QUÈ EN SABEM? RODALS I CIUTATS

L’exposició que et presentem es titula Rodals i ciutats. L’activitat que et proposem a continuació té l’objectiu de presentar-te alguns continguts que pots aprendre
durant la visita a l’exposició.
Et proposem que contestis les preguntes següents a la columna de l’esquerra abans de visitar l’exposició i que comparteixis les respostes amb els teus companys.
Què sé abans de visitar l’exposició?

Què he aprés a l’exposició?

L’aritjol és un ésser viu que viu a prop nostre. Saps
si és una planta o un ocell?
Un conill pot travessar la comarca, de nord a sud o
d’est a oest, sense córrer el risc de morir
atropellat?
Al teu municipi, hi viuen pagesos? En coneixes
algun?
Des de casa teva, pots accedir a peu o amb
bicicleta als espais naturals que envolten la teva
comarca?
Quines infraestructures o instal·lacions afecten
negativament l’entorn natural de la teva comarca?
Quin és el parc natural que tens més a prop de
casa teva?

En acabat, i un cop hagis visitat l’exposició, et convidem a tornar a contestar de nou les preguntes a la columna de la dreta, però aquest cop sabent-ne més. Què has
après?

QUÈ HI HA ALLÀ FORA?

En Ferran Canyameras (1898 – 1964) va ser un escriptor i poeta terrassenc que va deixar-nos
una obra força extensa i molt rica en vocabulari. Una de les poesies que va escriure s’anomena
“Oda al Vallès” i parla dels entorns de la seva ciutat. Llegeix-la.
Terra fèrtil, roca viva,
farga i fàbrica, taller,
bosc d'estampa, gent activa,
blat en sitja i vi al celler.
Fonts de cant frescal i tendre,
rius campals de curs obrer,
valls gemades, pics per fendre
núvols d'òscul pedreguer.
Transparència en l'harmonia,
seny pairal, neguit pagès,
prosa viva, poesia:
"No hi ha res com el Vallès".
Ferran Canyameres,
fragment d'"Oda al Vallès", Com el Vallès no hi ha res (1951)

1. Marca amb una creu com et sembla que és la comarca que descriu a la poesia
És un paisatge de muntanyes altes i nevades
És una terra desèrtica sense vegetació
És un mosaic de camps, boscos rius i ciutats
Hi ha habitants treballen en fàbriques
Els habitants són mandrosos i no s’esforcen
Hi ha habitants són pagesos
La terra és molt pobra per al cultiu
La terra és molt rica per cultivar
2. Ara pensa en com són els entorns del teu municipi. Et sembla que són semblants als
que descriu el poeta? Quines diferències et sembla que hi ha?
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QUÈ HI HA ALLÀ FORA?

3. Ara et proposem un vol amb avioneta virtual pels entorns del teu municipi amb l’ajuda
del programa Google Earth.
Com s’utilitza el GoogleEarth?
Obriu el programa.
A la esquerra de la pantalla d’inici del programa hi ha els comandaments principals.
Cal que aneu a “Buscar” i seleccioneu la pestanya “Volar a”. Allà anoteu el nom del vostre
municipi o de l’àrea que voleu visitar.
A partir d’aquí, utilitzeu els indicador de la dreta de la pantalla per desplaçar-vos pels
entorns de la vostra ciutat.
A la banda esquerra de la pantalla d’inici del programa trobareu un apartat amb totes les
capes d’informació que podeu afegir al mapa que ja veieu. Us recomanem que les
utilitzeu per obtenir més informació rellevant.

a. Quins elements has reconegut durant el vol virtual?

b. Com t’imaginaves els entorns del teu municipi, més o menys urbanitzats del que
has vist?

c. Què t’ha cridat l’atenció?

4. Quines semblances trobes entre la comarca que es descriu a la poesia i la teva
comarca? Quines diferències?

SEMBLANCES

DIFERÈNCIES
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BUSQUEM ALGUNES DADES…

Com veuràs a l’exposició, Catalunya té un paisatge molt divers dominat principalment per
camps i boscos. Els espais urbanitzats es concentren a la regió metropolitana de Barcelona.
T’has parat mai a pensar com és el territori del teu municipi? Et proposem que cerquis les
dades següents a la taula adjunta:

Nom del municipi

Hectàrees de
sòl agrícola

Hectàrees de
sòl forestal

Hectàrees de
sòl urbanitzat

Feu grups de tres i treballeu plegats.
1.

