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1. L’ÀREA  D’INFLUÈNCIA  DE  LA  
SÉQUIA REIAL DEL XÚQUER.   

 

 
 

 

 

 

 



1.1    GEOGRAFIA FÍSICA I HUMANA DE    
L’ÀREA  DEL  CURS  BAIX  DEL  XÚQUER 

                       “"Els pantans es van convertir en camps d'arròs, i els arenals i les vessants pelades en 
atapeïts tarongerars. En esta tasca transformadora només es van emprar enginy i braços.... aplicats, 
més que a la terra, a l'aigua. L'aigua de veres, l'aigua que beneficia i rendeix sense atzars, és la dels 
rius i les sèquies"...”                                                                                                                                   

                          JOAN FUSTER 

Així defineix Fuster la transformació soferta per la comarca RIBERA DEL XÚQUER, 
primer,   i   la   part  meridional   de   L’HORTA  SUD,  més   tard,   amb   la humanització del 
territori  des  de  temps  ancestrals  per  optimitzar  l’ús  de  les  aigües  que  baixaven  pel  riu  
que la travessa i li dóna el nom. Humanització que es va fer més palesa amb la 
construcció,  al  segle  XIII,  d’un  assut  a  Antella  per  fer  discórrer les aigües del Xúquer 
a  través  d’una  canal:  la  Séquia d’Alberic  (avui  Séquia Reial del Xúquer) que, amb el 
pas del temps i diverses ampliacions, acabaria regant les terres (ermes moltes 
d’elles  per  ésser   lluny  del  curs  del  Xúquer  o  més  altes),  de  més  de  20   poblacions 
d’aquestes   dues   comarques,   transformant-les en productives terres de conreu i 
propiciant el seu ràpid desenvolupament. 

                                     Inici del curs baix del Xúquer 

1.1 .1  LA RIBERA  

S’anomena  RIBERA  DEL  XÚQUER   la  gran  comarca  que  s’estén  a   les  dues  
ribes   d’aquest   riu   en   el   seu   darrer   tram   de   90 km   abans   d’arribar   a   la  mar   i   que  
constitueix   una   planura   d’inundació   construïda   amb   les   aportacions   sedimentàries  
del Xúquer i dels seus afluents. 

 Acostuma a distingir-se entre Ribera Alta i Ribera Baixa tot i que la majoria 
dels  pobles  s’hi  troben  entre  el  nivell  del  mar  i  els  30  o  40  metres  d’altitud.  Tampoc  
resta clara la divisió en quan que hi ha pobles veïns gairebé al mateix nivell, com 
Algemesí  i  Albalat,  que  pertanyen  a  una  o  a  l’altra  i,  no  parlem  del  cas  de  Benifaió,  
(R. Alta), i Almussafes, (R.Baixa), que hi són quasi una unitat urbana, doncs 
comparteixen fins i tot alguns serveis municipals. Diríem que el con al·luvial del 
Magre  és  l’únic  element  físic  que  podria  servir  com  a  divisòria  entre  l’Alta  i  la  Baixa. 



La Ribera limita: al nord, amb la Foia de Bunyol, l'Horta Oest i l'Horta Sud; A 
l'est, amb la Mar Mediterrània; al sud, amb la Costera i la Safor, i a l'oest amb la 
Canal de Navarrés. Ocupa una superfície de 1.291 km2. 

 La conformen 48 municipis amb uns 295.000 habitants, essent  Alzira i Sueca  
els municipis més poblats (més habitants) i Algemesí i Almussafes els més densos 
(més habitants/km2). 

 
El paisatge és eminentment pla, donat que les seues altures a penes 

sobrepassen els 500 metres en el límit oest als contraforts del massís del Caroig i la 
serra  del  Cavalló.  A  prop  d’Alzira trobem la serra de les Agulles, la serra de Corbera i 
l’Espai  Natural protegit de les valls de la Murta i la Casella. La serra La Rabosa a 
Cullera,  per  l’est,  completa l’orografia  de  la  comarca.   

 
El Xúquer, que acaba desembocant a Cullera, i els seus afluents: el Magre  i 

el Verd per la riba esquerra; el Sellent i l'Albaida per la dreta, són els rius que 
travessen la comarca. 

Cal  destacar  que  part  del  Parc  Natural  de  l’Albufera  pertany  als  municipis  de  
Cullera, Sueca, Albalat i Sollana. 

 
 

           

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Foia_de_Bunyol
http://ca.wikipedia.org/wiki/Horta_Oest
http://ca.wikipedia.org/wiki/Horta_Sud
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A0nia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Costera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Safor
http://ca.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Navarr%C3%A9s
http://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_X%C3%BAquer
http://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_Magre
http://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_Sellent
http://ca.wikipedia.org/wiki/Riu_Albaida


1.1.2  L’HORTA  SUD 

L'Horta Sud és una comarca del centre de la Comunitat, amb capital a 
Catarroja (encara que no n'és capital administrativa ni històrica). 

Limita al nord amb l'Horta Oest i amb la ciutat de València, a l'est amb 
l'Albufera, i al sud amb la Ribera .  

Amb més de 155.000 habitants, repartits en 12 municipis bastant poblats per 
la proximitat de la ciutat de València i, a dures penes 165 Km2 d’extensió,  presenta  
una densitat propera al 1000 hab/km2. Amb més de 15.000 ànimes trobem: 
Catarroja,  Paiporta,  Alfafar,  Silla,  Picassent,  … 

Cinc dels seus municipis regaran el seu terme amb aigües del Xúquer gràcies 
a la Séquia Reial.     

         l'Albufera           

La comarca de l'Horta Sud és de creació moderna, a l'any 1989, i hi comprèn 
part de l'antiga comarca de la Ribera Baixa, i part de la històrica Horta de València. 
Aquestes comarques antigues apareixen al mapa de comarques d'Emili Beüt 
"Comarques naturals del Regne de València" publicat a l'any 1934. 

 

 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Comarca_valenciana
http://ca.wikipedia.org/wiki/Catarroja
http://ca.wikipedia.org/wiki/Horta_Oest
http://ca.wikipedia.org/wiki/Val%C3%A8ncia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Albufera
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ribera_Baixa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Comarcalitzaci%C3%B3_del_Pa%C3%ADs_Valenci%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/1989
http://ca.wikipedia.org/wiki/Ribera_Baixa
http://ca.wikipedia.org/wiki/Horta_de_Val%C3%A8ncia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Emili_Be%C3%BCt_i_Belenguer
http://ca.wikipedia.org/wiki/1934


1.1.3   ACTIVITATS 

1  Observa el mapa, cerca informació i fes el que segueix. 

 

 

 



   a/- Relaciona cada poble amb el seu terme municipal col·locant-hi al davant el 
número corresponent; 

 Sumacàrcer  Carlet  Benicull 
 Torís  V. Castelló  Alberic 
 Montserrat  Albalat de la Ribera  Benifaió 
 Riola  Carcaixent  L’Énova 
 Sollana  Gavarda  Favara 
 L’Alcúdia  Alfarb  Alcàntera de Xúquer 
 Almussafes  Alginet  Guadassuar 
 Sallent  Cullera  Llombai 
 Beneixida  Cotes  Llaurí 
 Benimuslem  Alzira  Algemesí 
 Càrcer  Corbera  Antella 
 Benimodo  Fortaleny  Manuel 
 Catadau  Massalavés  La Pobla Llarga 
 Polinyà de Xúquer  Rafelguaraf  Real de Montroi 
 Tous  Sant Joanet  Montroi 
 Senyera  Sueca  Picassent 
 Alcàsser  Albal  Alfafar 
 Benetússer  Beniparrell  Catarroja 
 Llocnou de la Corona  Massanassa  Paiporta 
 Sedaví  Silla   

 

   b/-   Col·loca al seu lloc els límits de la zona delimitada: 
La   Foia   de   Bunyol,   La   Costera,   L’Albufera,   L’Horta   Oest,   La   Safor,   La   mar  
Mediterrània, La Canal de Navarrés i València 

2  Copia el  mapa mut del terme del teu poble i col.loca el nom de les partides més 
o menys al lloc on estan. Si no trobes cap mapa mut del terme situa-les per ordre 
d’oest  a  est  o  de  Nord  a  Sud. 

  

 

 

 

 

 

 



     3       Resol  l’encreuat.  Fes  cas  només  de  les  definicions  que  et  donem. 
 

 

    Horitzontals 

A.- Calor bascosa      Vent que ens  ve  de  l’oest              Diferència  d’altura  entre  dos  
punts  

B.- Lloc  natural  d’on  brolla  l’aigua (plural)    3.- Riu que passa per Sumacàrcer   

C.- En singular, sediments transportats i dipositats per les aigües corrents 

Vessar  aigua  sobre  la  superfície  d’una terra amb la finalitat de proporcionar la 
humitat necessària a les plantes  

D.- Punt  cardinal  que  assenyala  l’agulla  magnètica.        Massís situat a la part dreta 
del Xúquer i que té una alçada superior als 1000 m.   

F.- Poble que limita al Sud amb Corbera i amb Polinyà.     Localitat  del  l’Horta  Sud  
per on passa la Séquia Reial. 

G..- Llac  d’aigua  dolça  on  arriben  part  de  les  aigües  de  la  Séquia  Reial  .   

 Pic emblemàtic de Carlet i de Catadau  

H.- Fruit del garrofer  

I.- Vent càlid que bufa del sud-oest.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 8 
A                          

B                          

C                          

D                          

E                          

F                          

G                          

H                          

I                          

J                          

K                          

L                          

M                          

N                          

O                          

P                          



J.- Arbust molt aromàtic propi de les muntanyes mediterrànies i que sol usar-se quan 
fem paella.  

k.- Poble més pròxim al Riu Verd.  

L.- Unitat agrària emprada per mesurar camps (bancals) a la Ribera.   

M.- Torrent entre roques i precipicis.           Poble situat al sud-oest de la comarca i 
que  limita,  entre  d’altres,  amb  Càrcer.   

