
FEM DE GUIES PER... ON VIVIM?

LES LOCALITATS DE MUNTANYA

A les zones de muntanya no hi ha gaires 
terrenys plans, i per això no hi ha grans 
ciutats. Les localitats se situen a les 
zones menys fredes, com el fons de les 
valls o els vessants assolellats de les 
muntanyes. 

Les cases tenen parets gruixudes per 
protegir l’interior del fred i les teulades 
són inclinades perquè no s’hi acumuli la 
neu. Els carrers són estrets i costeruts.

Molts habitants es dediquen a la 
ramaderia o a activitats relacionades 
amb el turisme, com l’esquí o  
els esports d’aventura. 

Hi ha moltes segones residències, que 
són cases habitades només els caps de 
setmana o en èpoques de vacances.

LES LOCALITATS DE PLANA

A la plana hi ha pobles, viles i ciutats, 
perquè al terreny pla s’hi poden construir 
molt fàcilment cases, carrers, indústries, 
vies de comunicació, etc.

Hi ha habitants que conreen el camp o 
es dediquen a la cria de bestiar i n’hi ha 
que treballen en indústries, entre altres 
feines.

La situació de les localitats al territori depèn de la presència d’elements 
naturals com l’aigua i un terreny pla on es puguin construir cases, carrers, 
carreteres...

Les localitats i el relleu

Rupit (Osona)

Les teulades inclinades eviten l’acumulació de neu.

El canal d’Urgell (Pla d’Urgell)
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LES LOCALITATS DE COSTA

A la costa s’hi concentra molta població. 
Hi ha ciutats que estan molt ben 
comunicades per carretera i per tren i,  
en alguns casos, tenen port i aeroport.

Als pobles de la costa hi ha una zona 
antiga, amb cases baixes i carrers estrets, 
i zones modernes, amb edificis més alts, 
com hotels i blocs d’apartaments.

A les localitats de costa també hi ha 
moltes segones residències.

A l’estiu les localitats de costa reben 
molts visitants i turistes, atrets per 
la proximitat del mar i la bonança 
de les temperatures. Això ha fet que 
molts habitants treballin en activitats 
relacionades amb el turisme.

Calella de Palafrugell (Costa Brava)

Altafulla (Camp de Tarragona)




