Solucionari de Cultura i divertiment
1. ¿Com ho diries en valencià? Enllaça.
Solucionari
de pies a cabeza

de cap a peus

echar los bofes

traure el fetge per la boca

esto es coser i cantar

açò és bufar i fer ampolles

en un abrir y cerrar de ojos

en un tancar i obrir d’ulls

a lo loco

A la babalà

estar al cabo de la calle

saber de quin mal s’ha de morir

hacer mangas y capirotes

fer mans i mànigues

llegar a las aceitunas

arribar a misses dites

tener mucho morro

tindre molta barra

2. ¿Què vol dir l’expressió següent: «Tants caps tants barrets».
a) Que hi ha un barret per a cada persona.
b) Referint-se a diferents persones, dit per a indicar la disparitat d'opinions,
de conveniències, de propòsits, etc., entre cada una i les altres.
Solucionari
la b)
3. Llig este vocabulari sobre la vestimenta i tria la paraula que correspon
a esta definició:
«Xicoteta obertura feta en una peça de roba, etc., per la qual, per a cordar-la,
es fan passar els botons cosits a l'altra vora.»
Vestimenta: falda, botó, jaqueta, jaca, tratge, brusa, jersei, suèter, calces,
calçotet, eslip, calcetí, sabata, sabatilla, espardenya, bota, sabates de taló o
tacó, els socs, bata de dormir, jupetí o armilla, abric, anorac, pantaló o
pantalons, camisa, corbata, cinturó, corretja, pijama, pantaló vaquer, barnús,
banyador, biquini, xancla o les xancles, xandall, dessuadora, caçadora,
gavardina, impermeable, sostenidor o els sostenidors, les bragues, brial o
combinació, el trau
Solucionari: el trau
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4. Destria quins municipis pertanyen a l’interior i quins a la costa.
Morella, Vinaròs, Sant Mateu, Onda, Benicarló, Castelló
Solucionari
Interior: Morella, Sant Mateu, Onda
Costa: Vinaròs, Benicarló, Castelló

5. Fixa’t en el nom d’estos rius i digues quins són els dos més cabalosos.
El Vinalopó, el Túria, el Xúquer, el Magre, el Palància, el Serpis
Solucionari
el Túria i el Xúquer
6. Els municipis d’Altea, Benidorm i la Vila Joiosa pertanyen, entre altres,
a la Marina Baixa. ¿Quin d’ells és el més populós i extens?
Solucionari
Benidorm
7. Llig, informa’t i tria la resposta adequada.
¿Què és el cató?
a) el primer llibre de lectura
b) un malnom
Solucionari
a) el primer llibre de lectura

8. En enologia, al xampany també li diuen...
a) vi batejat
b) cava
Solucionari
cava
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9. El disc compacte també és conegut com el...
a) cedé
b) disc dur
Solucionari
el cedé
10. ¿Quan és costum empinar el catxirulo?
a) A Nadal
b) A Pasqua
Solucionari
A Pasqua
11. ¿Com es diu la festa on la gent es disfressa i que coincidix amb la
Quaresma?
a) Festes de Pasqua
b) Festa de Rams
c) Carnestoltes
Solucionari
Carnestoltes
12. La commemoració dels últims dies de la vida terrenal de Crist i que
comença Diumenge de Rams es diu...
a) Setmana Santa
b) Setmana Fallera
Solucionari
Setmana Santa
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13. ¿Com es diu la setmana de festa on es planten i es cremen els
monuments fallers? Busca la resposta.
Solucionari
les Falles
14. ¿Com es diu la nit on es planten les falles?
Solucionari
la Plantà

15. ¿Com es diu la nit on es cremen les falles?
Solucionari
la Cremà
16. La Universitat de Castelló de la Plana es diu:
a) Jaume I
b) La Magdalena
Solucionari
Jaume I
17. Quan parlem d’olletes de pastor, trufes o tòfones, rovellons, flaons,
carquinyols, etc., estem parlant de la gastronomia del nord o del sud del
territori valencià.
Solucionari
del nord
18. ¿L’alfàbega, l’espígol, l’herba-sana, el romer o el romaní són herbes o
plantes?
Solucionari
plantes
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19. ¿Quin d’estos productes no pertany tradicionalment a l’agricultura de
secà?:
l’ametla
la garrofa
la pansa
l’oliva
la taronja
Solucionari
la taronja

20. ¿Com es diu l’edifici de planta baixa característic de la Marina destinat
a resguardar el canyís on posaven les panses a assecar?
a) el riurau
b) la masia
c) l’alqueria
Solucionari
el riurau

21. Si lliges estes frases fetes podràs deduir que la tardor també es pot dir
d’una altra manera, ¿de quina?
A la tardor, cauen les fulles a muntó.
A la tardor, ni fred ni calor.
La tardor és la primavera de l’hivern.
La tardor i l’hivern, per als vells temps d’infern.
La tardor porta la tristor.
Pluja d’abril i sol de tardor fan (o solen fer) l’any bo i millor.
Pluja de tardor, fa bona saó.
Pluja de tardor, pluja de saó.
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Solucionari
primavera d’hivern o primavera de l’hivern

