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1. Llegeix la propera notícia i contesta les següents preguntes:  
 

  
 

 

La ‘cremà’ de les falles, moment àlgid de les festes de València  
 

 

La previsió meteorològica apunta que hi haurà pluges   
 

 

Amb el dia de Sant Josep, la festa de les falles arriba avui a la fi a València. 

Després de gairebé un mes d’activitats i celebracions falleres, les falles arriben a la 

fi amb la cremada a partir de les deu de la nit dels set-cents monuments, inclosos 

els infantils, distribuïts per tota la ciutat i alguns municipis més de l’àrea 

metropolitana. Amb gairebé tota seguretat hi haurà pluges al llarg del dia, però 

s’espera que no siguin molt abundants.  
 

 

Si la pluja no ho impedeix, a partir de les deu de la nit començaran a cremar les 

falles infantils i mitja hora després ho farà el monument que enguany ha obtingut 

el primer premi de la secció especial, el de la comissió Cuba – Literat Azorín, que 

es va coronar guanyadora amb la seva obra ‘Calla, canalla’.  
 

 

A les onze cremarà la falla infantil de la plaça de l’Ajuntament i a mitjanit es 

començaran a encendre totes les falles de la ciutat, tret de la del primer premi de la 

secció especial, que ho farà mitja hora més tard. A la una hi haurà la cremada de la 

falla oficial de la plaça de l’Ajuntament, amb castell de focs previ.  
 

 

  
 

    http://www.vilaweb.cat/noticies/la-crema-de-les-falles-moment-algid-de-les-

festes-de-valencia/  
 

  



 

1.1. ¿Quants monuments es cremaran la nit de la cremà, segons la notícia?  
 

a) □ 600  
 

b) □ 700  
 

c) □160  
 

1.2. Les falles de València:  
 

a) □ Comencen la nit de Sant Josep  
 

b) □ Acaben la nit de Sant Josep  
 

c) □ Durant la nit de Sant Josep celebren que han arribat a la meitat de les festes  
 

1.3. Segons aquesta notícia, pel dia de Sant Josep s’espera que :  
 

a) □ Plogui  
 

b) □ Nevi  
 

c) □ Faci molta calor  
 

1.4. Però a la nit :  
 

a) □ Deixarà de ploure  
 

b) □ Plourà amb més intensitat  

 

c) □ No se sap  
 

1.5.  A les 22 h començaran a cremar :  
 

a) □ Les falles infantils  
 

b) □ El monument que ha guanyat el premi de la secció especial  
 

c) □ Les falles dels adults  
 

1.6. El monument “Calla, canalla”:  
 



a) □ Ha guanyat el premi a la més original  
 

b) □ Ha guanyat el premi de la secció especial Cuba-Literat Azorín   
 

c) □ És més lleig de tots els monuments  
 

1.7. A la una de la nit:  
 

a) □ Cremarà la falla especial de l’Ajuntament  
 

b) □ Cremarà la falla oficial de l’Ajuntament  
 

c) □ Cremarà la falla espacial de l’Ajuntament  
 

1.8.  Els focs artificials:  
 

a) □ Els faran abans de cremar la falla a la plaça l’Ajuntament  
 

b) □ Després de cremar la falla a la plaça de l’Ajuntament  
 

c) □ Mentre crema la falla a la plaça de l’Ajuntament  
 

1.9.Gairebé és sinònim de:  
 

a) □ Molt bé  
 

b) □ Quasi  
 

c) □ Per sort 
 

1.10. Les falles :  
 

a) □ Estan ubicades totes en el mateix lloc  
 

b) □ Es reparteixen per tota la ciutat i per alguns municipis de l’àrea metropolitana  
 

c) □ Només n’hi ha a la ciutat  
 

 

 

 

2. Llegeix la propera notícia i contesta les següents preguntes:  
 



‘De flor en flor’: el primer festival de flors i jardins de Barcelona 

El Poble Espanyol de Barcelona celebra l'arribada de la primavera amb un 

certamen de flors  

El Poble Espanyol de Barcelona celebrarà enguany la primavera amb una gran 

festa de colors i sensacions. ‘De flor en flor‘ és el nom del primer i únic festival de 

flors i jardins que es fa a Barcelona. Es podrà veure a l’emblemàtic recinte de 

Montjuïc fins el 28 de març. 

