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3URYHV G¶DFFpV D FLFOHV IRUPDWLXV GH JUDX VXSHULRU 3DUW
HVSHFtILFD &LqQFLHV GH OD WHUUD L GHO PHGL DPELHQW
&RQYRFDWzULDRUGLQjULD(QXQFLDW
([HUFLFL(3 punts)
El riu Terret neix en una font de muntanya de la que brolla l’aigua cristal·lina,
Té una longitud de 50 km i desemboca al mar en la població de Marina Nova.
En el seu trajecte, les aigües del riu passen per la població de Torreó de Munt i
també per una extensa zona de explotació agrícola. Ja fa temps que les aigües
arriben molt contaminades al mar i l’Ajuntament de Marina Nova ha decidit
encarregar a una empresa que estudiï el procés de contaminació de l’aigua.
S’ha fet una anàlisi de l’aigua al final de cada tram de 10 km a partir del
naixement del riu. Els valors d’alguns dels paràmetres analitzats són:
TRAM
A : 0 a 10 km
B: 10 a 20 km
C: 20 a 30 km
D: 30 a 40 km
E: 40 a 50 km

Punt d’anàlisi
(km al final de cada tram)
km 10
km 20
km 30
km 40
km 50

Nitrats Fosfats
O2
(mg/l)
(mg/l) (mg/l)
0.9
0.03
4.0
2.3
0.04
4.2
77.5
9.97
4.0
71.5
11.21
2.1
68.9
14.77
1.6

1.1.

A partir de les dades de la taula indiqueu en quins trams estan ubicades
la població de Torreó de Munt i les explotacions agrícoles,
respectivament. Justifiqueu la resposta.

1.2.

Per tal de solucionar el problema construiran una depuradora en el
municipi de Marina Nova. Expliqueu dos usos que l’hi poden donar a
l’aigua depurada.

1.3.

També volen destinar part de l’aigua depurada pel consum dels
habitants del poble, però no és apta. Responeu:
a) ¿Quin tractament li fa falta?
b) ¿En què consisteix?
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En les figures següents podeu veure esquematitzades, tres tipus d’inestabilitats
gravitatòries o moviments en massa.

Figura A

Figura B

Figura C

2.1. Identifiqueu el tipus de inestabilitat representada en cadascuna de les
figures i feu una petita explicació de com s’ha produït el moviment.
Figura A

Tipus d’inestabilitat

Explicació del fenomen

Figura B

Figura C

2.2. Citeu quatre mesures correctores que s’apliquin
derivats de les inestabilitats gravitatòries.

per evitar els riscos

([HUFLFL(3 punts)
La pluja àcida pot fer mal en llocs allunyats cents de quilòmetres de les seves
fonts d’origen. Aquest és el cas dels països escandinaus que han vist
desaparèixer o empobrir-se la vida en molts dels seus llacs com a
conseqüència de la pluja àcida originada a la Gran Bretanya o a Alemanya. El
principal agent causant de la pluja àcida és el diòxid de sofre (SO2), encara que
també els òxids de nitrogen (NOx) poden contribuir-hi.
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Des del 1979, els Estats Units, Canadà i Europa occidental apliquen el Conveni
sobre la FRQWDPLQDFLyWUDQVIURQWHUHUDun tractat marc dirigit a frenar l’expansió
de la pluja àcida. Cada part signant fa servir uns mitjans propis per aconseguir
la reducció de les emissions dels gasos que la provoquen.
La següent taula mostra els valors aproximats en tones d’emissions de SO2 i de
NOx a l’Estat espanyol en el període de 1980-1995.
SO2
NOx
3.1.

1980
1983
1986
1989
1992
1995
3.100.000 2.950.000 2.450.000 2.350.000 2.175.000 1.925.000
1.100.000 1.000.000 1.000.000 1.175.000 1.250.000 1.250.000

a) Si l’aigua de la pluja acostuma a ser lleugerament àcida (pH = 5,2 –
5,6), què es considera com a pluja àcida?
b) Expliqueu el procés de formació del fenomen de la pluja àcida.

