
(Pàg. 167) 
20. Cal que l’alumnat assenyali: 
a) Un relleu poc elevat amb clar predomini de la plana entre els dos nuclis de 
Penelles i Bellmunt i els turons al voltant de Bellmunt amb altituds inferiors als 
400 metres. 
b) El tipus d’explotació és agricultura de regadiu, fruiters, alternant amb boscos i 
erms i explotacions de ramaderia intensiva. És important assenyalar els canals 
de reg distingibles al plànol, la sèquia relacionada amb la proximitat del canal 
d’Urgell. 
c) Cal assenyalar els dos nuclis urbans de Penelles i Bellmunt d’Urgell, algunes 
construccions disperses, molt possiblement explotacions rurals, la xarxa de 
comunicacions formada per la carretera comarcal (V-3027) i els camins. També 
es constaten els límits administratius entre les dues poblacions. 
(Pàg. 167) 
21. • La sequedat del clima i un sòl poc fèrtil. 
• No. / No. / Perquè, actualment, s’extrau aigua dels aqüífers per al reg de les 
plantes i s’apliquen tècniques agrícoles modernes que permeten superar les 
limitacions del medi. 
• En el text es fa referència als conreus en sòls artificials i en hivernacles. Per 
conrear en sòls artificials s’ha de tirar una capa fina de femta (d’uns 8 mm 
d’espessor) sobre el sòl i, al damunt, una capa de sorra més gruixuda (d’uns 10 
cm). D’aquesta manera, es milloren les condicions de temperatura i humitat del 
sòl i les plantes absorbeixen millor els adobs minerals. Els hivernacles són  
superfícies de conreu cobertes normalment amb plàstics, que es recolzen sobre 
una estructura de fusta o metall. Dins de l’ hivernacle és possible modificar les 
condicions de temperatura i humitat, amb la qual cosa es pot conrear en llocs 
difícils per a l’agricultura com és el municipi d’El Ejido, i es poden obtenir fruites 
i verdures fora de temporada i en menys temps, ja que permet reduir els cicles 
naturals de les plantes. Aquesta tècnica també exigeix menys aigua, ja que es 
redueix al mínim l’evaporació, i protegeix millor els conreus de plagues i de 
possibles inclemències del temps. 
• Convertir-se en una de les hortes de més rendiment d’Europa; obtenir grans 
ingressos; passar de ser un focus d’emigració a constituir una de les principals 
destinacions de la immigració estrangera; impulsar altres activitats 
econòmiques, com la construcció, la indústria i els serveis; la millora dels 
transports... / Més contaminació, soroll, menys tranquil·litat... 
 