22. Et presentem una relació de rius, però se’ns han colat dos serres.
Busca-les.
Palància, Túria, Magre, Xúquer, Cabriel, Albaida, Serpis, Gorgos,
Montnegre, Vinalopó, Mariola, Aitana, Segura.
Solucionari
serra Mariola i serra Aitana
23. Els municipis de Pedreguer, Dénia, Calp, Gata, Xàbia, entre altres,
pertanyen a la Marina Alta. ¿Quin municipi està a l’ombra del Penyal
d’Ifac?
Solucionari
Calp
24. ¿A quin lloc es troba el paratge natural de la Cova Negra?
a) A Crevillent
b) A Bellús-Xàtiva
Solucionari
A Bellús-Xàtiva

25. ¿On està el cap de Sant Antoni?
a) Xàbia
b) Santa Pola
Solucionari
A Xàbia
26. ¿On es troba el parc natural de la Font Roja?
a) A Alcoi (comarca de l’Alcoià)
b) A Vallada (comarca de la Costera)
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Solucionari
a) A Alcoi (l’Alcoià)
27. La capital de la província de Castelló és:
a) Castelló de la Ribera
b) Castelló de la Plana
Solucionari
b) Castelló de la Plana

28. Aitana pot ser el nom d’una persona i el nom d’una...
a) serra

b) comarca

Solucionari
a) una serra

29. Nova Tabarca i els Columbrets són:
a) illes

b) serres mediterrànies

Solucionari
a) illes

30. L’activitat econòmica fonalmental de Santa Pola és:
a) l’extracció de sal
b) la indústria
Solucionari
a) l’extracció de sal
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31. El samaruc és:
a) una planta
b) un peix que està en perill d’extinció perquè només es troba en marjals
Solucionari
la b) un peix
32. El parc natural de l’Albufera comprén l’Albufera, el seu entorn humit i
el cordó litoral anomenat...
a) Devesa del Saler
b) Devesa de València
Solucionari
a) Devesa del Saler
33. Vila-real, Onda i l’Alcora són municipis especialitzats en la indústria...
a) taulellera o de la ceràmica
b) del calcer
Solucionari
a) taulellera o de la ceràmica
34. Et fem un suggeriment perquè et desdejunes o berenes. Una volta
hages llegit el vocabulari, extrau tot el que es considera companatge, és a
dir, la vianda que es menja amb el pa o a més del pa.
Tenim per a desdejunar o berenar: sucs, fruita, llet, café, infusió, iogurt,
cereals, pa, pernil dolç, pernil salat, croissant, ensaïmada, coques salades i
dolces, formatge, xoriç, pastissos, mantega, melmelada, paté, mortadel·la,
sobrassada i salsitxa.
Solucionari
El companatge és: el pa, el paté, el pernil dolç, el pernil salat, el formatge, el
xoriç, la mortadel·la, la sobrassada, la salsitxa
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35. Destria quins municipis pertanyen a l’interior i quins a la costa.
Alzira, Aiora, Xàtiva, Moixent, Gandia, Dénia
Solucionari
A l'interior: Alzira, Aiora, Xàtiva, Moixent
A la costa: Gandia, Dénia
36. Elx i València tenen:
a) aiguamolls
b) albuferes
Solucionari
b) albuferes
37. El Saler (València) i Guardamar (Alacant) tenen:
a) marjals
b) dunes (correcte)
Solucionari
b) dunes

38. El natural o habitant d’Alacant es diu...
Solucionari
alacantí-alacantina
39. Qui parla castellà és castellanoparlant. Qui parla valencià és:
a) valencianoparlant
b) valenciàparlant
Solucionari
a) valencianoparlant
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40. Morella és la capital històrica de la comarca dels...
a) Serrans
b) Ports
Solucionari
b) Ports
41. El desert de les Palmes pertany a:
a) Castelló
b) València
c) Alacant
Solucionari
a) Castelló
42. El cim del Penyagolosa és el més emblemàtic i pertany a la comarca
del Maestrat. ¿Quina altura té?:
a) 1.000 m
b) 500 m
c) Vora 1.900 m
Solucionari
c) Vora 1.900 metres (1.813 m)
43. ¿Són serres o rius?
Fontcalent, el Caroig, Javalambre, Mariola
Solucionari
serres
44. Castelló celebra unes festes a maig en honor a la Mare de Déu del
Lledó. El lledó és el fruit del...
Solucionari
lledoner
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45. A València i la seua àrea metropolitana abunda la menuda i mitjana
empresa. ¿Quina és la gran indústria que hi ha a Almussafes?
Solucionari
Ford / la Ford (indústria de cotxes)
46. A Requena, Villar de l’Arquebisbe i les comarques del Vinalopó
s’elaboren sobretot...
a) vins
b) ceràmica
c) tèxtil
Solucionari
a) vins
47. Si escoltem paraules com brodats, randes, fils, cotó, vetes, etc., vol dir
que parlem del món del...
a) tèxtil
b) electricitat
Solucionari
a) tèxtil

48. Encara que es poden menjar en qualsevol època de l’any els torrons,
els pastissets de moniato, el massapà, les coques cristines, etc., sobretot
són dolços típics de...
a) Nadal
b) Pasqua
c) Carnestoltes
Solucionari
a) Nadal
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49. Si parlem de les mones, el pa socarrat, les tonyes, els ous durs, la
llonganissa, els pepitos, etc., estem parlant de menjars típics de...
a) Nadal
b) Pasqua
Solucionari
b) Pasqua
50. Si volem menjar pericana, borreta, aladrocs, rotllets, fogasses, etc., el
millor és anar a la comarca de la Vall d’Albaida i l’A............à.
Solucionari
l'Alcoià
51. ¿On es troba la fàbrica de xocolates Valor?
a) Elda
b) la Vila Joiosa
Solucionari
b) la Vila Joiosa
52. ¿A quin lloc de la Marina se celebra per juliol un festival de cine?
a) Altea
b) Alfàs del Pi
Solucionari
b) Alfàs del Pi

