
Fitxa	  3	  del	  tema	  3:	  societat,	  cultura	  i	  economia.	  2n	  ESO.	  21/22-‐5-‐2013.	  
Nom________________________________________________________Nota_______Actitud______Posició________	  

Endevineu	  les	  comarques	  a	  partir	  de	  consultar	  els	  mapes	  al	  bloc,	  com	  a	  pista	  us	  dono	  les	  lletres.	  
1. Única	  que	  té	  dos	  cocapitals	  i	  que	  és	  de	  les	  més	  poblades	  i	  industrials,	  és	  a	  tocar	  de	  Bcn:	  
2. Limítrof	  amb	  l’Anoia,	  pertany	  a	  la	  província	  de	  Lleida,	  i	  té	  un	  sector	  agrari	  molt	  fort:	  
3. Única	  que	  és	  alhora	  marítima	  i	  fronterera	  amb	  França,	  és	  la	  més	  oriental	  del	  país:	  
4. Única	  que	  està	  dividida	  entre	  dos	  províncies,	  entre	  dos	  països	  i	  té	  un	  enclavament	  a	  França:	  	  
5. Limítrof	  amb	  l’Anoia,	  és	  a	  la	  província	  de	  Lleida,	  i	  la	  seva	  part	  nord	  alberga	  estacions	  d’esquí:	  
6. Costanera,	  feta	  per	  un	  riu,	  terra	  de	  pas,	  molt	  industrial,	  veïna	  de	  l’Anoia	  i	  a	  prop	  de	  Bcn:	  
7. Tarragonina,	  costanera,	  molt	  turística	  i	  al	  costat	  de	  la	  província	  de	  Barcelona:	  
8. Volcànica,	  plujosa,	  gironina,	  a	  l’interior,	  limita	  amb	  la	  província	  de	  Bcn	  i	  fins	  i	  tot	  amb	  França:	  
9. La	  més	  gran	  de	  Catalunya,	  va	  des	  de	  l’Aragó	  fins	  al	  Solsonès,	  al	  nord	  comença	  el	  Prepirineu:	  
10. Ubica	  la	  capital	  de	  les	  comarques	  lleidatanes,	  i	  és	  travessada	  per	  un	  gran	  riu	  que	  li	  dóna	  nom:	  
11. Tarragonina,	  interior,	  terra	  de	  bons	  vins,	  limítrof	  amb	  les	  comarques	  de	  Lleida	  i	  el	  Baix	  Camp:	  
12. Ebrenca,	  costanera,	  amb	  l’hemidelta	  nord,	  alberga	  la	  capital	  de	  les	  comarques	  de	  l’Ebre:	  
13. Veïna	  meridional	  de	  l’Anoia,	  amb	  grans	  vins,	  hi	  passen	  nombroses	  vies	  de	  comunicació:	  	  
14. La	  més	  septentrional	  de	  les	  barcelonines,	  travessada	  pel	  Llobregat,	  amb	  mines	  i	  el	  Pirineu:	  
15. On	  resideix	  el	  bisbe	  copríncep	  d’Andorra,	  és	  al	  costat	  d’aquest	  Estat	  i	  la	  travessa	  el	  Segre:	  
16. La	  més	  septentrional	  de	  Catalunya,	  és	  l’única	  que	  limita	  amb	  França	  i	  Aragó,	  hi	  neix	  el	  Garona:	  
17. S’hi	  situa	  la	  capital	  de	  les	  comarques	  gironines,	  i	  la	  travessen	  moltes	  vies	  de	  comunicació:	  
18. Única	  de	  Catalunya	  que	  limita	  amb	  d’altres	  7	  i	  amb	  dues	  províncies,	  pren	  el	  seu	  nom	  d’un	  riu:	  
19. Comarca	  allargada	  i	  interior	  de	  Tarragona,	  que	  limita	  amb	  la	  província	  de	  Lleida	  i	  l’Anoia:	  
