancre
Àlber
Salze blanc
Lledoner
Freixe de fulla petita
Canya



NOM CIENTÍFIC
Salix alba
Populus alba
Populus nigra
Celtis australis
Arundo donax
Fraxinus angustifolius



El Pollancre i l’Àlber són espècies molt semblants però fàcils de
distingir si ens fixem en les seves fulles. Feu un dibuix de l’anvers i el
revers d’una fulla de Pollancre i una d’Àlber, de manera que es
mostrin les diferències entre les dues.
POLLANCRE

Quina espècie de planta de les que hem vist és invasora? Què
significa ser invasora? Quines conseqüències té el creixement
d’aquesta planta a la vora del riu?
ÀLBER



Escriviu al davall de cada imatge el nom de l’ocell al qual correspon.
Ànec collverd – Corb marí gros – Martinet blanc – Bernat pescaire – Blauet



També existeixen espècies d’animals invasors, a banda de plantes. Contesteu a les següents preguntes sobre aquestes espècies.

1.

Quin és el rèptil invasor que podem trobar al riu Llobregat?

2.

Quin és el mamífer invasor que habita al riu? A quines espècies perjudica la seva presència?

3.

Com penseu que han pogut arribar aquestes espècies a establir-se a aquesta zona?

VILAPOU
1. Per què s’anomena “Vilapou” aquesta zona d’Olesa?
2. Quins són els cultius més nombrosos a Vilapou?
3. Escriviu el nom de tres varietats de tomàquet que es cultiven a l’hivernacle.

Expliqueu en un text descriptiu tot el trajecte que heu anat seguint des de Vilapou fins al riu o al contrari (depèn d’on hagi començat la visita el vostre grup)

“Fer safareig”
1. Expliqueu el sentit d’aquesta frase feta.

2. Comenteu, també, quina relació establiu entre el safareig que hem visitat i el significat de la frase feta.

3. Digueu quina, de les frases fetes següents, n’és sinònima i expliqueu el significat que tenen cadascuna d’elles.








Fer marrada:
Fer aigües:
Fer la xim-xim:
Fer mullader:
Fer olla:
Fer salat:
Tornar-se aiguapoll:

4. Escriviu una oració amb cadascuna de les frases fetes anteriors. Si voleu, podeu fer-ne un dibuix il·lustratiu.

Feu la mètrica (síl·labes i rima) i un comentari del contingut del següent poema:

La sínia i els animals de rodar

COMENTARI DEL POEMA:

Rodar, rodar i rodar,
és el destí de la sínia
i no és cap ignomínia
rodar, rodar i rodar.
El destí dels animals?
És rodar portant olleres,
que en les sínies i en les eres,
les olleres són reals.

Mai veuran, i menys, sabran,
si la bassa està plena,
animals d’una altra mena,
del rodar en gaudiran.
Això sí!, el morralet,
amb poc gra i molta palla,
tres cops al dia no falla.
No té la sínia secret.
Rodar, rodar i rodar
és el destí de la sínia;
si rodar no és ignomínia
ja em direu, si ho veieu clar.
21-7-2014
Miquel Guillamón i Casanovas
Funcionament d’una sínia

FEINA EXTRA


Feu un dibuix d’un peix o un ocell que habiti a l’Areny del Molí i assenyaleu les parts del seu cos en anglès.



Elaboració d’un peix amb papiroflèxia. Segueix les instruccions del vídeo projectat a l’aula i elabora un peix amb paper, que afegiràs a aquest dossier
(INDIVIDUAL)



Llegiu el següent text sobre què podem fer per evitar la propagació d’espècies invasores. A continuació elaboreu un petit cartell amb imatges per resumir i
fer més visuals els consells que es donen al text (Elaboreu el cartell en un full a banda i adjunteu-lo a aquest dossier).