Calculeu els percentatges dels diferents tipus de sols del vostre municipi.

Recordeu que els percentatges són molt útils per comparar dades. Així, podreu comparar el
vostre municipi amb la resta de Catalunya i de la Regió metropolitana de Barcelona.
2.

Anoteu els resultats dels vostres càlculs a continuació.

Nom del municipi

%
sòl agrícola

%
sòl forestal

%
sòl urbanitzat

3.

Contrasteu les vostres dades amb la dels companys.

4.

Ara us proposem que elaboreu una fitxa conjunta per penjar a l’exposició. Amb les
dades que heu calculat feu un gràfic de sectors on estiguin representats els % d’usos
dels sol. Podeu utilitzar un programa informàtic per fer el gràfic.

5.

Cerqueu una imatge representativa dels rodals de la vostra ciutat per afegir-la a
l’exposició.

1

Busquem algunes dades

La fitxa definitiva ha de tenir una mida de full Din-4 apaïsat amb el format següent:

Imatge del rodal
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Gràfics de
sectors
Nom del municipi

També podeu consultar el plafó “Així és el territori on vius” per inspirar-vos pel disseny
(www.adenc.cat) En aquest mateix plafó hi trobareu un espai on haureu de penjar la fitxa. Us
aconsellem que enganxeu el Din-4 en una cartolina semirígida perquè segui més duradora i no
es doblegui amb el pas del temps.

RODALS I CIUTATS. VISITEM L’EXPOSICIÓ

Per treure més profit de l’exposició que veuràs a continuació, et proposem un seguit
d’activitats per anar-les fent a mesura que la visites.
Són unes activitats que t’ajudaran a fixar-te en les idees principals que et mostra cada plafó de
l’exposició
Et suggerim que facis algunes activitats més tard. Podràs fer-les sense la necessitat de
l’exposició i pots aprofitar ara més el temps llegint els plafons.
Are you ready! Let’s go!

AIXÍ ÉS EL TERRITORI ON VIUS
1. Completa la taula següent:
% sòl agrícola

% sòl forestal

% sòl urbanitzat

Catalunya
Regió metropolitana de Barcelona
Sabadell
Barberà
Castellar
El teu municipi
2. Quin percentatge de sòl urbanitzat té Catalunya? I de sòl no urbanitzat?

3. Compara les dades de la taula. Descriu com és el teu municipi respecte altres municipis
de la taula i respecte Catalunya.

NI TOT PLE NI TOT BUIT
Llegeix atentament el plafó i observa les fotografies
4. Si poguessis triar, on preferiries viure? En una zona completament urbanitzada, en una
completament agrícola i forestal o en una zona on hi hagi una barreja de zones
agrícoles, forestals i urbanitzades? Per què?
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Rodals i ciutats. Visitem l’exposició

LA NATURA QUE ENS ENVOLTA
5. Observa les imatges i relaciona les columnes:
Paisatge

Característiques
Hi intervé l’home d’una manera molt activa

Planes agrícoles

Hi predominen els boscos de pins i alzines
L’aigua juga un paper molt important

Relleus forestals

El relleu és abrupte
La vegetació predominant és caducifòlia

Rius i rieres

El relleu és pla o ondulat

UN MEDI CONNECTAT
6. Senyala els arguments més apropiats:
És important que els espais naturals estiguin connectats...


perquè pugui arribar l’electricitat a tot arreu.



per facilitar la dispersió dels éssers vius.



per garantir que les espècies animals puguin freqüentar diferents hàbitats.



per carretera per no col·lapsar el centre de la ciutat de cotxes.

7. Quina pot ser la funció d’un connector? Per què?

8. Observa les fotografies del plafó. Què pot impedir la connectivitat entre els espais
naturals?

CADA MOMENT TÉ EL SEU PAISATGE
9. Observa les fotografies de les diferents estacions de l’any i anota dues característiques
exclusives de cada estació.
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Rodals i ciutats. Visitem l’exposició
TARDOR

HIVERN

PRIMAVERA

ESTIU
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10. Ara observa les fotografies que mostren com ha variat el paisatge al llarg del temps.
Pots explicar quins canvis observes?