N.- Planta de fulles redones i ovalades, molt aromàtica i pròpia de les nostres 
muntanyes.                      Vent del nord-oest     

O.- Poble  de  l’Horta  Sud  on  part  del  terme està regat per aigües de la S. Reial. 
Migdia     

P.- Embassament més gran del Xúquer .  Localitat de la Ribera baixa on es cultiva 
molt  l’arròs.     

     Verticals:  

1.- 1A-Ciutat on desemboca el riu.                  1K-Eminència de terra, natural o 
artificial. 

2.- 2G-Vent  procedent  de  l’est. 

3.- 3A-Fang relliscós. 

4.- 4E-Excavació vertical en el subsòl fins trobar aigua. 

5.- 5G-Fractura  de  l‘escorça  terrestre  amb  desplaçament  dels  blocs.     

6.- 6A-Resclosa feta en els rius que permet el sobreseïment sense erosió. 

7.- 7J-Afluent  del  Xúquer  que  passa  per  l’Alcúdia. 

8.- 8A-Extensió plana del terreny. 

1.- 1K-Que només es rega amb aigua de pluja. 

3.- 3F-Terra  que  s’endureix  per  acció  del  foc  .   3M-Conducte subterrani per      
passar uns séquia o un braç de séquia d’aigua  per  salvar  una  altra  séquia, un camí 
etc.    

5.- 5H-Tipus de palmera. 

6.- 6B-Que cedeix fàcilment a la pressió. 

7.- 7D-Terreny que es rega. 

9.- 9A-Bressol  de  l’arròs. 

4.- 4G-Vent del nord o del nord-est. 

6.- 6J-Corrent  contínua  d’aigua  . 

8.- 8D-Braç de riu o de séquia.        8K- Quarta  part  d’una  fanecada. 

 

 



4  Cerca en les respectives webs municipals de les poblacions de la zona on vius, 
Horta Sud, Ribera Alta o Baixa, el nombre d’habitants i la superfície em km2 i...  

a) Anota’ls   i calcula la densitat  de  població  de  cadascun  d’ells.   (Arrodoneix  
els resultats a la unitat) D = hab / km2   

Població Habitants Sup km2 Densitat 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
b) Fes un gràfic de barres de població comarcal  (de major a menor o a 

l’inrevés).  Per major comoditat fes-ho en aquesta plantilla: 

                                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

  *       *       *       *       *       *       *       *        *       *       *       *       *       *       *        
(*): Nom de la localitat 
L’altura  de  cada  quadrícula  podria  correspondre  a  2000 habitants. 



1.2    CLIMA I VEGETACIÓ DE LA ZONA 
1.2.1   EL CLIMA 

x Al ser una comarca que limita amb la mar té un clima mediterrani 
temperat, amb estius calorosos i hiverns suaus, on rarament qualla la neu. 

x Les pluges són escasses, al voltant de 550 l/m2 a   l’any, i   d’una  gran  
irregularitat: igual poden passar 6 mesos sense pluja com, de sobte, es presenta una 
tempesta  i  cau  tota  l’aigua  d’eixe  temps  en  un ruixat.  

  Tempesta  d’estiu  a  Alzira 

Les pluges més abundants es produixen a la tardor. Sol originar-les una gota-
freda i provoquen fortes crescudes dels rius que inunden els camps i els pobles 
causant danys importants. 

L’última   crescuda   més   forta   fou   l’any 1982 quan es va formar una gota 
potentíssima  que, a la conca del Xúquer, produí pluges torrencials continuades al 
llarg de dos dies arribant-se a recollir més de 600 litres/m2. Això va fer que el volum 
d’entrada  d’aigües  a  la  presa  de  Tous, procedents del riu Escalona i d’aigües amunt 
de la conca, fóra molt superior a la que podia desguassar i que acabara 
sobrepassant-la i desfent-la, provocant una riuada tràgica en la qual moltes 
poblacions de La Ribera foren inundades.  

 
Els vents dominants a la Ribera son dos:  el  ponent,  que  és  sec,  càlid  a  l’estiu i 

ocasionalment molt fort (amb registres al voltant dels 70 a 90 km/h, fins els 130 km/h 
registrats el febrer de 1989), i el llevant que és fresc, humit i més suau.  

 
 
 

1.2.2    LA VEGETACIÓ 
x Aquest clima determina una vegetació de tipus mediterrani, adaptada a 

llargs períodes de sequera (margalló, romer, timó, pebrella, espart, coscoll, pi blanc, 
carrasques, llentiscle, oliveres, ...). Amb aquestes condicions,  els conreus agrícoles, 
si no fóra perquè es reguen, serien només conreus de secà (blat, civada, vinya, 
ametlers, garrofers...). 

Al llarg dels estius solen formar-se 
tempestes violentes i de curta durada, 
provocades pel contrast de les altes 
temperatures i la proximitat al mar. 
Normalment ho fan des de ponent, 
essent més perilloses i sovint amb 
pedregades, sobretot quan entren per 
tramuntana.  
 



1.2.3   ACTIVITATS 

1 Feu, durant un mes, un registre meteorològic de les pluges i de les 
temperatures màximes i mínimes.  

Data Temp ºC Pluja l/m2  Data Temp ºC Pluja l/m2  Data Temp ºC Pluja l/m2 

1    11    21   

2    12    22   

3    13    23   

4    14    24   

5    15    25   

6    16    26   

7    17    27   

8    18    28   

9    19    29   

10    20    30   

  

      2    Ara feu una gràfica de cadascuna de les mesures. 
                       Temperatures                                                                              
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   3  Busca en internet el registre de pluges de la zona dels últims 5 anys. Després 
contesta a les preguntes següents: 

 
a)  Varien  molt  d’uns  anys  a  uns  altres?_________________________________ 

b) Quin any va ploure més?_____________ Quants litres per m2? ___________ 

c) Quin any va ploure menys?___________  Quants litres per m2?___________ 

d) En quins mesos sol ploure més ?___________________________________ 

    I en quins menys? _______________________________________________ 

e)  En  quina  època  de  l’any es produeixen les pluges més fortes ? ____________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EL RIU XÚQUER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1- EL RIU 
El riu Xúquer naix al Cerro de San Felipe (Monts Universals) a la província de 

Conca,  a  una  altitud  de  1700  metres,   i  a  poca  distància  del  naixement  d’altres  rius  
com el Tajo o el Túria. Té una longitud aproximada de 500  km i la seua conca té 
una extensió de 21.578 km2. Les ciutats més importants per les que passa són: 
Conca, Alzira, Sueca i Cullera.  

En  el  seu  curs  alt  travessa  paratges  muntanyosos,  després  creua  l’altiplà  de  la  
Meseta  i  s’enfonsa  en  aquella  planura  per  un  llarg  congost  que  després  s’obri  pas  a  
través  d’unes  muntanyes  que  mesuren  al  voltant  dels 1000  m.  Per   l’esquerra   la  S.  
Martés (1086 m),  la  S.  de  l’Ave  (950 m) i la S. del Cavalló (827 m), i per la dreta el 
Massís del Caroig (1126 m) i la Mola de Cortes (1107 m). 

 

 
                                                                                 Així és veu a Alcalà de Xúquer 

A Cofrents rep les aigües del Cabriol, el seu afluent més cabalós, i un poc 
més avall, en el mateix pantà de Tous, les del riu Escalona, poc cabalós però molt 
perillós per les seues violentes riuades. 

A   l’entrada   de   la   Ribera   s’acaba   el   congost   i   el   riu   entra   en   una   vall   entre  
muntanyes  d’altura  més  moderada,  que  poc  després  van  separant-se del riu i a partir 
de la confluència  amb  el  rius  Sellent  i  l’Albaida  comença  la  planura  al·luvial.   

En aquest últim tram, el curs baix, on a penes rep aigües dels rius Verd i 
Magre  i  d’alguns  barrancs,  té molt poca pendent i forma grans meandres que arriben 
a doblar la distància que hi ha en línia recta des de Tous a la mar.  



Un fenomen extraordinari del Xúquer són les seues riuades, tan destructives 
que ja els àrabs li tragueren el  nom  de  “Devastador”.  L’última gran riuada del Xúquer 
va   ocórrer   l’any   1982,   s’anomenà   la   Pantanada perquè va destrossar el pantà de 
Tous provocant danys immensos a la comarca de la Ribera. 

A  fi  d’evitar  que  tornara  a  repetir-se una situació com aquella es va reconstruir 
la presa de Tous amb altes mesures de seguretat i una altra sèrie de preses auxiliars 
com la  de  Bellús  i  la  d’Escalona.   

Una altre factor destacable del Xúquer és el seu elevat aprofitament 
hidroelèctric doncs utilitzant els acusats desnivells que té, sobretot en el curs mitjà, 
s’han   anat   construint   diverses   instal·lacions   per   produir   energia   elèctrica amb la 
força  de  l’aigua.   

Finalment una de les principals característiques del riu Xúquer és el seu 
aprofitament agrícola que ja començà en temps dels romans, i actualment rega més 
de 50.000 ha i pràcticament no aporta aigua a la mar.  

Tots els rius mediterranis a la Península Ibèrica es caracteritzen per tindre el 
seu cabal màxim a les èpoques fredes i sofrir un sever   estiatge   a   l’estiu   quan  
manquen les pluges. Però de tots ells el riu Xúquer era el que tradicionalment menys 
acusava aquesta disminució  de  cabal  gràcies  a  l’aportació  del  gran  aqüífer  manxec. 
Tot i això els regants de la Ribera optaren per fer un pantà en Alarcón i costejar la 
seua  construcció  per  assegurar  el  reg    de  les  seues  terres  durant  l’estiu. 

 De les seves aigües es nodreix la nostra Séquia Reial. 