20. Entre	  el	  Segrià	  i	  les	  comarques	  tarragonines,	  és	  una	  de	  rural,	  amb	  una	  oliva	  i	  un	  oli	  famosos:	  
21. Limita	  amb	  les	  tarragonines	  i	  està	  en	  el	  camí	  de	  Barcelona	  cap	  a	  Lleida,	  molt	  agrícola:	  
22. Franja	  costanera	  situada	  al	  nord	  del	  Barcelonès,	  que	  arriba	  fins	  a	  les	  comarques	  gironines:	  
23. La	  més	  petita	  i	  alhora	  més	  poblada	  de	  Catalunya,	  que	  és	  capital	  i	  costanera:	  
24. Interior,	  industrial	  i	  al	  nord	  del	  Barcelonès,	  limita	  amb	  les	  gironines,	  i	  conté	  el	  Montseny:	  
25. Al	  nord	  de	  la	  província	  de	  Bcn,	  limita	  amb	  diverses	  comarques	  gironines,	  ramadera	  i	  industrial:	  
26. Al	  nord	  de	  les	  gironines,	  fa	  frontera	  amb	  França	  i	  es	  considera	  el	  bressol	  de	  Catalunya:	  
27. Costanera	  i	  la	  més	  meridional	  de	  les	  gironines,	  amb	  nuclis	  turístics	  molt	  importants:	  
28. Interior	  gironina,	  petita	  i	  amb	  un	  llac	  reconegut,	  i	  producció	  agrària	  i	  industrial:	  
29. Costanera,	  envoltada	  d’altres	  comarques	  gironines,	  és	  molt	  turística,	  i	  té	  un	  paisatge	  maquíssim:	  
30. La	  més	  gran	  de	  les	  barcelonines,	  hom	  li	  diu	  el	  cor	  de	  Catalunya,	  conté	  Montserrat:	  
31. Costanera,	  és	  la	  més	  meridional	  i	  occidental	  de	  totes	  les	  barcelonines,	  té	  turisme	  i	  indústria:	  
32. Envoltada	  per	  d’altres	  comarques	  lleidatanes,	  molt	  petita	  i	  veïna	  del	  Segrià:	  
33. Pirinenca,	  limita	  amb	  França	  i	  Andorra,	  cèlebre	  per	  una	  capital	  amb	  nom	  afortunat:	  
34. Petita	  i	  amb	  molt	  de	  romànic,	  al	  costat	  de	  l’Aragó	  i	  la	  Noguera	  Ribagorçana,	  al	  nord	  del	  país:	  
35. Prepirinenca	  i	  plena	  d’embassaments,	  limita	  amb	  l’Aragó	  i	  d’altres	  de	  lleidatanes:	  
36. La	  més	  meridional	  de	  Catalunya,	  agrària	  i	  turística,	  a	  tocar	  del	  País	  Valencià,	  amb	  un	  hemidelta:	  
37. Com	  que	  està	  per	  sobre	  en	  altitud	  de	  les	  altres,	  li	  diem	  així,	  és	  tarragonina,	  a	  tocar	  de	  l’Aragó:	  
38. L’Ebre	  la	  travessa	  en	  bona	  part,	  no	  té	  mar,	  però	  sí	  moltes	  centrals	  nuclears:	  
39. Alberga	  la	  capital	  de	  les	  comarques	  tarragonines,	  la	  seva	  capital	  és	  patrimoni	  de	  la	  humanitat:	  
40. Durant	  un	  temps,	  la	  seva	  capital	  rivalitzava	  amb	  París	  i	  Londres,	  gran	  producció	  de	  fruita	  seca:	  
41. És	  un	  territori	  elevat	  en	  relació	  al	  que	  l’envolta,	  té	  una	  capital	  que	  té	  l’únic	  nom	  plural	  del	  país:	  

-‐	  Digues-‐ne	  també	  les	  capitals	  de	  les	  comarques	  


