Un primer
cop d’ullcop
Un primer
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En quina època de l’any som?..................................................................................
Quin temps fa avui?...................................................................................................
Hola nois i noies,
Benvinguts a l’horta de Lleida.
Durant aquesta activitat us proposem d’observar,
a diferents escales, l’espai rural on us trobeu. Primerament descobrirem el paisatge i, un darrere l’altre,
aprofundirem en el coneixement de cadascun dels
elements que el conformen.
I així, sense adonar-nos-en, entendrem quina és la
nostra relació amb l’horta

·
·
·
·
·

Des d’on ets tens una bona vista de l’horta de Lleida. Segur que, si observes el
teu voltant, ets capaç de descriure, en 4 o 5 idees, el que veus.
— D’on està a prop, quin tipus de cultiu és el més important, quina extensió té... —

Aprofitant que estàs en un punt elevat intenta orientar-te. Escriu un element
del paisatge que estigui al nord i un que estigui al sud per que et serveixi de
referència al llarg de la sortida.
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Al sud hi ha ......................................................................................
Vés al camp d’arbres fruiters que tinguis més a prop i fixa’t com estan orientades
les files. És per casualitat que tenen aquesta orientació?
....................................................................................................................................
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Els camps
d’arbresd’arbres
fruiters
Els camps

fruiters

Les feines del pagès al camp d’arbres fruiters

Els arbres fruiters
L’arbre conreat en aquesta parcel·la és un/a........................................................
Relaciona l’època de l’any en què ens trobem amb l’estat actual de l’arbre.

Primavera

Dibuixa’l tal com és ara

Fructificació

Estiu

Caiguda de fulles

Tardor

Repòs hivernal

Hivern

Floració

···
···

Observa els arbres d’aquest camp. Pensa quines feines s’hi fan en aquesta
època de l’any i quines eines o màquines s’utilitzen per fer-les

Feina

Eina o màquina

Regar
Esporgar
Adobar
Aclarir

Quin tipus d’adob es fa servir per adobar els arbres?

Encercla la forma de l’arbre segons el tipus d’esporga.

Orgànic

Químic

D’on prové?
....................................................................................................................................................
Què succeeix si no s’aprofita tot el que s’aplica?
....................................................................................................................................................

Forma natural

Forma de vas o copa

Forma de piràmide

Forma de palmeta

Què és una PLAGA?
Persona pesada que entreté els
agricultors i els impedeix de fer les
feines del camp en el moment i el
lloc que s’han de fer.

Encercla el sistema de reg que s’utilitza en aquesta parcel·la.

Ésser viu (ocell, insecte, fong...)
que s’alimenta o usa qualsevol part
d’una planta a la qual fa baixar la
producció i pot arribar a matar.
Insecte que ataca els fruits dels
arbres i els fa perdre el bon aspecte
per ser consumits.

Pluja forta de finals d’estiu que
malmet la fruita madura quan està a
punt de ser collida.

Què poden fer els pagesos per combatre les plagues?
Inundació

Goteig

Aspersió

Escriu diferències entre els arbres conreats i els que creixen de forma natural.
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Quin és el destí de la fruita que es produeix a l’horta de Lleida?

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
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Les partides
de l’horta
Les partides
de

l’horta

Busca sobre el mapa la partida on som tenint en compte els punts de referència.
Pinta-la per dins.

ALGUNES DADES DE L’HORTA (any 2000)
Superfície total
19.125
Habitants
5.600
		 1.500
Propietaris de terres
4.000
Torres, xalets, coberts
1.800
Cultius herbacis (blat, ordi...)
6.427
Cultius fruiters (poma, pera...)
7.924
Ramaderia fixa:
Boví
19.743
		
Porcí 114.541
Aviram 224.536
Conills
1.000
		
Equí
69
		
Oví
10.913
Cabrum
14
Ramaderia transhumant
1.200

hectàrees
persones
famílies
persones
construccions
hectàrees
hectàrees
vaques
porcs
aus
conills
cavalls
ovelles
cabres
ovelles

Font: Institut Municipal de Mercats i Consum (Ajuntament de Lleida).
Oficina de l’Horta (Ajuntament de Lleida). Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca (Generalitat de Catalunya)
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L’hortL’hort
i les hortalisses
i les hortalisses

Les feines que fa el pagès a l’hort

Quines hortalisses es cultiven

Quines feines heu fet aquest matí?
....................................................................................................................................

Aquestes són algunes de les hortalisses que pots veure en un hort. Encercla les
que veus en aquesta època de l’any.

Encercla les eines que has utilitzat i escriu què has fet amb elles.
Pala

Rasclet o
rampill

Porro

Coliflor

Fava

Api

Falç

Punxó

Enciam

Pastanaga

Carretó

Xapo

Cabàs

Carxofes
Ceba

Patates
Tomates

Afecten les plagues a les plantes dels horts?
SÍ, com a totes les plantes

Observa les plantes cultivades a l’hort i resumeix les teves idees al quadre següent:

Quina planta és?

Part que se n’aprofita

bulb, tubercle, llavor, arrel,
flor, fulla, fruit, tija.

En quin estat està la
planta?

germinat, creixent, florint,
fructificant, madurant,
morint.

Quina feina es fa en
aquesta tauleta?
desherbar, regar, collir,
adobar, plantar.

NO, només ataquen els arbres fruiters

Quin tipus d’adob es fa servir als horts?
Orgànic

Químic

D’on prové?
....................................................................................................................................................

Com es rega l’hort
Per on entra l’aigua a l’hort................................................
Com arriba l’aigua al cultiu?...............................................
Quin sistema es fa servir per regar?..................................

Quin és el destí de les hortalisses que es produeixen a l’horta de Lleida?
Consum familiar
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Els marges
Els

La Lleida urbana
i la iLleida
rural
urbana
la Lleida

marges

Posa el nom a cadascuna de les parts del paisatge d’aquest dibuix.

rural

Ambdues Lleides (la de la ciutat i la de l’horta) formen part d’un mateix
tot. Busca les relacions que hi ha entre elles

Horta-ciutat

➡

➡

➡

Zona d’esbarjo

➡ Ciutat-horta

Ocupació del terreny pel
creixement de la ciutat

Efectivament, les parts del paisatge que no són ni la ciutat de Lleida, ni camins, ni camps de fruiters, ni torres, ni
horts, ni sèquies, ni ponts, són els marges.

........................................................................
........................................................................
........................................................................

··
·

.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

La torre: un lloc per
estar-s’hi
un
lloc per

estar-s’hi

Les torres són construccions que trobem dispersades entre els camps de conreu de
l’horta. Les seves formes i els seus usos són variats.

Descriu la torre
Material de construcció
Està envoltada per...
Entrada orientada cap al...
Anys que fa que es va construir
Ús que se’n fa

···
···
·

➡
➡

Torre vella

···
···
·

➡
➡

+

➡
➡

··
·

Què penses que té de positiu i de negatiu que existeixin els marges?

Quin futur penses que tindrà l’horta de Lleida?
....................................................................................................................................................

Torre nova

Segur que coneixes algú que té una torre. Quin ús en fa?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Ara que coneixes millor l’horta entendràs perquè Marius Torres va escriure:

...
Allí, més bells encara que els parcs en primavera,
els camps humils i alegres s’obren al capaltard
en el seu gran repòs l’ànima es fa lleugera
com enmig de la vasta paciència del mar
...
							“Molt lluny d’aquí”
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