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1. Llegeix el text i marca l’opció correcta a cada pregunta:  
 

 L’Hermitage de Barcelona obrirà les seves portes el 2019  
 

El nou edifici, de 3.500 metres quadrats, es construirà al costat de l'hotel Vela i costarà 
38 milions d'euros  
 

Després de quatre anys de rumors i de rebutjar diverses ubicacions, com unes antigues 
naus al port de Barcelona, la Facultat de Nàutica de la plaça Palau o l'enorme edifici de 
la Duana, davant de les Drassanes, els promotors de la delegació barcelonina del 
museu rus de l'Hermitage han decidit construir un edifici nou de 3.500 metres quadrats 
en un terreny del Port de Barcelona, prop de les naus on es volia situar al principi. El 
lloc escollit és un solar de la nova bocana del port situat al costat d'un dels edificis del 
nou skyline de Barcelona, l'Hotel Vela, en una zona on es construirà un nou port 
esportiu, la Marina Vela.  
 

Segons el projecte presentat aquest matí, el nou edifici impulsat pel dissenyador Ujo 
Pallares i el seu soci rus Valery Larovslavski el construirà l'arquitecte Íñigo Amézola, 
tindrà cinc plantes i set sales d'exposició diàfana i un gran vestíbul d'accés.  
 

El projecte científic de l'Hermitage Barcelona, que era l'única cosa certa del nou 
equipament, serà dirigit per Jorge Wagensberg, impulsor, entre d'altres, de centres de 
gran reputació com Cosmocaixa, que va assegurar que la seva intenció era explicar la 
història de la humanitat mitjançant la important col·lecció d'obres d'art.  
 

El 2012 EL PAÍS va donar a conèixer la intenció de la pinacoteca russa d'instal·lar-se a  
Barcelona. Al final de l'any, aprofitant un viatge del president de la Generalitat, Artur 
Mas, a Moscou, el conseller de Cultura Ferran Mascarell va signar un acord amb les 
autoritats culturals russes i el museu per impulsar el projecte, confirmant el que s'havia 
anunciat que la intenció era obrir un centre en les antigues naus del Port de Barcelona, 
després de reformar-les i ampliar-les. L'acord signat establia un acord per 30 anys. No 
obstant això, Generalitat i Ajuntament han manifestat sempre que no intervindrien 
aportant recursos en aquest projecte eminentment privat.  
 

  
  http://cat.elpais.com/cat/2016/06/17/catalunya/1466160430_181584.html  
 1.1. El museu Hermitage s’ubicarà:  



 

      □ A la Facultat de Nàutica de Barcelona  
 

      □Al costat de l’hotel Vela  
 

      □A les Drassanes  
 

1.2. L’edifici tindrà una superfície de:  
 

      □ Tres-cents cinquanta metres  
 

      □ Tres mil cinc-cents metres  
 

      □ Tretze mil cinc-cents metres  
 

1.3. Prop de l’hotel Vela tenen previst:  
 

      □ Construir-hi un parc nàutic  
 

      □ Construir-hi un port esportiu  
 

      □ Construir-hi un port de transport de mercaderies  
 

1.4. Els dissenyadors de l’edifici seran:  
 

      □ Ujo Pallares i Íñigo Amézola  
 

      □ Valery Larovslavski i Ujo Pallares  
 

      □ Jorge Wagensberg i Valery Larovslavski  
 

1.5. Jorge Wagensberg pretén:  
 

        □Explicar la història de l’art  
 

        □Explicar la història mitjançant les obres d’art  
 

      □ Exposar les millors obres d’art de la història  
  
 

1.6. La Generalitat i l’Ajuntament:  
 

      □ Tenen un acord per finançar el museu a mitges  
 

      □ No finançaran el museu  
 



      □ Pagaran el que calgui, però volen el museu a Barcelona  
 

1.7. El museu:  
 

      □ Tindrà sis plantes i set sales d’exposició  
 

      □ Tindrà set plantes i sis sales d’exposició  
 

      □ Tindrà cinc plantes i set sales d’exposició  
 

  
 

1.8. L’edifici:  
 

      □ Costarà trenta-cinc milions d’euros  
 

      □ Costarà trenta-vuit milions d’euros  
 

      □ No costarà res perquè ja està construït, aprofitaran un edifici de la Duana  
 

  
 

 1.9. Quina frase significa el mateix que “Després de quatre anys de rumors i de 
rebutjar diverses ubicacions”? 
 

 Després de quatre anys de rumors i de aprovar diverses ubicacions 

 Després de quatre anys de rumors i de dir que no diverses ubicacions 

 Després de quatre anys de xerrades i de rebutjar diverses ubicacions 

  
1.10 Si escrius aquesta notícia avui, el titular seria: 

 

 L’Hermitage de Barcelona va obrir les seves portes el 2019 

 L’Hermitage de Barcelona obriria les seves portes el 2019 

 L’Hermitage de Barcelona ha d’obrir les seves portes el 2019 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Llegeix el text i marca l’opció correcta a cada pregunta:  
 

  
 

Brisca  
 

La brisca (brìscula en sicilià, brìšcula o brišc en napolità, briškula en croat, la  
brisca en castellà, bisca en portuguès, i briškola en eslovè) és un joc de cartes de dos a 
quatre jugadors  popular a  diversos  països,  com Croàcia, Puerto  Rico, Espanya, 
Portugal, Itàlia o als Països  Catalans.  El  joc  es  juga  amb  una baralla  espanyola de  
40  o  48  cartes.  En  moltes contrades el joc es denomina bescambrilla o 
escambrilla.   
 

