
El Besòs i la 
Tordera són dos rius 

mediterranis. Tenen una lon-
gitud no gaire gran i les seves 

conques recullen l’aigua que precipita a 
muntanyes de les serralades Litoral i Preli-

toral, com ara el Montnegre,
el Montseny, els cingles de Bertí o

Sant Llorenç.

Són rius de poc cabal, que augmenta de forma 
sobtada quan les pluges són intenses. Si baixa 

molta aigua per un riu normalment parlem de riua-
des. En el cas del Besòs i la Tordera les riuades prenen 
un nom particular: les besosades i les torderades, respectivament.

• I tu, a quina conca vius? Tens algun amic, amiga o familiar que visqui a una conca 
diferent? A quina?

• Sabries dir què tenen en comú la conca d’un riu amb un embut?

• Segueix aquest enllaç i observa el mapa de les conques de Catalunya:
 http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/ref/collection/catalunya/id/2150
A partir d’aquest mapa, identi ca els rius a, b, c, d, e , f, g, h.
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la conca 
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la conca de 
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Descobreix el riu
Recursos per treballar
els rius des de casa



Si cliques l’enllaç següent veuràs un vídeo molt curt titulat “La bellesa de les 
conques”. Té unes imatges sorprenents: mapes del món on únicament s’han 
marcat les conques uvials, cadascuna amb un color. És espectacular!
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/espai-internet/la-bellesa-de-les-conques-hidrogra ques/video/5654196/

• De quin color s’han pintat les conques del riu Besòs i de la Tordera? Per trobar-les has d’aturar el 
vídeo cap al minut 1. Fes una captura de pantalla on es vegi bé.

Entra a l’aplicació VISSIR que trobaràs a la pàgina 
web de l’Institut Cartogrà c i Geològic de Cata-
lunya (ICGC):

http://www.icc.cat/vissir3/

El VISSIR és una aplicació per treballar sobre 
mapes i mesurar distàncies, superfícies o localit-
zar indret concrets. Amb el VISSIR hauràs de fer 
dues feines. La primera serà mesurar la distància 
en línia recta entre la teva població i la desembo-
cadura del Besòs o de la Tordera (tria una o altra 
segons quina sigui la teva conca). L’altra feina que 
et proposem fer serà calcular la longitud total del 
Besòs i de la Tordera.

Passos a seguir:

- Per mesurar la distància entre la teva població i 
la desembocadura, obre la pestanya Cerca i escriu 
el nom del teu poble o ciutat.

- Amb les lupes pots acostar o allunyar el mapa. 
Amb la mà pots desplaçar-lo. Cal que vegis en 
pantalla el teu municipi i la desembocadura.

- Obre la pestanya Editor i tria l’opció Dibuixar 
línia.  Després fes clic al teu poble. Apareixerà una 
ratlla blava que hauràs d’allargar ns la desembo-
cadura on faràs doble clic per nalitzar-la. (Si 

t'equivoques hauràs d’esborrar el que has fet, fent 
servir l'eina Esborrar gura. Selecciona-la i 
després clica damunt la línia a repetir. Es tornarà 
taronja i apareixerà una nestra demanant-te si 
vols esborrar la gura seleccionada. Endavant i 
torna a començar. Ànims!)

- Un cop ho tinguis, a l’angle inferior esquerre 
apareixerà la distància en quilòmetres.

- Per mesurar la longitud del 
riu hauràs de trobar primer 
el naixement (al Besòs, és a 
l’aiguabarreig Congost-Mo-
gent; a la Tordera és a la font 
Bona, entre el Matagalls i les 
Agudes).

- Després hauràs d’anar fent clics resseguint apro-
ximadament el traçat del riu. Per acabar, quan 
arribis a la desembocadura fes doble clic.

• Quina distància hi ha en línia recta entre el teu 
municipi i la desembocadura del Besòs o la Tordera? 
Quina longitud total tenen els dos rius? Dóna els 
valors en metres i quilòmetres.



Els paisatges que hi ha al voltant dels rius són molt variats. Hi trobem gorgs, 
salts d’aigua, trams d’aigües lentes o ràpides, meandres i deltes.

Et desa em a descobrir quin paratge hem dibuixat en aquestes 
dues il·lustracions. L’indret de l’esquerra és a la conca del Besòs. 
El de la dreta, a la conca de la Tordera.

• Quin nom té aquest gorg?
Pistes:

(1)  És a un riu que passa per
una vila termal vallesana.

(2)  El gorg és a prop d’una població 
amb nom de Sant.

(3)  El gorg té un nom de noi que 
comença per la lletra E.

• Quin nom té aquest pont?
Pistes:

(1)  És a un riu que passa
per un poble montsenyenc.

(2)  Al costat del pont hi ha una cons-
trucció on es molia gra per obtenir 

farina.

(3)  Al nom del pont hi surt un estri 
que feia servir Sherlock Holmes.



El cicle de l’aigua o hidrològic descriu el recorregut que segueix l’aigua a la 
Terra, relacionant oceans, atmosfera i continents. Durant aquest cicle, l’aigua 
que descarreguen els núvols és capturada del sòl per les arrels de les plantes. 
Aquesta aigua tornarà a l’atmosfera pels estomes de les fulles a través d’un 
fenomen conegut com evapotranspiració.

L’experiment que descriu aquest vídeo reprodueix la captura 
d’aigua que fan les arrels de les plantes i la seva sortida a l’at-
mosfera per les fulles. Fes l’experiment a casa, amb l’ajut de 
la mare o el pare. El vídeo està en portuguès, però és una 
llengua romànica com el català i s’entén fàcilment.

https://youtu.be/4A-SJ-7QM2w

Si no tens colorant alimentari per fer l’experiment pots fer servir alguna infu-
sió com el te negre. El trosset de planta el pots aconseguir d’un test del balcó 
o del jardí si en tens. També pots fer servir una branqueta d’api.

Grava un vídeo on surtis explicant l’experiment i a quina etapa del cicle de 
l’aigua representa.
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Vols saber més sobre les conques i els rius?

https://www.youtube.com/watch?v=wbavX9H5nyo