53. La zona humida més important del territori valencià és:
a) l’Albufera de València
b) la marjal de Pego-Oliva
Solucionari
a) l’Albufera de València

12

54. La perdiu, l’oroneta, la cadernera, el colom, el falcó són:
a) plantes
b) aus
Solucionari
aus
55. La sàlvia, el timó, l’orenga, la til·la, la camamilla, el poliol són:
a) herbes o plantes
b) roques
Solucionari
a) herbes o plantes
56. ¿Quin és el dia que se celebra l’entrada del rei Jaume I a la ciutat de
València?
a) el 9 d’octubre
b) el 25 d’abril
Solucionari
a) el 9 d’octubre
57. El gran poeta Ausias o Ausiàs March i Joanot Martorell eren cunyats.
El cantant Raimon va musicar Veles i vents. ¿Qui n’era l’autor?
Solucionari
Ausias o Ausiàs March
58. Joanot Martorell va escriure una novel·la de cavalleries admirada per
Cervantes i Shakespeare, i traduïda a diversos idiomes. ¿Com es deia?
a) Curial e Güelfa
b) Tirant lo Blanc
Solucionari
b) Tirant lo Blanc
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59.¿Qui era el polític valencià, fundador de dos partits republicans, autor
de novel·les escrites en valencià, periodista i fundador del diari El Pueblo,
i que tenia una vila a la platja de la Malva-rosa, hui casa museu?
a) Vicente Blasco Ibañez
b) Martínez Ruiz, Azorín
Solucionari
a) Vicente Blasco Ibañez
60. Eduard Escalante (1834-1895) va ser un autor teatral de molt d’èxit,
dominava sobretot el...
a) drama
b) sainet
Solucionari
b) sainet
61. Si parlem de l'arnadí, el codonyat, les fogasses, les coques fines,
l'arrop i les talladetes (tallaetes)..., estem parlant de les postres i els
dolços. ¿Què és l’arrop? ¿I les talladates? Relaciona i aprendràs.
most concentrat

llesques de carabassa cuites

Solucionari
arrop: most concentrat
talladetes: llesques de carabassa cuites

62. L’arrop i les tallaetes és un dolç d’origen àrab i té molta tradició a:
a) Benigànim i la Tinença de Benifassa
b) la Foia de Bunyol
Solucionari
a) Benigànim i la Tinença de Benifassa
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63. L’Olleria (Vall d’Albaida) és coneguda per la fabricació de…
a) vidre
b) ferro
Solucionari
a) vidre
64. Fontanars dels Alforins i Alfàs del Pi són dos pobles. ¿Què signifiquen
alforins i alfàs? Relaciona.
terra fèrtil;

graner, depòsit de gra

Solucionari
alforins: graner, depòsit de gra
alfàs: terra fèrtil

65. Si parlem de botijons, rajoles, teules, fonts, cànters, gerres,
abeuradors, llibrells, morters, munyidores, etc., vol dir que parlem de...
a) terrisseria
b) construcció
Solucionari
a) terrisseria
66. Si parlem de la borreta, l’olleta, l’empedrat, la pericana, les coques de
sardina, ceba, tonyina, els gaspatxos, les nyores, etc., vol dir que parlem
de
a) gastronomia
b) indústria
Solucionari
a) gastronomia
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67. Si una persona sent parlar de castellets, la dansà (l’u i el dos), el
tabalet i la dolçaina, els moros i cristians, les cercaviles, les cavalcades,
l’ofrena, els campionats, els focs artificials, les albaes, les disfresses, les
carrosses, etc. , vol dir que parlen de...
a) festes tradicionals
b) carreres
Solucionari
a) festes tradicionals

68. El castell de Santa Bàrbara, la Casa de les Bruixes, les Fogueres de
Sant Joan, el monestir de la Santa Faç, etc., pertanyen a la segona ciutat
més poblada del territori valencià, és a dir, A............
Solucionari
Alacant
69. El futbol, el bàsquet, el tenis, la natació, la gimnàstica, l’handbol són...
Solucionari
esports

70. Si una persona parla de capitans, filaes o comparses, l’entrà,
l’ambaixada, etc., vol dir que parla de les festes de…
Solucionari
Moros i cristians
71. L’aiguallimó, el granissat i l’orxata són begudes...
a) refrescants
b) calentes
Solucionari
a) refrescants
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72. La indústria del torró juntament amb la comercialització del gelat fa
que la renta per càpita siga alta en el municipi de...
a) Xixona
b) Agost
Solucionari
Xixona
73. ¿Com es diu l’associació fundada el 1878 per Constantí Llombart,
promotora del contacte amb altres escriptors del nostre àmbit lingüístic i
que van firmar les Normes de Castelló?
a) Lo Rat Penat
b) Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL)
Solucionari
a) Lo Rat Penat

74. Les Normes de Castelló respecten l’estil i les normes fabrianes (de
Pompeu Fabra), però permeten l’ús d’idiosincràsies valencianes. ¿De quin
any són les Normes de Castelló?
a) 1975
b) 1932
Solucionari
b) 1932

