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Hi ha llocs en què la natura ens ofereix paisatges màgics i 
racons fantàstics. Hi ha entorns plens de vida; amb animals i 
plantes ben diversos i alhora interessants. Són llocs on és molt 
agradable de fer-hi excursions per descobrir coses noves cada 
dia. El riu Foix i els seus voltants en són un bon exemple. És per 
això que una part d’aquest territori ha estat protegida i s’hi ha 
fet el Parc del Foix.

El riu i el Parc del Foix
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El Parc del Foix queda enmig de 
Vilanova, Vilafranca i el Vendrell, al 
Penedès.
És un indret on el riu Foix s’atura 
per reposar a l’embassament. Al 
costat del riu hi trobem boscos, 
vinyes, castells, ermites, masies, 
pobles, carreteres, fonts, coves, 
cingleres i moltes coses més.
Hi ha racons tan bonics i tan variats 
que són moltes les plantes i els 
animals que hi viuen. 
La gent que treballa al Parc i els qui 
el visiten se l’estimen molt, és per 
això que tothom procura cuidar-lo 
molt bé.
El Parc es beneficia de les persones 
perquè el respecten i el cuiden. 
Les persones ens beneficiem del 
Parc perquè ens agrada anar-hi a 
passejar i a conèixer la natura.passejar i a conèixer la natura.

5
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POLLANCRE
Creix prop de l’aigua
Fins a 30 m d’alçada
Fulla caduca
Pot tenir capçada alta i 
estreta o bé ampla

arbres del foix

ÀLBER
Creix prop de l’aigua
Fins a 28 m d’alçada
Fulla caduca
Té color blanc a sota les 
fulles

FREIXE
Creix prop de l’aigua
Fins a 22 m d’alçada
Fulla caduca
Les fulles són compostes 
d’entre 5 i 9 folíols

OM
Creix prop de l’aigua
Fins a 30 m d’alçada
Fulla caduca
Fixeu-vos que la fulla no 
és simètrica

SALZE
Creix prop de l’aigua
Fins a 15 m d’alçada
Fulla caduca
Amb les branques es fa 
cistelleria

TAMARIU
Creix en llocs que es 
poden inundar
2 a 3 m d’alçada
A l’hivern perden moltes 
fulles
Té propietats 
cicatritzants

SARGA
Creix a tocar del riu
2 a 5 m d’alçada
Fulla caduca
Amb les branques es fa 
cistelleria

LLEDONER
Creix prop de masies, 
camins i rius
Fins a 20 m d’alçada
Fulla caduca
Els fruits (lledons) són 
comestibles
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EL REMEI
MÀGIC

- Hi juguen 2 persones. 
Cadascú necessita 
3 fitxes iguals (a la 
pàgina 25 proposem com 
fer fitxes).
- Un jugador posa les 
3 fitxes a les 3 caselles 
vermelles i l’altre jugador 
a les 3 caselles verdes.
- Cadascú, al seu torn, 
mou una sola fitxa. Es 
pot fer anar a qualsevol 
casella contigua que 
estigui lliure (també en 
diagonal). 

- El primer a posar les 
seves 3 fitxes contigües 
en línia obté les 
3 plantes del remei màgic 
i guanya.

REMENTEROLA ROMANÍ

PONIOL SAÜC 

FARIGOLA MENTA 
BORDA

• Creix a prop del 
riu i de camins
• Pot fer 60 cm
• Va bé per donar 
gust a menjars

• Viu al bosc
• Fa uns 100 cm
• Molt bo per 
reforçar el cos

• Viu entre roques
• Pot fer 60 cm
• Ajuda a fer una 
bona digestió

• Creix prop 
del riu
• Arbust de 
fins a 5 m
• Calma la 
tos i mals de 
boca

• Creix a muntanya
• Fa uns 30 cm
• Per fer sopes i 
per guarir la vista

• Viu prop del riu
• Fa uns 40 cm
• Hi cuinem faves i 
altres plats

24
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QUIN ANIMAL SÓC?

LIBÈL·LULA

SARGANTANA IBÈRICA

PAPALLONA CLEÒPATRA

RATPENAT ORELLUT 

GRIPAU COMÚPUPUT

CABIROL

XOTPAPALLONA DE L’ARBOÇ

CARGOLINA

GAIG LIBÈL·LULA

NNp
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UNS QUANTS INVERTEBRATS DEL FOIX

1- Libèl·lula
2- Llagosta
3- Grill
4- Somereta 
5- Pregadéus
6- Tisoreta
7- Abella
8- Vespa
9- Mosca
10- Mosquit
11- Bufaforats
12- Escarabat  
      pudent

13- Escarabat   
       rinoceront
14- Cuca de llum
15- Marieta de set  
       punts
16- Bernat pudent
17- Xinxa ratllada
18- Sabater
19- Nedador        
       d’esquena
20- Pastereta
21- Llimac
22- Cargol bover
23- Cargolina
24- Centpeus

32
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EL BARB CUA-ROIG
Abans nedava per tot el riu Foix, però 
per culpa de la contaminació, ara 
sols viu als llocs d’aigua ben neta. 
Li agrada molt estar a 
prop dels salts 
d’aigua.

L’ANGUILA

EL GRIPAU CORREDOR
LA TORTUGA 
DE RIEROL

Encara que s’assembli a 
una serp és un peix. Viu en 
llocs profunds del riu i de 
l’embassament.

Sempre s’està a pocs centímetres del 
riu i si veu alguna cosa que li sembla 
un perill es deixa caure dins l’aigua. 
També hi ha tortugues d’altres països 
que la gent ha deixat anar i que li 
poden causar problemes.

Sobretot viu en terrenys 
dedicats a l’agricultura. 
En canvi, el gripau comú 
(que no té la ratlla clara 
al mig de l’esquena) 
prefereix zones 
boscoses. Surten de nit o 
en dies plujosos.

37
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JUGUEM
A VOLAR
Es necessita 
una fitxa per a 
cada jugador 
i un dau. 
Comencem 
a la casella 
número 1 i 
avancem 
d’acord amb 
el que surti en 
tirar el dau. 
Quan trobem 
el nom d’un 
ocell avancem 
fins on ha 
volat l’ocell. 
Guanya qui 
vola més alt i 
arriba fins la 
casella del sol.

Np

43 44 45 46 47 48

42 41 40 39 38 37 36

29 30 31 32 33 34 35

28 27 26 25 24 23 22

15 16 17 18 19 20 21

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7
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