 

 

 

 



2.2  LA PRESA DE TOUS 
2.2.1 ANTECEDENTS, CONSTRUCCIÓ I DIFICULTATS DE LA PRIMERA PRESA 

La  Junta  Directiva  de  la  USUJ  (usuaris  del  Xúquer)  en  sessió  celebrada  el  25  d’abril  
del 1942 suscità la conveniència de dirigir una petició al Ministeri  d’Obres  Públiques  
què  una  vegada  aprovat  el  Projecte  del  Pantà  de  Tous,  se’ls  autoritzara  a  executar  
les obres dels treballs preparatoris i de desviament del riu doncs era considerada 
com  a  obra  complementària  de  l’embassament  d’Alarcón. 

El projecte definitiu fou aprovat en 1955. Preveia una altura sobre fonaments de 
110,5 metres i una capacitat màxima de 380 hm3.  

L’antic  poble  de  Tous,  situat  a  17  km  d’Alberic,  fou  destruït  perquè  anava  a  quedar  
sota   el   nivell   de   les   aigües   de   l’embassament.   El   nou Tous, en el seu actual 
emplaçament,  es  construí  a  6  km  d’Alberic  . 

      
Tous  vell  que  serà  cobert  per  les  aigües  de  l’embassament    La  presa  després  que  les  aigües  se  la  “menjaren” 

En un principi tota la presa seria de formigó. Començaren a fer el mur a ambdós 
costats, però en intentar fer els fonaments en el centre del riu, no pogueren trobar 
sòl  ferm.  Davant  d’esta   imprevista  dificultat,  es  paralitzaren   les  obres   i  s’estudià  fer  
un  nou  projecte:  s’aprofitarien  els  extrems  de  formigó  i  en  el  centre  s’alçaria  un mur 
d’argila  compactada  amb  reforços  d’escullera.  L’altura  seria  menor  de  la  prevista  en  
el projecte inicial i la seua capacitat màxima de 120 hm3. Els treballs es 
reprengueren en 1973 i ja començà a funcionar en la tardor de 1979. 

La presa tenia tres comportes, que obertes tenien una capacitat de desguàs de 
7.000 m3/s, però tancades només alleugerien 4.000 m3/s  abans  de  saltar  l’aigua  per  
dalt del mur.  

2.2.2   LA RIUADA DE 1982 

L’any   1982   es   va   formar una gota-freda molt potent que, a la conca del 
Xúquer, provocà pluges torrencials amb valors de zones subtropicals: fins a 1000 
litres/m2 es calcula que  van caure en 48 hores.  La  vesprada  del  dia  20  d’octubre, 
després de dos dies de pluges intenses, amb   l’avinguda   de   l’aigua   i   altres  
circumstàncies tècniques negatives que van coincidir, la presa de Tous no va 
desaiguar prou apresa i acabà sent superada i desfeta pel riu, ocasionant una 



enorme inundació en la comarca, coneguda com “la Pantanada”  per  la  rapidesa  en  
buidar-se  el  pantà  i  per  l’argila  que  formava  el  mur de contenció i que restà repartida 
per tot arreu, camps, cases, .... Els danys en els pobles que  foren  soterrats  d’aigua  i  
fang van ser molt  quantiosos i, fins i tot,  per precaució, dues poblacions, Gavarda i 
Beneixida, van haver de canviar la seva ubicació, i en alguns llocs, com a 
Sumacàrcer, els   camps   de   conreu   s’hagueren   de   reconstruir perquè tot havia 
desaparegut.  

                
Plaça major a Carcaixent                                         En retirar-se les aigües... 

L’embat  de  les  aigües  també  va  atacar   l’estructura  de  la  SRX,  que  en  alguns  punts  
no   va   resistir   l’empenta,   trencant-se i contribuint a que, zones que no eren 
d’inundació  habitual  del  riu,  es  veren  afectades.   

             
  ...Així quedà la Séquia a prop de Massalavés.             ...I les restes del poble vell de Tous veren la llum de nou. 

2.2.3  LA PRESA ACTUAL 

 

Es començà a construir amb caràcter d’urgència   en   haver-se   desfet   l’anterior.   És  
d’escullera  amb  nucli  d’argila.  El  desguàs  de  fons  té  una  capacitat  de  370  m3/s, els 
intermedis poden desaiguar 1.200 m3/s   i   l’alleujador   superior   és   capaç   de  
desguassar 19.700 m3/s. 



El seu objectiu fonamental és el de laminar les avingudes que es pogueren produir 
en un futur. A més no podem ni devem oblidar el que dia a dia proporciona riquesa 
econòmica  en  els   regs   de      terres   de  La  Ribera   i   de   l’Horta  Sud   i   de   garant   en  el  
subministrament  d’aigua  de  boca  per  a   l’Àrea Metropolitana de València, del Camp 
de Morvedre i  d’alguns  pobles  de  La  Ribera,  que  no  de  tots. 

 
Bassa de captació  d’aigua 

 

2.2.4   AL VOLTANT DE LA VISITA A LA NOVA PRESA DE TOUS 

Quan  es  construí  l’actual  presa? 

 

Quin motiu fonamental aconsellava construir-la? 

 

Hi  ha  altres  objectius  que  s’aconsegueixen  amb  ella? 

 

 

 

Quin  és  el  lloc  d’emplaçament  de  la  Presa? 

 

 

Com funciona quotidianament el servei de la Presa? 

 

 

 

I per evitar el perill de riuades? 

 

 

 

L’alleujador  superior  és  molt gran? 

 



Costà molts diners la seua obra? 

 

 

De què està feta?  

 

 

Quines dimensions té la Presa? 

 

         

       2.3 ACTIVITATS 
1   Resol les qüestions següents: 

a/  Quin desnivell té el riu Xúquer des del seu naixement fins a Antella? 

 

b/    Calcula’l  en  % arrodonint  primer la longitud del riu i la del desnivell a la centena.  

Arrodoneix el resultat a la dècima 

 

c/  Què significa el resultat que has tret ?  

 

d/    T’atreviries  a  dir  si  és  molt  o  poc  el  desnivell  mitjà?    (T’ajude:    si  hagueres  de  fer  
el recorregut  des  d’Antella  per  una  carretera  paral·lela  al  riu  durant  un  trajecte  de  5  
km, seria molt pesat ? 

 

e/    Hem  tret  el  desnivell  mitjà.  Informa’t  ara  si  el  desnivell  en  llocs puntuals sobretot 
del curs mitjà i alt seria el mateix. Escriu després la teua observació.  

___________________________________________________________________ 

f/     Des  de  Tous   fins  al  mar  el   riu   recorre  90  Km.  Tous  està  situat  a  60  m  d’altura.  
Quin % de desnivell presenta el riu en aquest tram?  

 

2     De no estar construïdes les preses, penses que el cabal del riu en passar per 
Albalat  seria  durant  tot  l’any  sempre  el  mateix  o  semblant  ? 

 



3   Escriu el significat de les següents paraules que apareixen en el text. 

Altiplà  
Congost  

 
Presa   

 
Riuada  

 
Cabal  

 
Aqüífer  
Ribera  
Al·luvió  
  

4   Diferents  llengües:  

  Valencià Castellà Francés Anglés 
Altiplà Altiplano   
Cabal   Flow 
Ribera    

Congost    
Riuada  Riada  
Aqüífer    
Al·luvió    

 

5   Indica V - F 

 El Xúquer és el riu més cabalós de la conca mediterrània 
 El Xúquer porta més cabal que el Túria 
 La Séquia Reial és un afluent del Xúquer 
 El Túria és un afluent del Xúquer 
 El Xúquer naix i mor en terres valencianes 
 La mort del riu comportaria la de la Ribera 
 Antigament  el  Xúquer  s’usava  per  transportar  troncs. 
 Els  embassaments  de  Tous  i  d’Alarcón  ens  són  totalment  necessaris  per  

regar i per previndre riuades. 
 

6   Xúquer significa devastador. Per què penses que li posarien eixe nom ? 

_________________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 



7   D’entre  les  següents  assenyala  les  dues causes més importants per les quals es 
construí  l’embassament  de  Tous: 

Regular aigua per a regadiu  
Abastir  d’aigua  a  la  ciutat  de  València  i  al  Camp  de Morvedre.  
Prevenir  inundacions  
Fer  un  salt  d’aigua  per  a  una  central  elèctrica  
Fer un lloc de pesca esportiva  
 
8   Per quines causes arriba al mar tan poca aigua del Xúquer ? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

9  Per què és precís que el riu tinga en el seu tram final un cabal ecològic? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

10   Problema de cubicar 

La capacitat de les preses es mesura en hm3. Un hm3 és   una   quantitat   d’aigua  
immensa. Imagineu un camp de futbol i unes parets laterals  de  100  m  d’alçada, la 
seua capacitat seria aproximadament  d’1 hm3.  

Per què penses que mesurem en hm3 i no en litres la cabuda dels embassaments ? 

 Perquè  sempre  s’ha  fet  així. 
 Per treballar amb nombres més menuts. 
 Per impossibilitat de donar el resultat en litres. 
  Perquè  no  coneguem  el  punt  més  fons  de  l’embassament 
 

11   a/  Calcula la capacitat conjunta i màxima dels embassaments més importants 
de  la  conca  del  Xúquer  si    la  màxima  retenció  de  cadascú  d’ells  expressada  en    hm3 

és : 

Alarcón,  1118 ;  Contreras  852;  Forata 37,3;  Tous  378,6, i Escalona 98,7. 

 

 

 



b/  Escriu amb lletra les quantitats anteriors: 

 Valencià Castellà Anglés 
1118  

  
 

  

852    
 
 

37,3    
378,6    

 
98,7    

 
 

2484,6  
 

  

22484.6001000.000  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
c/ Els nombres molt  alts  solem  escriure’ls   usant potències de base 10. Veges quina 
escriptura   seria   correcta   referida   a   l’últim   nombre   de   la   taula   anterior (tres són 
correctes). 

 24846 x 108   248,46 x 102 

 248,46 x  109   2484,6 x 109 

 248,46 x 1010   24846 x 1013 

 

12  Consulta un diccionari castellà i expressa el significat de les següents paraules 
referides al riu: 

Caudal  
Vertiente  
Afluente  
Ribera  
Meandro  
Rápidos  
Sedimentos  
Curso  
Garganta  
 



13     Fes esta enquesta sobre la pantanada a una persona major de ta casa o del 
barri i després comenteu els resultats a clase. 