11. Com t’imagines el paisatge del futur? Com voldries que fos?

UN ENTORN NATURAL ALTERAT
12. Fes un llistat d’impactes que alteren els paisatges dels entorns de les ciutats

ELS ESPAIS NATURALS S’ENCONGEIXEN I ES FRAGMENTE

13. Quins canvis estan patin els espais naturals dels entorns de les ciutats?

14. A que es degut que els espais naturals vagin disminuint?

Rodals i ciutats. Visitem l’exposició

15. A que es degut que els espais naturals es fragmentin?

16. Quines conseqüències poden portar a la disminució i fragmentació dels espais
naturals?
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PLANIFIQUEM I ORDENEM EL TERRIORI
17. Quins aspectes hem de tenir en compte per tal d’ordenar i de planificar el territori
d’una manera sostenible?

EVITEM ELS IMPACTES
18. A continuació tens una relació d’actuacions.
produeixen més impacte sobre el medi.









Fes una creu al costat de les que

Carretera amb forts talussos
Riu canalitzat amb parets de ciment
Carretera al mateix nivell que la resta de paisatge
Riera en estat natural
Moviments de terra als entorns de la ciutat
Espais oberts ben cuidats als voltants de les ciutats
Abocaments de runes
Camí rural sense asfaltar però arreglat

EL FUTUR DELS PAGESOS TAMBÉ ÉS EL NOSTRE
Observa les fotografies i contesta:
19. Per què creus que aquest plafó es titula així? Raona la teva resposta.

Rodals i ciutats. Visitem l’exposició

PARCS NATURALS I ALTRES ESPAIS PROTEGITS
20. Busca al mapa l’espai protegit més proper a la teva ciutat i anota el seu nom.

LA CIUTAT I ELS SEU ENTORN NATURAL
21. Com poden quedar connectades les ciutats i els pobles amb els seus entorns? Les
fotografies del plafó et poden ajudar.

22. Per què creus que és important que les ciutats i els pobles estiguin connectats amb els
entorns naturals que els envolten?

TU I LA NATURA
23. Quines activitat pots fer als entorns naturals del teu poble o ciutat? Les fotografies del
plafó te’n poden suggerir algunes.

ATENCIÓ: Si no has tingut temps durant l’exposició d’acabar la fitxa pots consultar els
plafons de l’exposició a la pàgina web de l’ADENC (www.adenc.cat)
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DE QUÈ VA L’EXPO?

1.

Ara que ja has visitat l’exposició et demanem que tornis a pensar en les idees principals
que has après durant la visita a l’exposició. Anota-les a continuació i després posa-les en
comú amb la resta de la classe.
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2.

Per ajudar-vos a completar les idees principals de l’exposició us presentem una llista de
possibles idees. Indiqueu amb una creu aquelles idees que apareguin a l’exposició.
A Catalunya la major part del territori és forestal o agrari.
Els paisatges de la major part de la regió metropolitana de Barcelona són un mosaic
de camps, boscos, rius i rieres i zones urbanes.
La qualitat de vida augmenta en aquells territoris on hi ha un equilibri entre els
espais naturals, els agraris i els urbans.
Els espais naturals aïllats tenen un gran futur perquè no es poden contaminar
d’espècies invasores.
Les ciutats han de quedar aïllades dels entorns per evitar que els ciutadans
accedeixin als espais naturals.
Els rius i les rieres són bons connectors biològics entre espais naturals.
No planificar el territori ens ajuda a conservar els espais naturals més valuosos.
Als entorns de Barcelona es concentren la major part dels espais urbanitzats.
És millor viure en zones totalment urbanitzades i així no tenir problemes de
contaminació de la natura.
Als entorns de les ciutats i pobles trobem espais naturals amb una gran pobresa
paisatgística.
És important que els espais naturals estiguin connectats entre ells per garantir el
seu futur.
És millor abandonar els camps de cultiu del costat de les ciutats perquè els
productes no són de qualitat.

De què va l’expo?

3.

Per últim, feu una redacció que expliqui el contingut de l’exposició amb l’ajuda d’aquestes
idees que hem treballat.

L’exposició Rodals i Ciutats...
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