75. Hi ha foies com les dels municipis de Castalla, Bunyol, Alcoi i altres.
¿Què vol dir foia?
a) esplanada
b) concavitat o depressió
Solucionari
b) concavitat o depressió
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76. Els municipis d’Ibi, Onil i Castalla s’han especialitzat en la indústria...
a) joguetera
b) metal·lúrgica
Solucionari
a) joguetera
77. La ciutat d’Alcoi és coneguda per la celebració de les festes que se
celebren a abril i que es diuen...
a) Moros i cristians
b) Betlem de Tirisiti
Solucionari
a) Moros i cristians
78. El Betlem de Tirisiti arreplega les tradicions populars alcoianes del
segle XIX, se celebra per Nadal i és de...
a) titelles
b) fang
Solucionari
a) titelles, els titelles
79. El carrascar de la Font Roja i la serra Mariola són:
a) parcs naturals
b) partides judicials
Solucionari
a) parcs naturals

80. ¿És flora o fauna?
l’alzina, el roure, el freix, el ginebre, la pineda, el faig, l’om
Solucionari
flora
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81. L’eix industrial d’Alcoi-Ontinyent-Gandia patix les conseqüències
d’una crisi per la competència de productes provinents de...
a) Colòmbia i Romania
b) el Marroc i la Xina
Solucionari
b) el Marroc i la Xina
82. ¿Qui són els que fan o venen cistelles?
els orfebres, els escultors, els teixidors, els cistellers, els velluters
Solucionari
els cistellers
83. Els hospitalers, templers, calatraus i montesans són:
a) gremis
b) ordes militars
Solucionari
b) ordes militars
84. ¿A quin museu estan els primitius valencians dels segles XIV i XV, de
rellevància internacional?
a) el Museu de Sant Pius V
b) el MUVIM
Solucionari
a) el Museu de Sant Pius V
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85. ¿A quines frases fetes podem recórrer si volem saber quants dies
tenen els mesos?
Agost i setembre no duren sempre.
Al setembre tot el món sembra.
Al setembre, carabasses.
De l’abril al setembre navega sense témer, de l’octubre al març no vages
per mar.
Trenta dies té novembre, i abril, juny i setembre; tots els altres trenta-u, i el
de febrer, vint-i-huit.
Octubre, novembre, desembre, gener, febrer, març, abril, maig, juny, juliol,
me’n vaig; adéu, agost i setembre, i adéu any, perquè me’n vaig.
Pel juliol, amb poc de foc, bull el perol.
Pel juliol, beure, suar i la fresca buscar.
Trenta dies té setembre, abril, juny, també novembre, febrer en té vint-i-huit,
i els altres set trenta-u.
Pel juliol, poca pluja per més que vulga.
85. Solucionari
Trenta dies té novembre, i abril, juny i setembre; tots els altres trenta-u, i el
de febrer, vint-i-huit.
Trenta dies té setembre, abril, juny, també novembre, febrer en té vint-i-huit,
i els altres set trenta-u.