3.2.

A partir de les dades de la taula
a) Calculeu en forma de percentatge la disminució o creixement de les
emissions de SO2 i NOx que s’hauran produït a l’Estat espanyol fins
el 1995. Utilitzeu com a base les emissions realitzades durant el
1980.
b) Podeu afirmar que en l’Estat espanyol s’aplica el conveni de la
FRQWDPLQDFLyWUDQVIURQWHUHUDtot justificant la resposta? Quina explicació
podríeu donar sobre els valors dels percentatges obtinguts?

3.3.

Responeu:
a) Expliqueu dues de les fonts més importants de les emissions que
causen la pluja àcida.
b) Nombreu quatre efectes de la pluja àcida.

([HUFLFL(2 punts)
Aquest exercici presenta dues opcions (A i B). Trieu únicament una d’elles i
responeu-la totalment.
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(OVzOpVXQGHOVEpQVSUHFLRVRVGHODKXPDQLWDW3HUPHWODYLGDGHOVYHJHWDOV
GHOVDQLPDOVLGHO¶KRPHVREUHODVXSHUItFLHGHODWHUUDeVXQUHFXUVOLPLWDWTXH
HV GHVWUXHL[ IjFLOPHQW SHU DL[z KD GH VHU SURWHJLW FRQWUD O¶HURVLy L OD
FRQWDPLQDFLy
3ULQFLSLV    L  GH OD ³&DUWD (XURSHD GHOV VzOV´ DSURYDGD SHO &RQVHOO  G¶(XURSD HO
-XQ\GH

/D )$2 GHILQHL[ OD GHJUDGDFLy GHO VzO FRP HO SURFpV TXH UHEDL[D OD FDSDFLWDW
G¶XQVzOSHUSURGXLUEpQVLVHUYHLVWDQWTXDOLWDWLYDPHQWFRPTXDQWLWDWLYDPHQW
4.1. Expliqueu els quatre processos més importants de degradació del sòl.
4.2. Completeu la següent taula, explicant els sistemes específics que
s’utilitzen per al control i recuperació dels sòls erosionats a causa dels
següents usos:
(URVLy
Terres cultivades

&RQWUROLUHFXSHUDFLy

Originada per obres

([HUFLFL%(2 punts)
8QDVqULHGHVLVPHVKDQFROSHMDWGHQRXIRUWDPHQWHOQRVWUHSODQHWDGXUDQWHO
1RSRGUHPREOLGDUHOVHIHFWHVGHOWVXQDPLGHULYDWGHOGDUUHUTXHHOGH
GHVHPEUHYDFDXVDUWDQWHQHOQRPEUHGHYtFWLPHVFRPGHSqUGXHVPDWHULDOV
XQDGHOHVPpVJUDQVFDWjVWURIHVQDWXUDOVGHOHVTXHHQWHQLPUHJLVWUHKLVWzULF
(OULVFVtVPLFpVXQFRQFHSWHG¶RUGUHVRFLDOLHFRQzPLFMD TXHHV UHIHUHL[D OD
SRVVLELOLWDW GH SqUGXHV GH YLGHV KXPDQHV L HFRQzPLTXHV (OV VLVPHV QR HV
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SRGHQ HYLWDU QL DUD FRP DUD HV SRGHQ SUHGLU QR HV SRW SUHFLVDU HO OORF L HO
PRPHQW HQ TXq HV SURGXLUDQ L DL[t DO PHQ\V WHzULFDPHQW VDOYDU YLGHV
KXPDQHV -D TXH QR SRGHP HYLWDU HOV VLVPHV QL SUHGLUORV Vt TXH SRGHP
SUHQGUHPHVXUHVSHUPLWLJDUQHHOVHIHFWHV
4.1. Descriviu els tres factors que cal tenir en compte a l’hora d’estudiar un risc
sísmic (i vàlids per a qualsevol tipus de risc):
)DFWRU

'HVFULSFLy

4.2. Quines mesures es poden prendre a fi de prevenir els efectes sísmics?
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