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SÈRIE 4, Exercici 1 (obligatori)  

[3 punts] 
  
Des de mitjan anys setanta fins a l’inici dels vuitanta del segle XX, l’arribada del turisme massiu 

va comportar un increment desmesurat de població en alguns nuclis propers a la costa i uns 

pics de consum d’aigua desproporcionats a l’estiu, coincidint amb la temporada de reg. Aquesta 

situació es va perllongar fins a l’extrem que es va haver d’abandonar l’explotació dels pous 

d’extracció per la pèrdua de qualitat de l’aigua potable, tal com mostren les dades de la taula 

següent: 
  

 
  
  

1. Responeu a les qüestions següents: 
  

a) Feu una gràfica de l’evolució de la concentració de clorurs en els pous municipals per al 

període estudiat, a partir de les dades de la taula anterior.  
[0,5 punts] 
  

 

  

Si fan la gràfica bé 0,5 punts. Es resta 0,1 punts per cada error (no posar la magnitud que 
representen els eixos, errors de precisió de la gràfica, etc). 

  

b) Expliqueu per què la gràfica sobre l’evolució de la concentració de clorurs presenta una 

tendència a l’alça. Com s’anomena el procés més freqüent que pot causar aquest fet? 
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[0,3 punts] 
  

Al llarg del període estudiat s’observa un increment progressiu de la concentració de clorurs, es 
tracta de la intrusió salina i està causada per una sobreexplotació de l’aqüífer. 

   
c) Quan i per què es produeixen els increments més importants? I les davallades?  
[0,2 punts] 
  

Els increments més importants s’observen sobretot a l’estiu, quan coincideix la màxima 
explotació de l’aqüífer amb la mínima recàrrega. A l’hivern es produeix una certa recuperació 
de la concentració de clorurs, per la davallada de l’explotació dels pous municipals, i una certa 
recuperació de l’aqüífer.  

  
2. Els dos gràfics següents mostren la distribució de les masses d’aigua subterrània d’un 

aqüífer lliure costaner els anys 1976 i 1982, respectivament. L’escala vertical dels gràfics 

és 1 : 2 000 i la horitzontal, 1 : 10 000. 
  

a) Sobre el perfil següent, de l’any 1976, completeu el requadre buit i les trames que hi falten.  
[0,6 punts] 
  

 
  
  
b) Sobre el perfil següent, de l’any 1982, dibuixeu els canvis necessaris respecte a la situació 

de 1976 que descriguin els resultats de la gràfica d’evolució de la concentració de clorurs.  
[0,4 punts] 
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Nota: Cal pintar un descens del nivell freàtic i que la falca salina toqui el pou. Si dibuixen el 
nivell freàtic per sota el nivell del mar a la zona situada entre el pou i la costa, 0,1 punts. Si 
dibuixen una falca que surti des del nivell freàtic, que passi pel pou i arribi fins al límit de la 
figura dividint la zona saturada en dues, 0,3 punts. 

  

  
3. Indiqueu dos problemes que es poden derivar d’aquest procés i expliqueu-ne dues 

possibles solucions.  
[1 punt] 

  

Problema Solució 
       Una pèrdua de la qualitat de l’aigua 

  
       Un increment dels preus en el tractament 

de l’aigua 

  
       Ocasiona problemes de corrosió derivats 

de l’ús de l’aigua excessivament salada. A 
més, si s’utilitza aquesta aigua per al reg, 
es pot causar la salinització dels sòls 

     Utilitzar altres fonts de subministrament. 
  

     Baixada del volum d’aigua consumit degut 
a millores en el consum, per exemple: 
millores dels sistemes de rec en 
l’agricultura, millores de les xarxes 
d’abastament utilització de sistemes més 
eficients en el consum d’aigua urbà i 
industrial; reutilització d’aigües residuals 
tractades o no, per l’agricultura, camps de 
golf, etc. 

  
     Canvis d’usos que suposin un consum 

d’aigua més baix. 

  

  
 