86. Entre este vocabulari de gastronomia hi ha algunes verdures. Buscales.
fetge, magre, cansalada, bleda, dacsa, penca, bajoca, cigró, pèsol, encisam
Solucionari
la bleda, la penca, la bajoca, l'encisam o la lletuga
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87. Entre este vocabulari de geografia paisagística s’ha colat un insecte.
Busca’l.
riu, mar, muntanya, pantà, barranc, font, hort, bosc, palometa, bancal, penyasegat, cim, serra
Solucionari
la palometa
88. Extrau allò que són sals minerals d’este vocabulari de fruites.
albercoc, bacora, bresquilla, cirera, codony, figa, llima, maduixa, magrana,
magnesi, meló, nespra, pera, móra, pinya, plàtan, pomelo, poma, potassi,
xirimoia
Solucionari
el magnesi i el potassi
89. Destria el que pertany a l’àmbit de la fauna entre este vocabulari.
l’àlber, la carrasca, l’esquirol, la rabosa, l’alzina surera, el faig, l’om, el porc
senglar, l’àguila reial
Solucionari
l’esquirol, la rabosa, el porc senglar, l’àguila reial
90. El motor de l’economia de Begís (l’Alt Palància) és:
a) l’activitat agrícola
b) l’envasament i venda d’aigua
Solucionari
b) l’envasament i venda d’aigua
91. Fixa’t en estes localitats i extraure-ne les tres que tenen moltes fonts.
Navaixes, Alboraia, Banyeres de Mariola, Alginet, Viver
Solucionari
Navaixes, Banyeres de Mariola, Viver
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92. Fixa’t en este vocabulari i extrau el que corresponga a estils
arquitectònics. Exemple: romànic
capella, pilar, creu, altar, pintura, pont, gòtic, aqüeducte, ajuntament, barroc,
palau, ermita, vall, mudèjar
Solucionari
gòtic, barroc, mudèjar
93. Classifica este vocabulari segons pertanya a embotits o a dolçosrebosteria.
el figatell, la tortada (tortà), la coca, la botifarra, el pastís de moniato, la mona o
la tonya, la llonganissa, el rotllet d’anís, el blanquet, el polvoró, la salsitxa, el
fuet, el bunyol, la mortadel·la, la fogassa, el xoriç
Solucionari
Embotits: el figatell, la botifarra, la llonganissa, el blanquet, la salsitxa, el fuet,
la mortadel·la, el xoriç
Dolços i rebosteria: el pastís de moniato, la mona o la tonya, el polvoró, la
tortada (tortà), la coca, el rotllet d’anís, el bunyol, la fogassa
94. En les festes de Moros i Cristians apareix un gegant vestit de moro
que s’anomena...
a) la Mahoma
b) la Comparsa
Solucionari
a) la Mahoma
95. Al Camp de Mirra (Alt Vinalopó), entre Nadal i Cap d’Any se celebra
una festa molt antiga anomenada la festa dels Folls, on dimitixen durant
un cap de setmana l’alcalde, els regidors i el rector, i es fan càrrec del
poble la Germandat dels Folls. Un sinònim de foll és:
a) boig
b) full
Solucionari
a) boig
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96. L’espardenya, la bota, el botí, la sandàlia, la sabata, la sabatilla, el
mocassí, etc, són tipus de...
Solucionari
calcer o calçat
97. L’activitat humana consistent en la domesticació o l’explotació
d’animals per obtenir-ne aliment, productes derivats o servicis
s’anomena:
a) la ramaderia
b) l’agricultura
Solucionari
a) la ramaderia
98. Els balls de disfresses, les desfilades infantils i d’adults, el
soterrament de la sardina, les carrosses, etc. són els actes més
representatius de la festa de...
a) Nadal
b) Carnestoltes
Solucionari
b) Carnestoltes
99. Els encisams o enciams, les tomaques, les carxofes, els cítrics, les
bajoques, etc. són productes agrícoles. A Benicarló es conrea amb
denominació d’origen la...
a) carxofa
b) la tomaca
Solucionari
a) carxofa
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100. Els actes com la proclamació de la reina i les festeres, la revetla, la
dansà, els bous de carrer, les processons, les activitats lúdiques i
esportives... són típics de les festes...
a) patronals
b) pasqüeres
Solucionari
a) patronals
101. El dia 17 de gener, festa de Sant Antoni, s’encenen fogueres a moltes
poblacions valencianes. En la nit de Sant Joan també se n’encenen. ¿Què
se celebra?
a) El pas de la primavera a l’estiu
b) El pas de la tardor a l’hivern
Solucionari
a) El pas de la primavera a l’estiu
102. La colombicultura és una pràctica estesa per quasi tot el nostre
territori. ¿Com s’hi anomena el criador de coloms?
a) colombaire
b) colombí
Solucionari
colombaire
103. Extrau d’este vocabulari de gastronomia el que són dolços i llepolies.
arròs amb crosta, coca de llanda, bescuit, magdalenes, arròs amb conill i
caragols, pastisset de glòria, coca cristina, caramels, pitreres farcides,
melmelada, faves sacsades, flam, arròs a banda
Solucionari
coca de llanda, bescuit, magdalenes, pastisset de glòria, coca cristina,
caramels, melmelada, flam
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104. ¿Quin municipi té un gran palmerar i representa cada any un misteri
que data del segle XV?
Solucionari
Elx
105. ¿Quin és el municipi que nodrix de músics les orquestres i bandes
de l’estat espanyol?
Solucionari
Llíria
106. ¿Quin és el municipi que fa les famoses peladilles?
Bétera, l’Eliana, Benissanó, Olocau, Andilla, Casinos, Serra, Vilamarxant,
Pedralba
Solucionari
Casinos
107. ¿La Canal de Navarrés és
castellanoparlant o valencianoparlant?

una

comarca

principalment

Solucionari
castellanoparlant
108. En molts municipis valencians hi ha o hi ha hagut almàsseres. ¿Què
és una almàssera?
a) un magatzem
b) un moli d’oli
Solucionari
b) un moli d’oli
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109. Si la prunera fa prunes, ¿què fan el bresquiller i la pomera?
Solucionari
bresquilles i pomes
110. ¿A quina població va nàixer Alfons Borja, que va arribar a ser el papa
Calixt III?
a) Xàtiva
b) Canals
c) Gandia
Solucionari
Canals
111. Busca l’equivalència amb les paraules que et proposem.
sortidor, menjar un arròs al forn, esplai o expansió, netejar la roba, palma
Solucionari
fer la bugada
brollador
dinar cassola
fulla de palmera
esbarjo

netejar la roba
sortidor
menjar un arròs al forn
palma
esplai, expansió

112. Relaciona i ampliaràs el teu vocabulari.
Solucionari
a vegades
blat
blat de moro
aljub
la forest
ordi
civada
penya-segat

a voltes
forment
dacsa
depòsit de poca profunditat usat per a arreplegar
aigua de la pluja
el bosc, la selva
cereal utilitzat en la preparació de la malta i la cervesa
avena
precipici
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113. En la partida de la Bastida de les Alcusses es troba un important
jaciment iber. ¿A quin municipi està el jaciment?
a) la Font de la Figuera
b) Moixent
Solucionari
Moixent
114. ¿A quina població es conserven la casa on va nàixer el papa
Alexandre VI (Roderic de Borja) i nombrosos palaus urbans?
a) Xàtiva
b) Aielo de Malferit
c) Alzira
Solucionari
Xàtiva
115. Alguns xativins destacats són: Josep de Ribera, Raimon, Artur
Heras, Manolo Miralles, Toni Cucarella, etc. ¿Quin ofici han tingut o
tenen?
Solucionari
Josep de Ribera
Raimon
Artur Heras
Manolo Miralles
Toni Cucarella