1) Vostè va viure la Pantanada?             Residia en el poble? 

2) Fins  a  quin  lloc  arribaren  les  aigües  d’aquella  inundació?   

3) Va haver alguna víctima mortal al poble?  

4) La Pantanada va entrar al casc urbà?    Quins danys més greus va ocasionar? 

5) Els camps van quedar afectats?   Com? 

6) La Séquia Reial i les altres séquies més menudes van resultar danyades? 

7) Les carreteres i camins van resultar afectats? 

8) Recorda  com  van  ser  les  pluges  d’aquell  temporal? 

9) Abans de trencar-se  el  pantà  de  Tous  s’havia  produït  algun  problema  per  les  

pluges? 

10)  En el poble els comerços estigueren tancats?    Quan de temps?  

11)  I  com  s’apanyava  la  gent  per  cobrir les primeres necessitats fins que obriren 

els comerços? 

14   Reuniu-vos en equip i penseu en cinc raons per evitar la degradació del  
Xúquer. Feu després una posada en comú defensant les vostres respostes. Entre 
tots trieu-ne vuit que us semblen més importants. Amb elles elaboreu un mural 
explicatiu. 

 

 

15    Completa: 

a) L’espai  amb  forma  d’  U  per  on  circula  l’aigua  del  riu  s’anomena: ____    
b) A  les  vores  del  riu  creix  l’anomenat  “bosc  de  ribera” . Investiga quins 

vegetals el conformen.    ___________________________________. 
c) Si  des  d’Antella  a  Cullera  hi  ha  40  km  en  línia recta i hem dit que el riu en 

recorre 90, a què serà degut?. ____________________________________  
A  quin  animal  diries  que  s’assembla  el  seu  curs?  _____________     



 

 

 

 

 

 

 

 

                   3.  LA SÉQUIA 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1   LA SÉQUIA. JUSTIFICACIÓ  
És, sens dubte, el canal de reg més important del país.    
 
L’origen del sistema de regadius valencià és antiquíssim. Tot i que són tres les 
hipòtesis que es barregen: àrab, preromà i romà, la  manca  d’estudis rigorosos fa que 
cap  d’elles  estiga  provada científicament. Però si totes tres tenen els seus defensors 
sembla ser que aquella amb més aspectes de ser certa és la que postula un origen 
romà al sistema de regadius, no solament els del Xúquer sinó de gairebé tota la 
conca  mediterrània.   Això   no   desdiu   l’enorme   importància   que   tingueren   els   àrabs  
tant  en  el  sistema  de  regadiu  com  en  l’agricultura  mateix. 
 
Quines raons motiven la construcció de la Séquia Reial ? 
L’any   1238   Jaume   I   conquerix   la   ciutat   de   València.   L’any   següent   comença   la  
conquesta al sud del Xúquer. Una vegada conquerit un territori venia la tasca més 
important: organitzar-lo, donar-li vida, explotar les riqueses, atraure pobladors. En 
poques paraules, augmentar la demografia. Per això, i per pagar amb propietats als 
fidels  que   l’havien  ajudat  en   la  conquesta,   inicia  una  modernització  del   territori  que  
contempla   l’adaptació   de   la   séquia   existent   i   la   construcció   d’una   nova:   la   séquia  
reial. 

Dues foren doncs les raons que motivaren la construcció: 
a) Polítiques: repoblar i millorar les condicions dels bens atorgats. 
b) Econòmiques:  augmentar els regadius per multiplicar la producció, i augmentar 
les arques reials mitjançant impostos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2  CONSTRUCCIÓ I CARACTERÍSTIQUES 

    

 

                                                                                                       

La   construcció   d’un   canal   d’aquesta  
envergadura i amb els mitjans de que es 
disposava fou un obra magna i es convertí 
en tot un repte. Primer es construí des 
d’Antella  fins  a  Algemesí (segles XIII i XIV), 
i posteriorment es continuà fins a Albal en 
una segona fase (1760-1815).  
 Té  el  seu  naixement  a  l’Assut  d’Antella  i  va  
discorrent  de Sud a Nord  fins acabar a 
Albal, amb una longitud total de 54 Km i 
aportant aigua als termes de 20 localitats:  
Antella, Gavarda, Alberic, Benimuslem, 
Massalavés,   Alzira,   l’Alcúdia,   Benimodo,  
Albalat de la Ribera i Algemesí ( primera 
fase); Alginet, Benifaió, Almussafes, 
Sollana, Picassent, Silla, Alcàsser, 
Beniparrell i Albal  (segona fase). Per ordre 
correlatiu i fins Benifaió són localitats de la 
Ribera Alta; fins Sollana, de la Ribera Baixa, 
i  els  cinc  últims  de  l’Horta  Sud. 

 D’eixida  presenta  una  amplada  de  10  m,  
la qual va reduint-se  poc a poc segons 
va   perdent   cabal,   sent   l’amplada   de   6,5  
m  al   seu  pas  per  Guadassuar   i   d’1  m  a  
les acaballes.  En origen porta un cabal 
màxim de 12 m3 /  s  en  l’època  de  màxim  
reg (estiu), portant també la canonada de 
pressió construïda recentment paral·lela 
a ella un cabal de 9 m3 / s,   durant 14 
hores al dia també en els moments de 
màxima   aportació.   Durant   l’època  
d’hivern   el   caixer   de   la   séquia  mare   no  
porta   aigua,   temps   que   s’aprofita   per  
netejar-la i fer les reparacions que calga.  
Quan es mira el sistema de regadiu en 
un   mapa   és   semblant   a   l’aparell  
circulatori doncs en realitat fa una tasca 
idèntica:   dur   l’aigua   de   reg   a   totes   les  
partides i camps del territori que abasta.  
Els diferents braçals, séquies i filloles 
que es nodrixen de la Séquia Reial fan 
més  de  500  km  de  conduccions.  L’aigua  
passa a aquestes conduccions a través 
de feses, donant servei a més de 30.000 
regants, i atenent una superfície de 
240.000 fanecades. 



3.3  INFRAESTRUCTURES 
3.3.1  L’Assut 
Menció   especial   mereix   l’Assut   d’Antella,   origen   de   la   nostra   Séquia,      que  
probablement visitaràs o hauràs visitat ja.  
 

              
Assut  d’Antella:  Casa  de  comportes  i  presa. 

 

L’aigua   busca   sempre   el   nivell   més   baix.   Els   rius   corren   sempre   pels   punts   més  
fondos.  Desviar  l’aigua  d’un  riu  cap  a  la  terra  és  una  tasca  complicada,  que  exigeix  
càlculs  exactes   i   obres  costoses  de   fer.   La   funció  d’un  assut  és  precisament  eixa:  
retenir   l’aigua   per   pujar   el   nivell   i   després   desviar   el   corrent   a   la   séquia.      L’Assut  
d’Antella és una presa transversal per pujar el nivell de les aigües del Xúquer, 
regulant el cabal d’entrada  a   la  séquia mitjançant  unes  comportes.  Tot   i  que  n’han  
hagut altres anteriors, l’assut  actual  es  construí  en  el  segle XIX, havent sofert vàries 
reconstruccions com a conseqüència de trencaments per les   riuades.      L’última  
reconstrucció fou el 1982. La presa  és del tipus de gravetat,  de planta corba, amb 
un desenvolupament de 315 metres, una amplada en la base de 32 metres i una 
altura sobre el fons del llit de 3 metres.  

 
 

 



3.3.2   El caixer 

      
 

                                                                                
 

3.3.3    Els Canos 
 
Dos accidents geogràfics importants ha de salvar el decurs de la séquia mare: el riu 
Magre,   a   l’altura   de   Guadassuar,   i   el   barranc   dels   Algadins   (el   de   la   poesia   de  
Teodoro Llorente), a Alginet. Per fer-ho es construïren dos sifons subterranis que 
anomenem canos. Mirem  ara  les  característiques  que  presenta  cadascun  d’ells. 
 
Cano de Guadassuar:  construït     amb  pedra   i  morter  d’arena   i  calç,  presenta  unes  
dimensions de 155 m de llarg, 2,10 m  d’amplada  a  l’entrada  i  2,80  m  a  l’eixida,  i  2,50  
m  d’altura    al  centre  de  la  volta.  Pot  admetre  un  cabal  màxim  de  22  m3 / s. La casa 
de comportes està ubicada a sobre el caixer, de manera transversal, amb dos 
respiradors. 
 

                      
Entrada i eixida del cano de Guadassuar per salvar el riu Magre 

 

Quan es construí era un simple llit de 
terra excavat en el terreny. Això 
ocasionava nombrosos problemes: de 
manteniment,   d’inundació   de   terrenys  
adjacents,   de   pèrdua   d’aigua,   de  
solsides,      d’alteració   de   les   feses, de 
parades   d’aigua   produïdes   per   la  
sedimentació 
 

Actualment tota ella transcorre 
entre dos caixers de formigó, amb 
la qual cosa han desaparegut molts 
del problemes citats. Tot i això 
continua duent-se a terme cada any 
la  “monda”. 
 



En  1975  se’n  construí  un  de  nou  de  formigó  paral·lel  a  l’anterior.  Consta  d’una  rampa  
d’entrada  en  descens  perllongat  que  supera  la  meitat  del  traçat  subterrani,  elevant-
se després mitjançant una altra rampa més curta i eixint a la superfície.  
 
Cano   d’Alginet:    fou   construït   al   llarg   de   l’any   1780.   Consta   d’una   casa   de  
comportes, dos respiradors  i un sifó central subterrani que es disposa en forma de 
dues   rampes   d’entrada   i   eixida  més   un   tram   recte. Té una amplada de 3 m, una 
altura  d’1,80  m  i  la  volta  un  arc  de  0,40  m;;  la  longitud  és  de  170  m  i  el  cabal  màxim  
de 10 m3 / s. 
 

