
L’EBRE 
L'Ebre és el riu més cabalós de la Península Ibèrica, l'únic gran 

riu peninsular que aboca a la Mediterrània. Neix al vessant sud 

de la Serralada Cantàbrica. Tradicionalment s'establia al 

manantial de Fontibre, a Cantàbria, a 880m d'altitud. Actualment 

es fixa a les fonts del riu Híjar, a la serra de Peña Labra, a 1.980 

m, ja que l'aigua que brolla a Fontibre és una surgència de 

l'Híjar. L'origen de la conca de l'Ebre va ser en compensació, 

l'enfonsament de la vall de l'Ebre. Els principals massissos 

muntanyosos que la delimiten són els Pirineus, al nord, el Sistema 

Ibèric, al sud, i els Pics d'Europa al seu naixement. L’Ebre 

desemboca a la Mar Mediterrania, exactament al Delta de l’Ebre, 

formant un ample delta de 500Km2.Les ciutats per on passa 

l’Ebre són Móra d’Ebre, Logronyo, Saragossa, Tortosa i Amposta. 

L’Ebre té alguns afluents que són el Segre, el Cinca, el 

Matarranya, el riu de Siurana i el riu de Montsant.  
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EL NALÓN 
Vesant el Mar Cantàbric, neix a la  Nalona, en el port de Tarna 

(Caso), desemboca a Narca, per la ciutat que passa es Oviedo, 

San Esteban de Pravia, Soto, la Felguera. Per afluents té el riu 

Caudal de 61km, el Trubia de 46km, el Cubia de 41km, i el Sama 

de 16,5 km. 

EL NAVIA 
Vesant el Mar Cantàbric, desemboca a Navia , passa per les 

ciutats de Navia, Porto (Coaña i San Emiliano). 

Els afluents més importants son: Ibas,Carbonel, LLouredo, i el riu 

d’or. 
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EL GUADIANA 
El riu Guadiana és un dels  rius més importants de la Península 

Ibèrica. El seu nom procedeix de l’ àrab wadi, riu, i del llatí, Anas. 

Durant el període de domini romà, aquest riu separava les 

províncies Baètica i Lusitania. 

Actualment divideix al llarg del seu curs baix Espanya de 

Portugal, desembocant entre la localitat d’ Ayamonte i la 

portuguesa de Vila Real de Santo António. 

Riu Guadiana del vessant atlàntic.  

El naixement del Guadiana és a Lagunas de Ruidera. 

 A Espanya, transcorre per tres comunitats autònomes (Castella-

la Manxa, Extremadura i Andalusia), a través de les províncies de 

Ciudad Real, Badajoz i Huelva, a les quals cal afegir la 

d'Albacete, si es considera el tram inicial del Guadiana alt. A 

Portugal, travessa les regions tradicionals de Alentejo i Algarve, 

on s'integren els districtes de Portalegre, Évora, Beja i Faro. 

El Guadiana passa per : Albacete, Ciutat Real, Badajoz i Huelva. 
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EL BIDASOA 
 El Bidasoa naix en els Pirineus, a la localitat d'Erratzu, i 

desemboca al Mar Cantàbrica a les rodalies d’Hondarribia. 

Al llarg del seu recorregut rep nombrosos rius ,regates i  

afluents com la regats Ceberia , el riu Ezkurra, el barranc 

Iruribieta, al riu Latsa, i a continuació s’uneixen a ell la regata 

Etxalar, el rierol  Arregi i l’Onin. 
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EL TÚRIA 
El riu Túria neix a Terol, i és del vessant Mediterrani. Passa per   

moltes ciutats que són, València, província de Conca i Santa Cruz 

de la Moya, aquestes són les seves principals ciutats. Els seus 

afluents són aquests: riu Garganta, riu Alfambra, riu Camarena, 

riu Riodeba, riu Bohlides, riu Ebrón, riu Arcos, riu Reatillo, riu 

Toixa, rambla d’Artaix, riu Escorihuela. El riu Túria no té cap 

depressió però té una Serranía: la Serranía del Túria és, a la 

vegada quela comarca Valenciana, una peculiar unitat gegràfica, 

limitada per les montanyes anticials d’orientació iberica (NO-SE) 

de Javalambre pel Nord i la Serra de Negrete ( 1360 m ) pel 

Sud. 

 Enmig d’aquestes, la Conca del Túria és el protagonista, encara 

que no dibuixa cap paissatge semblant a la d’una vall fluvial, ja 

que el riu s’encaixa en espectaculars grogues de paret de fins 

200 m d’altura ( els de Santa Cruz de Moya, de Puente Alta en 

Calles i el de Xulilla).  

També Túria no és gaire muntanyós i no té cap Serralada. El riu 

Túria desemboca al Sud de València, al seu pas al Racó d’Ademús.  

EL GUADALQUIVIR 
El riu de Guadalquivir neix a Cañada de Aguafría i és el vessant 

del mar Atlàntic.Es de la comunitat Valenciàna. Els seus afluents 

són aquests, per el marge esquerre: Guadiana Menor, 

Guadalvullón, que passa per Jaén; Guadajos, Jeni: és el principal 

afluent, que li porta un cabal de 33m3/s ja que recull les aiges de 

Sierra Nevada. Passa per Granada, on rep al Darro, i per Loja, 

Puente Genil i Écija. Riu Corbones. Riu Guadaira, que passa per 

Alcàla de Guadaíria i Sevilla totes elles són d’Andalasia. Per la 

marge dreta: Guadalimar, Jàndula, que té part de la Conca de 

Castella-la Mancha, Yeguas, Guadalmellato, Guadiato, Bembestar, 

Viar, Riera a Huelva, Guadiamar. Passa per algunes ciutats, 

Còrdova, Sevilla i Jaén.  



El vall mig del Guadalquivir, i una comarca de Andalusía. Aquest 

riu no te cap serralada ni cap depressió però si que té una vall la 

Vall Mitja. La seva desembocadura es al mar Atlàntic. 
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EL TAJO 
El Tajo es el riu mes llarg de la Península Ibèrica. El riu es forma,  

neix a Muela de Sant Juan, Monts Universals (Terol) a la 

serralada Ibèrica. Quan neix esta a 1,600 m  d’altitud, el riu 

desemboca a l’Oceà Atlàntic, a Lisboa, formant l’estuari del mar 

de la Palla. 

El riu passa per unes serralades que ara anomenaré, quan neix 

travessa la serralada ibèrica, desprès per la Meseta Hispànica, i 

per últim els monts de Toledo. 

El Tajo es troba al centre-oest de la Península Ibèrica, travessa 

les comunitats autònomes d’Aragó el naixement Castella la Mana 

el curs mitja Madrid Extremadura curs mig baix i Portugal curs 

baix. També travessa algues poblacions que les direm ara : 

Aranjuez, Toledo, Talavera, Scavén i Lisboa. 

El tajo te diferents aluents com el Jarama, EL Guadarrang, 

Alberche i Alaon per la dreta i per l’esquerra el Guadiela. Ibor i 

Salor. 

I aquet es el riu Tajo  
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