pintor
cantant
pintor
músic
escriptor

116. ¿Com es diu l’important jaciment arqueològic situat en l’estreta vall
del riu Albaida en travessar la serra Grossa?
a) Cova Negra
b) Cova Foradada
Solucionari
a) Cova Negra
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117. Entre estos títols s’ha colat un càrrec. Busca’l.
comte-comtessa, duc-duquessa, marqués-marquesa, baró-baronessa, alcaldealcaldessa, il·lustre-il·lustríssima, excel·lentíssim-excel·lentíssima
Solucionari
alcalde-alcaldessa
118. Descobrix el nom d’un menjar entre estos noms de persona.
Llum, Jaume, Miracle, Anna, Roser, Empar, Mullador, Francesc, Adrià,
Amadeu, Esteve
Solucionari
Mullador: menjar caldós que es pot sucar.
119. A Bunyol se celebra una festa en la qual milers de persones
s’embullen a tomatades les unes contra les altres. ¿Com es diu?
a) Festa del Litre
b) Festa de la Tomatina
Solucionari
Festa de la Tomatina

120. Enllaça adequadament i tindràs més informació sobre el nostre
territori.
Solucionari
Magre, riu
Dama d’Elx
Palau del Marqués de Dos Aigües
Pilota valenciana
Sant Miquel del Reis
Perenxisa, serra
Foradà o Foradada, penya
Sagunt

afluent del Xúquer
escultura ibèrica
museu de ceràmica
esport autòcton
seu de la Biblioteca
Valenciana
parc natural de Torrent
situada a la Vall de la
Gallinera
teatre romà
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121. Si veiem una cúpula, una façana, un campanar, una sagristia, una
capella, etc., probablement estem davant d’una e.........
Solucionari
església
122. Per a conéixer el dia de les festes i celebracions següents has
d’enllaçar correctament.
Solucionari
Sant Antoni Abad
Falles
Festes Majors
Vespra o Nit de Nadal
Cavalcada de Reis
Carnestoltes o Carnaval

17 de gener
19 de març
(mesos d’agost i setembre)
24 de desembre
5 de gener
festa mòbil que precedix la Quaresma

123. Siete Aguas / Setaigües és un municipi valencià que cada mes
d’agost celebra carreres de fons on concorren amateurs i atletes
internacionals. A més té fama perquè es poden comptabilitzar més de
cent...
a) fonts
b) creus
Solucionari
a) fonts
124. A Cheste / Xest se celebra anualment el Gran Premi de...
Solucionari
Motociclisme
125. A la ciutat de València hi ha un mercat anomenat de Mossén Sorell.
Actualment mossén és un tractament que es dóna als...
a) militars
b) sacerdots
Solucionari
b) sacerdots
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126. Busca el nom de dos platges urbanes de València entre este
vocabulari que et presentem.
xalet, castell, alqueria, palau, patacona, masia, apartament, malva-rosa
Solucionari
Patacona i Malva-rosa
127. ¿Quin és el conreu més important d’Alboraya / Alboraia i amb el qual
elaboren l’orxata?
Solucionari
la xufa
128. ¿A quin municipi de l’Horta hi ha un campus universitari, hi va nàixer
el poeta Vicent Andrés Estellés i estan les instal·lacions de Canal 9 –
Ràdio Televisió Valenciana (RTVV)?
a) Burjassot
b) Godella
Solucionari
Burjassot
129. A molts municipis s’ha substituït l’antic sistema de «reg a manta» per
reg de goteig o degoteig. A manta vol dir:
a) en abundància, a muntó
b) regar sense ganes
Solucionari
a) en abundància, a muntó
130. El Cant d’albades (popularment albaes), variant del Cant d’estil, és un
conjunt de cants d’arrel popular que:
a) s’interpreta a la nit o a la matinada
b) s’interpreta a la vesprada

30

Solucionari
a) s’interpreta a la nit o a la matinada
131. La indústria de major projecció de les nascudes a Tavernes Blanques
és l’empresa de porcellana decorativa de la família Lladró. Tavernes
Blanques és un municipi de...
a) la Ribera
b) l’Horta
Solucionari
b) l’Horta
132. El joc de carrer en què la multitud corre per esquivar els focs
d'artificis de dracs, diables i altres personatges fantàstics de la
mitologia popular s’anomena…
a) Nit d’albades
b) Correfoc
Solucionari
b) Correfoc
133. L’esport que consistix en la cursa d’un cavall carregat amb un carro
ple de sacs es diu...
a) tir i arrossegament
b) hípica
Solucionari
a) tir i arrossegament
134. Manises és un municipi famós per la seua ceràmica i perquè alberga
en el seu terme l’a.........................t de Manises o de València.
Solucionari
l’aeroport
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135. La rajola de fang bescuitat, usada per a cobrir l'espai entre les
bigues del sostre, decorar parets i ràfols, es diu s......a........t.
Solucionari
socarrat
136. La porció inferior de l’arròs de la paella, una miqueta cremat però
mengívol, es diu s...............t.
Solucionari
socarrat
137. La serra Perenxisa (a Torrent), la Vallesa (a Paterna) i l’Hort de Trénor
(a Torrent) són parcs i para.....es naturals.
Solucionari
paratges
138. Si una persona està grillada, sonada, embriagada, volem dir també
que està torrada; en alimentació també existix el torrat o porrat. ¿Quin és
el llegum que es torra?
Solucionari
el cigró
139. La festa de Sant Blai se celebra el 3 de febrer a molt municipis. Este
patró diuen que té el do de curar el mal de gola. Amb esta informació,
completa el refrany: «Sant Blai gloriós, deixa la xica i emporta’t la .....».
Solucionari
tos (de tossir)
140. El nom d’un lloc es diu top....im.
Solucionari
topònim
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141. Llig esta definició i digues si correspon a una alqueria o a una
barraca.
«Casa rústica, de planta quadrangular, amb la coberta formant dos
aiguavessos en angle molt agut, pròpia de les planes costaneres de
regadiu, especialment de la comarca de l'Horta.»
Solucionari
una barraca
142. Enllaça com cal i aprendràs.
Solucionari
transport per carretera
transport marítim
transport aeri