 
                         Perfil  i  planta  del  cano  d’Alginet,  al  barranc  del  Algadins.   

 

3.3.4   Altres obres menors  

A més dels elements que acabem de veure, al llarg de la Séquia en trobem d’altres  
que  completaran  el  vocabulari  d’obres  menors: 

Assut         

Presa de poca alçada feta en un riu per 
detindre i fer pujar el nivell de les aigües per 
tal de derivar-les a una séquia.  

Braçal       

Braç de riu o ramal de séquia. De tots dos 
pren aigua. 

Séquia        

Canal excavat en terra per on es conduix 
l’aigua  d’un  riu  o  d’un  corrent  per  a  regar  
camps. Ara solen fer-se de formigó. 

Fillola Séquia menuda que replega l’aigua  d’una altra 
i la condueix  al camp (bancal) per regar. 



Boquera      

Obertura  que  es  fa  en  el  marge  d’una  séquia  o  
d’una  bassa  per  a  donar    entrada  o  eixida  a  
l’aigua  destinada  a  regar.  Cap del solc per on 
entra  l’aigua   a les diferents taules del camp. 

Anguilera Canal que serveix tant per a drenar com per a 
regar 

Barranc                   

Excavació profunda de vessants abruptes que 
es fa en la terra, generalment produïda per 
corrents  d’aigua   

Comportes    

Elements per a impedir o per a regular el pas 
de  l’aigua  per  un  conducte. 

Partidors   

Obra  hidràulica  que  separa  l’aigua  d’un  canal  
en dos o més corrents. 

Caixer         

Llit de la séquia. Llit del riu 

Cano         

Sifó  construït  per  travessar  l’aigua  per  baix  
d’un  riu,  barranc,  etc. 

Aldufa    

 Element que té la funció de descarregar la 
séquia quan porta massa aigua. 

Persiana  

Tipus de barrera que es posa de manera 
transversal dins del llit de la séquia amb la 
finalitat  d’augmentar  el  nivell  de  l’aigua. 



Sénia   

Roda girada normalment per una cavalleria 
composta de dos grans rodes engranades 
que, per mitjà de cadufs, eleva l'aigua dels 
pous o de les séquies 

“Nòria”          

Sénia que funciona aprofitant el corrent 
d’aigua. 

Fesa       

Presa  d’aigües  feta  en  una  séquia  principal  
per obrir-ne altres secundàries. 

Sifó       

Túnel en forma de U que permet salvar 
obstacles. Generalment s'utilitza per a fer 
passar a distint nivell els cursos d'aigua de les 
carreteres o passar-hi per sota un altre canal. 

          
Aqüeducte 

Conducte artificial que permet transportar 
l'aigua en gran quantitat des de la seva font a 
través de recs de superfície, galeries 
subterrànies, i ponts d'arcs aeris.[1 

 

Altres  conceptes  interessants  serien:  sequiatge,  “monda”,  tanda,  reg  a  manta  (també  
dit reg a boquera, reg a pla, reg per inundació), goteig, taules, fraus, cavallons, 
cabets, antara, solà, fita...  

 

 
 
 
 
 
 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Aigua
http://ca.wikipedia.org/wiki/Aq%C3%BCeducte#cite_note-Diccionari-1


3.4   LA MODERNITZACIÓ 
 

L’embassament   d’Alarcón fou un obra absolutament necessària tant per 
regular  el  cabal  del  Xúquer  com  per  a  tenir  reserves  d’aigua.  La  seua  construcció  es  
va costejar a costa dels usuaris, entre ells els regants valencians que feien ús de les 
aigües del riu.  

 
Anys  enrere  es  signà  el  Conveni  d’Alarcón  mitjançant  el  qual  els  agricultors  

cediren   els   drets   adquirits   i,   a   canvi,   l’administració   es   comprometia   a   posar   en  
marxa una moderna xarxa hidràulica amb la doble finalitat de modernitzar els regs 
(goteig) i estalviar aigua, fonamentalment aquella que es perd pel camí en els 
regadius tradicionals. 

 
Tot   i  que   les  obres  no  estan  duent  el   ritme  compromés,  s’ha  completat   ja   la  

construcció de la xarxa principal i de 10 dels 45 sectors que conformaran  l’obra  final.   
L’aigua   circula   hui   per   un   conducte de pressió que aprofitant el desnivell 

existent garanteix  el reg per pressió natural, amb el consegüent estalvi energètic.  
 
El  caixer  vell  serveix  ara  tant  per  a  portar  aigua  als  camps  d’arròs  i  l’Albufera, 

com per a regar per inundació els bancals que encara no tenen el goteig instal·lat, 
així com per suportar la canonada de pressió.  
 
 

 
 
 

L’adopció  del  reg  a  goteig  significa a  més  d’estalviar  aigua,  poder   ajustar amb 
major precisió la necessària per a cada conreu.  

A més, aquesta tecnificació fa possible un augment de la qualitat, menors 
esforços i, probablement, menors costos finals.  
   
                            
 
 



 
 
      Projecte de reg a goteig 
 
 

 
 
 
   La  Séquia  Reial  i  l’Albufera 
 

La Séquia  Reial  manté  una  estreta  relació  amb  l’Albufera  i  ha  tingut  un  paper  
clau en la configuració del seu ecosistema. De fet, la prolongació en el s XVIII de la 
Séquia  per  les  terres  de  ponent  de  l’Albufera  fou  imprescindible  per  poder  alimentar  
les  terres  d’arròs que envoltaven el llac.  

L’entrada   dels   cabals   del   Xúquer      en   l’Albufera   resultà   essencial   per  
consolidar    el  pas  de  la  llacuna  salobre  de  l’època  medieval  a  l’estanc  d’aigua  dolça  
que ara coneguem. 

 Després del llastimós impacte causat per la contaminació, sobre tot en les 
dècades  dels   70   i   80,   l’Albufera   i   els   camps  d’arròs   depenen  més  que  mai   de   les  
aportacions  d’aigua  neta  procedent  del  Xúquer. 
 
 
 
 



3.5    ACTIVITATS 
 
1     Millor que mirar el significat al diccionari seria que preguntares a agricultors del 
teu poble el significat de cadascun dels termes següents. Anota’l: 

Sequiatge  

“Monda”    

Tanda  

Reg a manta  

Goteig  

Taules  

Frau  

Cavallons  

Cabets  

Antara  

Solà 
 

Fita 
 

 
2    Es diu que la SRX  capta  un cabal màxim de de 12 m3 / s. Què vol dir això?  

_______________________________________________________________. 

3   I què és un m3 ?  Anem a construir-lo per tindre una idea.    

a)  Agafem cartró i mesurem sis quadrats que tinguen 1 dm de costat, és a 
dir 10 cm. Amb ells farem un cub. Calculem-li el volum: 

  1 dm              

     

    1 dm x 1dm x 1 dm = 1 dm3 

1 dm 



b) Acabes  de  fer  un  decímetre  cúbic.  Imagina’t  ara  que  construírem  un  cub  
que tinguera en cadascuna de les tres dimensions (llarg, ample i alt) 10 cubs 
com el que acabes de construir, 10 dm3 per cada costat. El resultat seria 1 m3. 
Quants dm3 cabrien en eixe cub ? 

          

        Direm, per tant, que 1 m3 =   

4    Agafa  ara  una  botella  d’aigua  d’1  litre  (buida).  Ompli-la  d’arena  fina.  Quan  la  
tingues  plena  aboca  l’arena  dins  del cub que has construït. Què observes? 

  ______________________________________________________                                

Si fóra aigua, passaria el mateix ?   ______                           

Per tant, podem deduir què..: 

    -1 dm3 conté exactament: __________________              

    -La  capacitat  d’1  dm3 és:   _________                                

Quina capacitat tindrà per tant 1m3 ?:_________                   

  
  Ja hem diferenciat entre unitats de capacitat i de volum. Les primeres les  mesurarem en  
unitats referides al litre (decilitre, hectolitre...) i les segones en unitats referides al m3  
(dm3,,  mm3, hm3 ...) 
   Observa  ara  la  següent  taula  què  més  endavant  farem  ús  d’ella: 

LONGITUD  

 

   X 10 

 

CAPACITAT  MASSA  
Km Kl  Kg 1000 Kg = 1 t 
 hm hl  hg  
dam dal  dag  
m l    :10 g  
dm dl  dg  
cm cl  cg  
mm ml  mg  

 
 SUPERFÍCIE    VOLUM  
 Km2    Km3  
 hm2 ha    hm3  
 dam2 a   dam3  

  x100 m2 ca    : 100            x1000 m3  :1000 
 dm2    dm3  
 cm2    cm3  
 mm2    mm3  

 
Equivalències: 

    1 dm3  té  1 litre de capacitat 

    Una fanecada (fa)=  831 m2     //    1 fa té 4 quartons     //    1 quartó té 50 braces.  

    1 @ = 12,780 Kg 
 



5    Treballem ara amb les diferents unitats: (Pots ajudar-te  amb  la  taula  d’abans) 

Expressa :  3 m en dam 3  :  10 = 0,3 dam 
15 Km en m  
357 cm  en m  
10 mm en cm  
4,5 m  en  dm  
4,5 m en cm  
2360 m en Km  
29 hm en m  
30 m2  en  dm2 30 x 100 = 3000 dm2 

5,5 m2 en dm2  

10000 m2 en dam2  

10000 m2 en hm2  

35000 m2  en ha  
25 a en m2  

11,25 ha en m2  

350 cm2 en m2  

1,3 m3 en dm3  

12 m3 en litres  
1 mm3 en ml 1 : 106 = 0,000001 dm3  (l)  0,000001 x 1000 = 0,001 ml  
1 hm3 en litres  
125,66 hm3 en litres    

1 cm3 en l  
 

6    L’any  2012  el  consum  d’aigua  es  situà  en  140  litres per habitant i dia. La localitat 
de Benifaió tenia 12665  habitants  l’any  en  qüestió.  Resol: 

a) Quin  era  el  consum  diari  d’aigua?  