L’esdeveniment, que compta amb la col·laboració del Gremi de Floristes de 

Barcelona, el Jardí Botànic i l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de 

Barcelona, entre més, inclourà decoracions florals en deu espais del recinte i una 

llarga llista d’activitats per a tota la família: una exposició d’orquídies, una mostra 

de bonsais, una exposició d’aquarel·les relacionades amb el món floral, un concurs 

de pintura ràpida obert a nens i adults i música en directe –blues i guitarra clàssica. 

Tallers per als més petits 

La mainada* podrà participar en un seguit de tallers pensats per a gaudir de les 

plantes i aprendre’n les curiositats. Podrà tenir cura d’un hort urbà, descobrir les 

plantes aquàtiques o iniciar-se en el món dels cactus. A més, hi haurà xerrades 

adreçades al públic general i als professionals del sector. 

A ‘De flor en flor’, hi col·labora la fundació ASPACE, una entitat sense ànim de 

lucre fundada l’any 1961 per un grup de pares, amb l’objectiu d’atendre les 

persones afectades de paràlisi cerebral. Per a aquest primer certamen, es treballarà 

conjuntament amb el Jardí Botànic i un grup de persones que tenen aquest trastorn. 

Junts, faran una decoració en el festival. Prèviament hauran seguit una formació a 

càrrec de personal del Jardí Botànic. 

http://www.vilaweb.cat/noticies/60713/ 

*mainada = nens i nenes 

 

1.1. “De flor en flor” és un festival 

a) □ Que se celebra des de fa 10 anys a Barcelona 

b) □ És el primer cop que se celebra a Barcelona 

c) □ De llarga tradició a Barcelona 

1.2. El festival té el suport de: 

a) □ Gremi de Floristes de Barcelona, el Jardí Botànic i l’Àrea d’Horts 

Urbans de l’Ajuntament de Barcelona 

b) □ Gremi de Floristes de Barcelona, el Jardí Botànic i l’Àrea d’Ecologia 

Urbana de l’Ajuntament de Barcelona 

http://www.poble-espanyol.com/ca
http://www.poble-espanyol.com/ca/agenda-barcelona/de-flor-en-flor
http://www.jardibotanic.bcn.es/
http://aspace.cat/
http://www.vilaweb.cat/noticies/60713/
http://www.jardibotanic.bcn.es/


c) □ Gremi de Floristes de Barcelona, el Jardí Botànic i l’Àrea d’Etnologia 

Urbana de l’Ajuntament de Barcelona 

1.3. S’hi celebren activitats com: 

a) □ una exposició d’orquídies, una mostra de bonsais, una exposició 

d’aquarel·les relacionades amb el món floral, un concurs de pintura 

ràpida obert a nens i adults i música en directe –blues i guitarra clàssica 

b) □ una exposició d’orquídies, una mostra de bonsais, una exposició 

d’aquarel·les relacionades amb el món floral, un concurs de pintura lenta 

obert a nens i adults i música en directe –blues i guitarra clàssica 

c) □ una exposició d’orquídies, una mostra de tomàquets, una exposició 

d’aquarel·les relacionades amb el món floral, un concurs de pintura 

ràpida obert a nens i adults i música en directe –blues i piano clàssic 

 

1.4. També hi haurà  

a) □ xerrades adreçades a un grup selecte de ciutadans 

b) □ xerrades adreçades a un públic general i professionals de l’arquitectura 

c) □ xerrades adreçades al públic general i als professionals de la botànica 

 

1.5.  La fundació ASPACE i el Jardí botànic: 

a) □  faran una obra inèdita per al festival 

b) □ faran una decoració per al festival 

c) □ faran un decorat per a l’obra teatral del festival 

 

1.6  El Poble Espanyol de Barcelona ______ l’any passat la primavera amb 

una            gran festa de colors i sensacions 

a) □  celebrarà 

b) □ ha celebrat 

c) □ va celebrar 

 

1.7 L’ASPACE és una associació: 

d) □  de pares de nens amb trastorns  

e) □ d’avis que es dediquen a fer rams de flors 

f) □ és l’associació de floristes de Barcelona 

 

1.8. El plural de jardí és: 

 

g) □ jardís 

http://aspace.cat/
http://www.poble-espanyol.com/ca


h) □ jardins 

i) □ és invariable 

 

1.9. En aquest festival participarà: 

a) □ només nens 

b) □ només adults 

c) □ gent de totes les edats 

 

1.10. El Jardí Botànic i un grup de persones afectades de paràlisi 

cerebral 

a) □ sempre treballem juntes 

b) □ col·laboraran en aquest festival 

c) □ no tenen, ni tindran mai, res a veure. 

 
 

 

 

 

 

 