autopista
port
aeroport

143. El moscatell s’utilitza com a raïm de taula, dessecar el gra i fer
panses, i per a fer ...
a) cava
b) vins dolços i misteles
Solucionari
vins dolços i misteles
144. Si parlem de les coques escaldades, els mulladors, els pimentons
farcits, el guisat de polp, etc., estem parlant de g...............a.
Solucionari
gastronomia
145. La sobrassada és un e...b........it popular originari de Mallorca.
Solucionari
un embotit
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146. Els cabassos de palma són artesania. La palma és la fulla de la...
Solucionari
palmera
147. A la comarca de la Marina és típic de les cases rurals fer un cobert de
teula, amb arcs a un costat, que preservava la pansa de la humitat. ¿Com
s’anomena este cobert?
a) canyís
b) riurau
Solucionari
riurau
148. El penyal d’Ifach (332 m) ha estat declarat parc natural i és referència
evident de la geografia de...
a) Calp
b) Alacant
Solucionari
Calp
149. Gata de Gorgos, Ondara i Pedreguer tenen indústria de cuiro, fàbrica
de mobles, embalatges i material de construcció. La tècnica de treball del
cuiro pel procediment marroquí es diu...
a) cuirassa
b) marroquineria
Solucionari
b) marroquineria
150. La Vall de Laguar és coneguda per la producció de cireres, però
també perquè el terme disposa de rutes senderístiques d’interés. Una
molt interessant amb escalons moriscos és la del barranc...
a) de l’Infern
b) del Cel
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Solucionari
a) de l’Infern
151. El surf, el windsurf, el submarinisme, la vela i la pesca són esports
a........tics.
Solucionari
aquàtics
152. Comprova si la relació de sinònims és adequada. Si no és així,
enllaça com cal.
Solucionari
pilota – mandonguilla
fer una cassola – fer un arròs al forn
caragols – xones
pimentons farcits – bajoques farcides
encisam – lletuga o enciam
bacallà – abadejo
coca – pizza
tomaca – tomata
tonya – pa socarrat

153. Relaciona els municipis amb la seua indústria.
Solucionari
Callosa d’en Sarrià
La Vila Joiosa

nesprer o nisprer (que és una fruita)
xocolate

154. ¿Són serres o rius?
Aitana, Guadalest, Puig Campana, Bèrnia i l’Algar
Solucionari
Aitana (serra), Guadalest (riu), Puig Campana (serra), Bèrnia (serra), l’Algar
(riu)
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155. Als municipis de la Marina s’han instal·lat ciutadans de fins a
seixanta-quatre nacionalitats, per tant el factor econòmic més important
és el...
Solucionari
turisme
156. Enmig de la badia de Benidorm hi ha una...
a) almadrava
b) illa
Solucionari
illa
157. ¿És dolç o salat?
El mostatxó, el rotllet, el carquinyol, el coret, la coca de llanda...
Solucionari
dolç
158. El conill amb caragols, la gallina trufada, el recapte o l’olla, la collà
(quallada), els flaons, la sopa, el corder, el pernil, el formatge, els
rovellons, etc, són menjars típics de la comarca...
a) de la Marina
b) dels Ports
Solucionari
dels Ports
159. Completa
El Sexenni és una festa de Morella que se celebra cada ........ anys. Durant el
Sexenni, cada dia un gremi (torners, teixidors, llauradors, arts i oficis, pelegrins
i gitanetes) fan la seua dansa.
Solucionari
sis
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160. ¿On són famoses les celebracions de les festes següents?
Solucionari
La muixeranga
El Misteri
Les Fogueres de Sant Joan
Festes de Moros i Cristians
La Magdalena

Algemesí
Elx
Alacant
Alcoi, el Comtat, la Vall
d’Albaida, etc.
Castelló de la Plana

161. Enllaça com cal i en sabràs més dels costums.
Solucionari
La pirotècnia
Els arrossos
Les albades
La dansà
El tabalet i la dolçaina
El truc
La pilota valenciana
Empinar el catxirulo

festivitat
gastronomia
cant
ball
instruments musicals
joc de taula
esport
joc infantil que es practica sobretot per Pasqua