 

b)  Calcula el consum en un mes i en un any. 

 

c)  Quants hm3  equivalen a eixos litres consumits en un any ? 
 

d)  Arrodoneix la quantitat a la centèsima 
 

e)  València ciutat té aproximadament 850000 habitants. Quin serà el consum 
d’aigua  en  1  any  ?  Arrodoneix  el  resultat  a  la  unitat   

 

f) Quina fracció de la cabuda màxima de l’embassament de Tous representa el 
consum anual de la ciutat de València ? (aproximadament) 

 1/9   1/4   10/3   1/3 



g)  La  ciutat  d’Alzira  té  aproximadament  50000  habitants.  Imagina  per  un  moment  
que  tot  el  món  estalviara  2  l  per  dia  de  l’ús  que  fa  de  l’aigua.  Calcula  la  fracció  
de  l’estalvi. 

 

h)  Quin  seria  l’estalvi  anual  de la ciutat ? 

 

 

7   En la nostra  Ribera sabem que predomina el minifundisme. Un camp de 10 
fanecades el considerem ja un camp (o un bancal) gran. Per a aquells terrenys que 
es reguen a manta (per inundació, a pla... segons denominen en cada zona), es 
considera que uns 50 litres / m2 es la quantitat d’aigua necessària.  

a) Podries calcular quantes vegades podríem regar eixes 10 fa amb  l’aigua  
abans estalviada? 

 

 

 

b) Si fóra un bancal de tarongers vindríem a fer-li una  mitjana  de  8  regs  a  l’any.  
Per a quants anys estaríem servits ? 

 

8    Ara pensa.  Quantes  vegades  obris  l’aixeta  de  casa,  o  tires  de  la  cisterna,  o  fas  
ús de la dutxa, o regues les plantes....  ?  (fas  ús  de  l’aigua).  Creus  que  es  possible  
estalviar dos litres per dia ?.  Creus que val la pena i és positiu conscienciar-se de 
fer  un  bon  ús  de  l’aigua  ?     

a) Reflexiona i dona les raons que et vinguen a la ment.  

 

b) Què passaria si els cinc milions de persones que vivim entre Castelló, 
València i Alacant férem el mateix ? Fes càlculs. 

 

 

       c)  Passa el resultat a hm3 

  



        d)   Amb  aquesta  quantitat  d’aigua, podríem donar servei durant un any a: 

Sí No  
  Cullera, amb una mitjana anual de 70000 habitants? 
  Alzira i Carcaixent,  amb 68000 habitants aproximadament? 
  Tots els pobles de la mancomunitat Ribera Alta, amb 220.000 

habitants? 
  Als pobles  de  l’Horta  Sud,  amb  400.000 habitants? 
 

         e)   I el teu poble, tindria per a un any o per a més?.  

 
9    Anem a calcular cabals. Feu equips de dos o tres persones i agafeu el següent 
material: una botella  amb  dos  litres  d’aigua;;  un  poal  o  un  recipient  per  replegar-la; un 
cronòmetre, llapis i paper. 

a)  Aboca  l’aigua  dins  del  poal  i  alhora  calcula  amb  el  cronòmetre  el  temps  que  
tarda en caure-hi  tota.    Ara  divideix  la  quantitat  d’aigua  abocada  pel  temps  que 
ha tardat en caure. El resultat seria el cabal. 

Q= cabal 

V = volum 

t = temps    

 

Q = V : t   

b) Com podries augmentar  el cabal amb la mateixa botella? 

___________________________________________________________________ 

10    Calcular  el  cabal  d’un  riu  és  un poc complicat per les irregularitats que presenta 
el seu llit, però és més senzill  calcular  el  d’una  Séquia. Se  t’ocorre  alguna  manera  de  
fer-ho ? 

 
 
 
11    Respon les qüestions següents: 

x La  séquia  circula  entre  dos  murs  de  pedra  o  terra.  Com  s’asomenen? ______ 
 

x Alguns  d’aquests animals viuen  en  l’aigua:  granota,  tisoretes, anguila, polla 
d’aigua.  . .  Quins es crien al teu poble?    ___________________ 

 
x Per consolidar els caixers de la séquia quan eren de terra es plantaven 

algunes espècies vegetals. En saps alguna? __________________________ 
_______________________________________________. 



x 12    Observa ara aquesta fotografia. És una séquia que separa  els termes 
d’Alginet  i  de  Sollana. 

                                                                           
a)  Sabries calcular-ne el cabal? 

   

 

 
b)  Quin  seria  el  cabal  màxim  de  la  séquia  suposant  que  per  precaució  l’altura  

màxima  de  l’aigua  fóra    4  cm  per  baix  de  l’altura  màxima  del  paretó  i  la  fulleta  
tardara 9 segons en recórrer els 10 m ? 

  

 

 
c)  Quants litres per segon porta més en el segon cas que en el primer ? 

 

 

d)  Quan la séquia porta el seu cabal màxim, en quant de temps arribaria a fer un hm3 ? 

 

 

 

13   Assenyala ara les afirmacions correctes:      579,75 litres són:  

 5 kl + 7 hl + 9 dal +  7 dl +  5 cl    
 579 l i 75 cl 
 5 hl  + 79 l + 750 ml 
 579 l + 75 ml   

 

Les parets (paretons) laterals són 
perpendiculars al terra i paral·lels. Tenen 
una   alçada   de   110   cm   i   l’amplada   de   la  
séquia  és  d’1  m  i  5  cm.  En  el  moment  de  
prendre   la   fotografia   l’aigua   arribava   a  
una altura de 75 cm. Entre les dues 
marques de color taronja hi ha una 
distància de 10 m. Tiràrem una fulla de 
taronger en la primera marca alhora que 
connectàvem el cronòmetre. Quan passà 
per la segona marca havien passat 12 
segons. 

 



3.6  LA SÉQUIA AL TEU POBLE. ACTIVITATS 
 ** La Séquia Reial, passa físicament pel terme del teu poble?   En cas afirmatiu fes 
les activitats següents deixant-te la 3. Si negatiu, salta directament a la 3 

1    Completa: 

x Per quina partida entra i per quina surt ? 

x Quants km recorre? 

x Quantes preses d’aigua  ofereix  ? 

x Escriu  el  nom  d’elles  (pots  consultar  al  celador) 

x Quantes fanecades rega ? 

x Dels cultius que rega, escriu el nom del més antic i del més modern. 

2     Considerant  que  ha  estat  una  part  molt  important  de  l’economia  del  teu  poble  i,  
per tant de la seua vida, bé estaria que li férem una visita. Quasi segur que pel camí 
de   servei  que   l’envolta   podem   recórrer   el   seu   curs.  Cortines?     Feses?     Molins ? . 
Anota allò que consideres. 

 

 

 

x Amb  l’ajuda  del  mestre  /  de  la  mestra  mira  a  veure  si  pots  traure  aproximada-
ment el cabal que porta en eixe moment. 

 

3   En cas negatiu completa:: 

x Per  quins  braçals,   séquies,   filloles....   principals      arriba   l’aigua al terme de la 
teua localitat ? 

 
x Si en feu una visita, sabries amb ajuda del mestre / de la mestra calcular el 

cabal en eixe moment ? 

 
x Dels cultius que rega, escriu el nom del més antic i el del més modern. 



 
4     Segur que al teu poble conten alguna història  relacionada  amb   l’aigua  de   les  
séquies o dels braçals. Podries resumir-ne alguna ? (Millor que parles amb persones 
majors)     
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

5    Imaginem ara tots: ¿qué es cultivaria al terme del nostre poble  si  no  s’haguera  
construït la Séquia Reial? Per fer-te una idea ompli la següent taula: 

CONREU SI NO DIFÍCILMENT 
ARRÒS    
TARONGES    
BRESQUILLES    
TOMAQUES    
CAQUIS    
CACAU    
ALBERGÍNIES    
MELONS    
COGOMBRES    
BLAT    
CARABASSES    
ORDI    
DACSA    
GARROFES    
AMETLLES    
GIRA-SOL    
ENCISAMS    
CARXOFES    
BAJOQUES    
OLIVES    

   

                 *   Observa aquelles que has contestat que sí. Creus que amb el 
minifundisme que tenim serien econòmicament viables ? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   EVOLUCIÓ ECONÒMICA  

DE  L’ÀREA  DE  REGADIU  SRX 

 

 

 

 
 



UNA ECONOMIA DE BASE AGRÍCOLA 
 Per una banda l’extensa  superfície d’horta  que  es  beneficia  de   la  SRX i per 
altra la  utilització  del  corrent  d’aigua  per  moure  diverses  infraestructures,  com molins 
fariners i/o arrossers, demostra la preocupació del poble llaurador valencià des de fa 
segles per exprimir els recursos al seu abast.   

4.1   ELS MOLINS  
Aprofitant  el  cabal  d’aigua  com  a  font  d’energia  s’edificaren  diferents  molins  des  del  
mateix moment  que es construí la séquia. La manca de documentació existent fa 
impossible datar algunes de les construccions, però altres detalls donen peu a 
pensar   que  en  principi   només  eren   tres   els   que   s’edificaren:  un  a  Alberic,   l’altre   a  
Guadassuar i un tercer a Algemesí. Tots tres eren fariners. 
 

     
Molí Canyar (Alberic)                 

                                              
Tanmateix,   en   dur   a   terme   la   segona   fase   s’aprofità   per   construir-ne més, molt 
necessaris.  En  1880  s’havien  duplicat,  construint-ne 5 més a la part antiga i 22 en la 
nova. A les acaballes del segle XIX es disposava de 64 molins, 25 arrossers i 39 de 
fariners. 
 