Una baralla espanyola de cartes consta de 40 o 48 cartes, dividides en quatre colls: 
monedes, copes, espases i bastos. Simbolitzen el poder de les armes (bastos i 
espases), del diner (oros) i de la beguda (copes).  
 

En total, la baralla té 120 punts. Per guanyar el joc, el jugador ha d'aconseguir més 
punts que cap altre jugador.  
 

Per començar el joc es reparteixen tres cartes a cada jugador.  
 

Després d'haver repartit les cartes, la baralla es col·loca al centre de la taula i es 
descobreix la rimera carta.  El coll d'aquesta carta es considera el trumfo o atot, i les 
cartes d'aquest coll guanyen les altres, per molt altes que siguin.  
 

El jugador de la dreta de qui ha repartit les cartes col·loca una carta sobre la taula i 
cada jugador en col·loca una successivament.  
 

Guanya el torn qui llenci la carta més alta, emportant-se les altres, i tenint en compte 
que:  
 

a) en cas que totes les cartes siguin del mateix pal, guanya el que ha posat la més alta.  
 

b) en cas que es juguin cartes de colls diferents que no siguin trumfo, guanya qui hagi  
col·locat la carta més alta del coll corresponent a la primera carta jugada.  
 

c)  en  cas  que  algú  llenci  un  trumfo,  guanya  qui  hagi  jugat  el  trumfo  més  alt,  
  independentment del valor de les cartes de qualsevol altre coll que s'hagin col·locat. 
 

Després d'això, el jugador que hagi guanyat el torn recull les cartes i les col·loca cap 
per avall. Seguidament, el jugadors agafen una carta de la baralla per torns, començant 
pel que ha guanyat i torn  i continuant  en  sentit  antihorari.  El guanyador començarà 
el torn  següent.  Es  juga  així successivament fins que s'acabi la baralla (17 torns si 
juguen dues persones). Acabada la baralla, els jugadors es disputaran les últimes tres 
mans amb les tres cartes que tinguin a la mà.  



 

Si la carta descoberta que marca el trumfo és superior a set, pot ésser intercanviada 
pel set del mateix pal per qualsevol jugador que tingui el set a la mà, en qualsevol   
moment,  fins  i  tot  si  s'està  jugant  una  mà,  sempre  que  el  jugador  en  qüestió  
hagi guanyat com a mínim un torn. Si la carta és set o inferior, pot intercanviar-se pel 
dos.  
 

Extret de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Brisca  
 

 2.1. El joc de brisca es juga:  
 

      □ Només a Catalunya.  
 

      □ A països tan diferents com Espanya, la Xina o Itàlia.  
 

      □ Entre d’altres països a Croàcia, Itàlia o Portugal.  
 

2.2. Aquest joc s’anomena també:  
 

      □ Escombreta  
 

      □ Escombrilla  
 

      □ Escambrilla   
 

2.3.  En una baralla, s’anomena coll a:  
 

      □ Cada “família” de cartes (bastos, oros, espases i copes).  
 

      □ Les cartes del rei.  
 

      □ Les cartes més altes.  
 

2.4.  El trumfo és:  
 

      □ El coll de la primera carta que es descobreix.  
 

      □ La carta de guanya.  
 

      □ Una carta qualsevol, que prèviament han escollit els jugadors.  
 

2.5.  A “cada jugador en col·loca una successivament”, el pronom “en” substitueix: 
 

 coll 

 carta 

 baralla 



 

2.6. Si es juguen cartes de colls diferents al trumfo:  
 

      □ Guanya qui té la carta més alta de qualsevol coll  
 

      □ Guanya el de la dreta  
 

      □ Guanya qui té la carta més alta del coll de la primera carta jugada.  
 

2.7. El jugador que guanya el torn recull les cartes, les posa cap per avall i la resta de  
 

jugadors...  
 

      □ Van agafant una carta en el sentit de les agulles del rellotge.  
 

      □ Van agafant una carta per torns en sentit contrari al rellotge.  
 

      □ El més ràpid se les emporta totes.  
 

2.8. Si juguen dues persones, les cartes s’acaben en:  
 

      □ Setze torns  
 

      □ Disset torns  
 

      □ Set torns  
 
2.9. La frase “el joc es denomina bescambrilla o escambrilla” es podría canviar per: 
 

      □ el joc s’anoma bescambrilla o escambrilla 

 

      □ el joc es nomina bescambrilla o escambrilla 

 

      □ el joc s’anomena bescambrilla o escambrilla 

 

2.10. La carta que marca el trumfo:  
 

      □ Pot canviar-se pel set del mateix pal per qualsevol jugador que tingui un set a  
 

      la mà  
 

      □ Es pot canviar per qualsevol carta del mateix pal  
 

        □No es poden canviar mai les cartes.  
 

  