162. Vila-real, Onda, l’Alcora i Castelló són o han sigut importants en la
indústria tau.........ra.
Solucionari
taulellera
163. Demetri Ribes i Marco (València 1877-1921) va projectar l’edifici de
Correus i Telègrafs de Castelló, la Plaça de Bous de Xàtiva, diversos
edificis de cases a la ciutat de València i estacions a Madrid i Barcelona.
¿Quina és l’estació de ferrocarril que va edificar a València el 1906?
Solucionari
L’Estació del Nord
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164. Entre estos municipis de la Plana (Almassora, les Coves de Vinromà,
Vilafamés) n’hi ha un que conserva un nucli antic envoltat per una muralla
del segle XIV, declarat conjunt historicoartístic.
Solucionari
Vilafamés
165. Tria la resposta adequada.
La Plana d’Utiel o el Pla de Requena és una comarca castellanoparlant /
valencianoparlant, amb capital a Requena.
Solucionari
castellanoparlant
166. La ciutat de Requena junt amb els pobles veïns conformen la
denominació d’origen Utiel-Requena per la seua activitat econòmica
basada en el cultiu de la ........ i la millora en la producció de vins.
Solucionari
vinya
167. Des de 1980 el municipi conegut des del segle XVIII com Alcúdia de
Carlet recuperà el seu topònim històric i es diu l’...................
Solucionari
l’Alcúdia
168. Als anys 80 del segle XX el conreu de la taronja va entrar en crisi per
l’aparició de plagues i la competència amb països com Marroc, Israel i
Argentina. L’alternativa ha estat la introducció de varietats primerenques i
tardanes i la introducció del c..........i.
Solucionari
caqui
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169. Relaciona com cal.
Solucionari
Xúquer
bresquilles
samaruc
fanecada

riu
fruita del bresquiller o la bresquillera
peix autòcton en perill d’extinció
mesura agrària equivalent a la dotzena part d’una hectàrea

170. ¿A quin municipi de la Ribera Alta se celebra anualment un premi
literari on juga un paper destacat el seu ajuntament, l’editorial Bromera i
la Universitat de València?
Solucionari
Alzira

171. Molts municipis de la Ribera han estat afectats per esdeveniments
importants com el terratrèmol de 1748, les riuades del Xúquer i la rotura
de la presa de Tous (octubre, 1982), anomenada la p.....................a o
pantanà.
Solucionari
pantanada
172. El 1976 es va inaugurar la factoria d’automòbils Ford al municipi de la
Ribera, anomenat A................s.
Solucionari
Almussafes
173. Enllaça.
Solucionari
Palància
Calderona
Andilla
Javalambre
Benaixeve
Loriguilla

riu
serra
serra i poble
serra
pantà i poble
embassament
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174. A més dels peixos i el marisc, el plat estrella de la gastronomia de
Gandia és la f..............
Solucionari
fideuà
175. Completa.
El monestir cistercenc de Santa Maria de la Valldigna és el monument més
emblemàtic del municipi de ........... de Valldigna, filial del monestir de Santes
Creus a Tarragona.
Solucionari
Simat
176. La dansa de la Moma (Corpus) representa la lluita entre la virtut (la
moma) i els set vicis (els moms). La música és senzilla i utilitzen el tabalet
i la .......
Solucionari
dolçaina

177. L’equivalent valencià del dia dels enamorats (14 de febrer) és la
celebració de Sant Donís (9 d’octubre). És costum regalar un mocador
amb dolços de massapà. ¿Com es diu la compra d’eixos dos elements?
Solucionari
mocaorà o mocadorada
178. Vora el setanta-tres per cent de la població de la ciutat de València es
dedica al sector...
a) serveis
b) industrial
Solucionari
serveis
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179. Tant a Moixent (la Bastida de les Alcusses) com a Ayora / Aiora (el
Castellar de Meca) hi ha importants poblats i.........s.
Solucionari
ibers (paraula aguda)
180. Novelda envasa i comercialitza infusions, espècies i condiments,
especialment un de color groc carabassa. ¿Com es diu?
Solucionari
safrà
181. La Llotja de València, l’església de Santa Maria de Morella o les
Torres de Serrans són d’estil...
a) romànic
b) gòtic
Solucionari
gòtic
182. Les Torres de Serrans, la Llotja, El Micalet i el convent de Sant
Doménec són edificis singulars de l’etapa de desenvolupament econòmic
(final del XIV I XV), anomenat...
Solucionari
Segle d’Or
183. El 25 d’abril de 1707 les tropes de Felip V vencen en la batalla
d’Almansa, s’abolixen el Furs, desapareix la figura del virrei, se
suprimixen els regnes hispànics de la Corona d’Aragó i són assimilats a
les estructures del regne de Castella pel dret de conquesta. ¿Com es
diuen els decrets de la desaparició de la Corona d’Aragó?
a) Decrets de Nova Planta
b) Decrets de Conquesta
Solucionari
Decrets de Nova Planta
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184. La Generalitat actual es va instaurar l’any 1982. Formen part d’esta:
les Corts, la Presidència i el Consell. Les Corts són l’òrgan le....................u
de la Generalitat. Tenen la seu en el palau de Benicarló o palau dels Borja.
Solucionari
legislatiu
185. ¿Com es diu la llei de 23 de novembre de 1983 que fa referència a l'ús
i ensenyament del valencià?
Llei d'ús i ensenyament del valencià o Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià

186. ¿Com s'escriuen les sigles de les publicacions següents?:
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

DOCV

Butlletí Oficial de la Província (València)

BOP

Atenció, les sigles no porten punt i no s'escriuen en cursiva. Les publicacions
sí que s'escriuen en cursiva, és un criteri internacional.
187. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) va ser creada el 1998. La
llei de creació d’esta acadèmia obliga que totes les administracions han
de seguir les seues normes. Té la seu en l’antic monestir de.......................,
on està també la Biblioteca Valenciana.
a) Sant Miquel dels Reis
b) Sant Joan de l’Hospital
Solucionari
Sant Miquel dels Reis
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