 
                                                                                                               Molí de les xiques i fàbrica (Silla) 

 

El notable augment de població a partir del 
segle XVI comportà la necessitat de fer-ne 
de   nous.   Sembla   raonable   parlar   d’una  
dotzena de molins a les acaballes del segle, 
convertint-se també alguns de fariners en 
arrossers.  
A meitat segle XVIII, amb motiu de la 
construcció de la segona fase, es va fer un 
inventari i resultà haver-ne 21 en peu i 7 
abandonats o destruïts: 6 a Guadassuar, 6 a 
Algemesí, 4 a Alberic, 1 a Gavarda, 1 a 
Benimuslem, 2 a Alzira (1 a El Toro), 1 a 
Massalavés i 1 a Montortal. 
 

El   procés   d’industrialització   que   es  
produí al segle XX obligà a canviar part 
del maquinari i a instal·lar màquines de 
vapor, produït a partir de la crema de la 
palla   de   l’arròs.   També en poblacions 
com Guadassuar, Massalavés, 
Algemesí, Benifaió, Silla, i pot ser 
alguna  altra  localitat,    el  salt  d’aigua  fou  
utilitzat per construir la primera central 
elèctrica del poble. 
        



 Al segle XX anaren abandonant-se poc a poc, tot i que alguns es 
reconvertiren  en  xicotets  tallers  industrials  o  en  granges  de  ramat.  L’any  2000  només  
dos  d’ells  mantenien  una  continuïtat,  el  de  Galí,  a  Almussafes,  i  el  Molí Nou a Albalat 
de la Ribera. De la resta, algun ha conservat la vivenda adossada al molí, però la 
major part han esdevingut en runes. 
 

    Moli  nou  o  de  L’ermita.(Albalat) 

 
Relació de molins: 
Molí de dalt, a Antella Molí de baix, a Antella 
Molí de Gavarda Molí de la Vila, a Alberic 
Molí  d’Estrella  o  de  Ginesta,  a  Alberic Molí Vell de dalt (o del canyar), a Alberic 
Molí de la Creu o de Baix, a Alberic Molí  d’Alàsquer,  a  Alberic 
Molí de Castilla o de Màquina, a Alberic Molí Nou, a Massalavés 
Molí de l’Horta,  a  Massalavés Molí de Benimuslem 
Molí de El Toro, a Alzira Molí de Genis, a Alzira 
Molí  de  l’Alcúdia Molí  de  Montortal,  a  l’Alcúdia 
Molí de Pinet o de Salazar, a Guadassuar Molí del Realenc, a Guadassuar 
Molí de la Mata, a Guadassuar Molí del mig, a Guadassuar 
Molí  de  l’Ermita  o  de  Badia,  a  Guadassuar Molí de Tarragona, a Guadassuar 
Molí de la Vila, a Algemesí Molí dels Frares, a Algemesí 
Molí de Puigvert, a Algemesí Molí de Corts, a Algemesí 
Molí de Pinyana, a Algemesí Molí de Santiago, a Algemesí 
Molí del Camí Reial, a Algemesí Molí Nou, a Albalat de la Ribera 
Molí Vell, a Albalat de la Ribera Molí de Morales, a Alginet 
Molí dels Algadins, a Alginet Molí de Ferran, a Benifaió 
Molí del Cobrador, a Benifaió Molí Vell, a Benifaió 
Molí del Pilar, a Benifaió Molí de Grau, a Almussafes 
Molí de Blat o de Buenavista, a Almussafes Molí del Carme, a Almussafes 
Molí de Galí, a Almussafes Molí Nou o de la Travessa, a Almussafes 
Molí del Romaní o de Sollana Molí de les Xiques o de Forés, a Silla 
Molí de Magalló, a Silla Molí  d’Alcàsser 
Molí del Gallego o de Santa Anna, a Albal Molí del Calvari, a Albal 

 

Molí Nou o de La Travessa (Almussafes) 
 
 



4.2   ELS CONREUS AMB EL PAS DEL TEMPS 
 

La gran irregularitat en les pluges sempre ha estat el principal problema del 
clima  mediterrani   a   l’hora   d’abastir   d’aigua els   conreus.   L’existència   de   la   Séquia 
Reial, amb un sistema de regadiu ampli i econòmic, ha fet possible que La Ribera 
haja esdevingut una comarca caracteritzada per una agricultura intensiva molt 
productiva. Els llauradors han aprofitat la fertilitat del sòl sense patir els efectes de 
les sequeres mediterrànies que podien fer minvar les collites i inclús frustrar-les per 
complet. 

 

                La  Ribera  vista  des  d’Alberic- Massalavés. Utilització intensiva dels terrenys. 

Els llauradors de la zona regada per la Séquia Reial gaudiren, des del segle 
XIV,  d’una   llibertat  per  decidir   les  collites  a  conrear  que  depenia  essencialment  de  
les fluctuacions dels preus dels productes. Una part, cada vegada més important, de 
la producció agrícola es va anar destinant a la seua venda en mercats llunyans. 
L’ampla   opció   productiva,   junt   a   la   facilitat   d’eixida   de   les   collites   per   les   bones  
comunicacions   de   la   zona   i   la   proximitat   d’un   gran   nucli   urbà   com   València, 
permeteren iniciar una agricultura intensiva de mercat i molt especialitzada. 

Els cereals: blat, arròs i dacsa, foren els conreus dominants inicialment i fins 
ben avançat el segle XIX. Aquests productes no solament es consideraven collites 
d’alimentació familiar dels llauradors, sinó que tenien una forta component comercial 
que proporcionava bons beneficis.  

A  mitjans  del  segle  XVII,  quan  l’arròs  i  la  morera  iniciaren  la  seua  expansió,  el  
valor de la producció agrícola descansava en un 55% en els cereals, un 25% en la 
morera,  un  10%  en  les  hortalisses,  un  5%  en  la  vinya,  en  l’arròs  un  2%  i  la  resta  en  
oliveres. La caiguda del preu del blat a mitjans del segle XVII conduí a una expansió 
de les moreres. 

        
     “Cucs  de  seda” 

Amb   l’import   de   la   venda   de   les  
fulles de les moreres, dels capells o la 
seda filada es podia completar qualsevol 
dèficit en la pròpia collita de cereals i 
complir amb les obligacions 
d’arrendament,  tributs  i  crèdits  contrets.   
 



 
Arrossars a Sueca 

Aleshores, entre  partidaris  i  detractors  de  l’arròs  en  la  Ribera  Alta, es provocà 
una forta polèmica per l’ús  dels cabals de reg. També es manifestaven arguments 
sanitaris (epidèmies de paludisme) en contra del conreu d’aquesta gramínia. 
Realment era una pugna entre els negociants interessats en mantenir una 
agricultura especulativa basada en el blat i la morera i els llauradors menys 
poderosos, que veien en   l’arròs   un   conreu  més   segur,  més fàcil de vendre i que 
produïa més ingressos, a més de ser un producte alimentari bàsic per acabar amb la 
fam. 

  

Cal tindre clar que aquest sistema agrari tan intensiu sols fou possible per la 
condició de reg de les terres. 

  L’orientació  productiva  de  les  terres  beneficiades  per  la  Séquia Reial tingué un 
enorme  potencial  transformador  sobre  l’estructura  social  de  La  Ribera.  En  una  primera  
fase,  permeté  subsistir  a  les  famílies.  Però,  amb  posterioritat,  els  nivells  d’endeutament  

A les acaballes del segle 
XVII, l’arròs,   un   conreu molt 
exigent en aigua, començà a 
expandir-se gràcies al major 
cabal  captat per la Séquia Reial 
i continuà de manera imparable 
la seua expansió al llarg dels 
segles XVIII  i XIX, fins a 
convertir-se en un dels conreus 
històrics més importants. En 
eixos moments quasi la meitat 
de les terres regades a La 
Ribera es dedicaven al seu 
conreu. 

 

Un altre conreu que 
adquirí una gran 
importància fou la dacsa. 
S’anà   expandint   entre   els  
segles XVII i XVIII. En 
principi s’utilitzà   com   a  
aliment de les vaques, 
després prengué un lloc 
destacat en la dieta 
alimentària de la població 
pobra. Es feia rotació amb 
altres conreus de sembra 
com el blat, el cànem i els 
fesols i convivia amb les 
moreres plantades als 
marges dels camps. 



amb els avals de les seues collites de seda o d’arròs, foren una pesada càrrega, 
impossible   de   mantenir,   mentre   l’esplendor   del   negoci   seder   se’n   venia   avall   i  
l’especulació dels comerciants era cada vegada més forta. Açò acabà produint el 
col·lapse de moltes famílies llauradores. La burgesia i els rendistes de la ciutat de 
València es convertiren en corbs arrabassadors disposats a invertir els seus capitals 
en la compra de terres regades per la Séquia propietat dels llauradors aclaparats pels 
deutes.  

 

           
 
El   taronger,   seguint   l’experiència   acumulada   amb   la  morera,   va   tenir   fàcil   la   seua  
expansió a les terres regades per la Séquia. Els seus inicis foren a les darreres 
dècades del segle XVIII i primeres del XIX. Anà substituint de forma progressiva als 
arrossars, fins fer-los desaparèixer quasi per complet en el darrer terç del segle XX. 

  

El paisatge de tarongerars és el que actualment podem contemplar en la zona. 

 
 

N’està  apareixent,  d’uns  anys ençà, un canvi cultural provocat pel fort descens  
en  els  preus  de  la  taronja  al  camp.  Canvi  que  començà  amb  l’abandó  dels  camps  de  
conreu  en  un  primer  moment  i  que  s’està  reconvertint  a  hores  d’ara  en  paisatge  de  

Han sigut molts i molt variats els 
cultius al llarg del temps: melons, 
moniatos, creïlles, cebes, bajoques, 
safanòries, herba francesa, 
carabasses, fesols, carabassetes, 
prunes, cacahuet, peres, 
cogombres, maduixes, tomaques, 
pebres, bresquilles, albercocs..... 



caquis.  Una  fruita  que,  amb  molts  entrebancs  però  amb  uns  bons  preus,  s’està  obrint  
pas.  És  una  taca  paisatgística  que  s’està   ja  manifestant  a   les  terres  regades  per   la  
Séquia Reial a la Ribera Alta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantació de caqui a la Ribera 
 

DISTRIBUCIÓ PER CULTIUS DE LA SUPERFÍCIE REGADA PER LA SRX (En hectàrees) 

TERME CÍTRICS CAQUI FRUITERS VER-HOR ARRÒS TOTAL 
ALBAL 124,14 10,55 2,24 88,89 85,74 311,57 
ALBALAT DE LA RIBERA 742,79 48,07 13,43 130,01 373,82 1308,12 
ALBERIC 934,15 387,00 1,12 28,99 -- 1351,25 
ALCÀSSER 96,33 5,60 1,29 10,86 -- 114,07 
ALZIRA 1235,89 543,87 54,81 75,99 -- 1910,56 
L’ALCÚDIA 182,21 302,40 60,78 45,30 -- 590,70 
ALGEMESÍ 2747,28 481,85 145,85 85,56 95,76 3556,30 
ALGINET 281,14 544,23 32,62 32,01 -- 890,00 
ALMUSSAFES 209,16 46,97 23,81 274,51 -- 554,45 
ANTELLA 270,56 14,50 0,54 4,45 -- 290,06 
BENIFAIÓ 346,35 134,75 33,80 71,59 -- 586,48 
BENIMODO 52,72 89,45 7,56 1,81 -- 151,53 
BENIMUSLEM 327,08 60,64 0,61 1,04 -- 389,37 
BENIPARRELL 118,02 8,30 3,96 46,55 -- 176,83 
GAVARDA 229,25 30,67 37,93 10,86 -- 308,71 
GUADASSUAR 576,51 603,32 58,77 226,23 -- 1464,83 
MASSALAVÉS 259,08 247,80 24,08 25,46 -- 556,42 
PICASSENT 159,86 31,05 13,85 146,65 -- 351,41 
SILLA 311,10 67,75 7,18 388,93 1267,45 2042,40 
SOLLANA 319,92 106,41 59,50 573,92 2683,60 3743,34 
TOTAL 9523,57 3765,18 583,71 2269,57 4506,37 20648,40 

 

 



4.3  ACTIVITATS 
1     Tot i que la superfície conreada pot canviar en períodes curts (o molt curts) de 
temps, si tenim en compte la taula anterior, contesta: 

        a)  Completa 

Terme  amb més hectàrees conreades  

Terme amb menys hectàrees conreades  

Terme amb més conreu de cítrics  

Terme amb menys conreus de cítrics  

Terme amb més superfície de caqui  

Terme amb menys superfície de caqui  

Terme amb més superfície de fruiters  

Terme amb menys superfície de fruiters  

Terme amb major extensió de verdures i hortalisses  

Terme amb menor extensió de verdures i hortalisses  

Del  total  d’hectàrees,  tant  per  cent  dedicades  al  cultiu  de  
l’arròs 

 

 

     b)  Investiga, del total  d’ha  del   terme  del   teu  poble, quantes estan dedicades a 
cadascún dels cultius. Trau el % de cada conreu de la taula i les fanecades que 
ocupa. (1 ha= 12,034 fanecades) 

Municipi:  ha conreades:  

Cultiu Ha dedicades ? % del total ? = fanecades 

    

    

    

    

    

    

 



2   Un agricultor del teu poble té un camp (bancal) de cinc fanecades i mitja, de 
taronja navelina. Ha anat anotant les despeses que ha tingut durant un any, així com 
l’import  de  la  venda  de  la  collita.    Ajuda-li a calcular la situació final de la campanya. 

Concepte Despesa Ingrés Saldo 

Polvoritzades:  3,  amb  un  cost  mitjà  de  47  €  per  fa    

Despeses  reg:  7  regons  a  1,5  €  per  fanecada    

Altres  despeses  aigua  (sequiatge,  monda..)  15  €  x  fanecada    

Poda, arranjament i triturada (o crema)  420,50   

Guano:  4  tirades  a  35  kg  per  fa.  Preu  per  kg:  0,46  €    

Treballs varis: Birbar, polvoritzar brossa... 175,00   

Altres  110,00   

Venta  collita:  1602  @  a  2,10  €    

  

a) Quins han estat els guanys ?   

b) Si el camp té 46 arbres per fa. Quina ha estat la producció per arbre?  

 

c) Quants Kg per arbre ?  

d) El pare del agricultor, un home molt major, li pregunta a quin preu en pessetes 
va vendre la collita i quantes pessetes li pagaren. Sabries calcular-ho per 
donar-li una contestació? 

 

3   Anem a plantar  un  bancal  d’encisams.  Una  vegada  fets  els  cavallons  en  tenim  15  
que fan 141 m cadascú, i 2 que en fan 60. Si volem posar les plantetes separades 
25 cm, quantes en necessitarem? 

  

 
 
4   Un terreny té 6582 m2. Digues quantes fanecades són:   ________________ 

    Ara expressa-ho en fa + quartons + braces 

 
       
 



5    Observa els límits del següent terreny i resol:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Sabries mesurar la superfície? 

 

b) Calcula-li el perímetre. 

 

 

6  Calcula les fanecades del següent bancal, sabent que cada quadrícula té 2 cm de 
costat i que està dibuixat a escala 1:500. 

              

    

    

    

      

          

          

          

          

          

 

 

 

20                     

m            150  m       A 

                     

                     

 80 m                   

                     

                     

    100 m                

           30  m         

             100  m       



7  Volem  omplir   un   tanque  de  polvoritzar  amb  1500   l   d’aigua.  Li  hem  d’afegir   tres  
productes diferents per tractar diferents plagues. Del material A hem de posar 2,5 l 
‰  ;;  del  B,  0,5   l  per  mil,   i  del  C,  4  kg  per  mil.  Quina  quantitat  posaré  de  cadascun  
d’ells. 

 

8  Hem portat amb un tractor 672 caixons de bresquilles a la cooperativa. Carregat 
va pesar 19149,60 Kg. Una vegada descarregat, 4500 Kg. Cada caixó buit pesa 2 kg 
i 800 grams. 

a)  Quin és el pes de la fruita que hem entrat ? 

 

 

 

b) En fer la tria ens donen   un   paperet   que   diu:   70   %   d’especial;;      22   %   de  
primera;  2 % de segona;  3 % de tercera;  3% de rebuig. Calcula els kg que 
tenim a cada classificació. 

 

 
 

c) Ens la paguen posteriorment de la següent manera:  especial,  a 1,21  €/kg;;    
primera,    a  0,80  €/kg;;    segona,    a  19  cèntims/kg;;    tercera,    a  8  cèntims/kg;;    el  
rebuig no es paga.  Calcula el total de diners que ens pagaran i el preu mitjà 
de tots els kg recol·lectats.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



9   Aquests són alguns dels conreus de 
regadiu que produïm gràcies a la SRX. 
Col.loca davant de cada nom el número 
corresponent a la seva imatge. 
 

 
 
 

CARABASSES 
  

   1 

 

 
 
 

ALBERCOCS 
  

   2 

 

 
 
 

CARXOFES 
 

 
 
   3 

 

 

 
 

FULLA DE 
MORERA 

 
 
 
   4 

 

 
 
 

POMES 
 

 
 
   5 

 

 
 
 

PERES 
 

 
 
   6 

 

 
 
 

DACSA 
 

 
 
   7 

 

 
 
 

TARONGES 
 

 
 
   8 

 

 
 
 

CAQUIS 
 

 
 
   9 

 

 
 
 

ENCISAMS 
 

 
   
10 

 

 
 
 

COLS 
 

 
 
  11 

 

 
 
 

ARRÒS 
 

 
 
  12 

 

 
 
 

ALBERGÍNIES 
 

 
   
13 

 

 
 
 

TOMAQUES 
 

 
   
14 

 

 
 
 

PRUNES 
 

 
   
15 

 

 
 
 

MONIATOS 
 

 
 
   
16  

 
 
 

BAJOQUES 
 

 
   
17 

 

 
 
 

FESOLS 
 

 
 
  18 

 

 

 
 
 

CARDET 

 

 
 
   
19  

  
FIGUES   

  20 

 

 
 
 

CREÏLLES 
 

 
 
  21 

 

 
 
 

BRESQUILLES 
 

 
 
  22 

 

 
 
 

NAPS 
 

 
 
  23 

 



 
 
 

CEBES 
 

 
   
24 

 

 
 
 

PÈSOLS 
 

 
 
 25 

 

 
 
 

PEBRES 
 

 
   
26 

 

 
 
 

COGOMBRES 
 

 
   
27 

 

 
 
 

MADUIXES 
 

 
   
28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ALLS 
 

 
   
29 

 

 

 
 
 

CARABASSETA 

 

 
 
   
30  

 
 
 

FAVES 
 

 
 
  31 
  

 
 
 

CACAUET 
 

 
 
   
32  

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

     Allò que ens envolta és part de la nostra vida. 

 

 

 Per a la confecció del treball hem consultat i/o fet ús dels següents 
llibres, documents, materials, pàgines web.... 

Fonts       
                - Camins  d’aigua  (Sèquia Reial del Xúquer) 
                - Historia y presente de la Acequia Real del Júcar. 
                - Wiquipèdia (2014) 

- Geografia de les comarques valencianes (Ed. Foro. 1995) 
- El País Valencià (Ed. Anaya. 1980)    
- Les observacions de Cavanilles (Fundació Bancaixa. 1996). 
- Gran Enciclopèdia Temàtica de la C.V. (Ed. Prensa Valenciana)  
- Datos sobre la historia, descripción y actuación de la Acequia   
  Real del Júcar. 

                      - Webs municipals  de  les  diferents  localitats  de  la  Ribera  i  l’Horta 
             Sud. 
 - Web de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. 
           - Web de la Séquia Reial http://www.arj.srchtool.com/ 
           - La Ribera: imatge i territori. Enric Ramiro 
           - Les sendes de l’aigua.  V.  Ortega  i  P.  Boix 
 - Fotografies cedides per Roger Pons. 
 - El pantano de Tous, la riada tràgica, su historia. José Gimeno. 
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