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Àrea 2

Comprensió lectora

20 punts [mín. 10 punts]

Exercici 1 (14 punts)
Llegiu l’article següent i senyalau l’opció correcta (a, b, c) en cada cas, d’acord amb el
contingut del text:

La fira de joies aterra a Barcelona amb l’objectiu
d’ampliar el seu mercat
Els fabricants europeus es reuneixen per mostrar les col·leccions de la temporada
d’hivern
La segona edició de la fira professional Eurobijoux&Mibi ha canviat aquest any de lloc.
L’Associació Espanyola de Fabricants de Bijuteria i Accessoris va decidir traslladar la fira de
Palma a Barcelona per captar el nombre més ampli possible de compradors potencials, ja
que, segons el president portaveu del grup, José Moreno, “la ciutat té una bona situació
geogràfica i, a més, no havia disposat, fins ara, de cap fira de joies”.
Fabricants d’Espanya, França, Itàlia, Grècia i Alemanya es reuneixen, des d’ahir i fins demà
diumenge al recinte firal de La Farga, a l’Hospitalet de Llobregat, per mostrar les joies de la
nova temporada. “En aquesta fira, els fabricants no venen el producte in situ, sinó que es
tracta d’una fira professional adreçada al comprador especialitzat que veu el producte i
l’encarrega”, va afirmar Moreno.
A més, “es permet que puguin personalitzar les peces, com, per exemple, canviant-ne els
colors”. En total, vint-i-sis països compradors passaran pels seixanta-vuit estands de la fira de
l’Hospitalet. “Només hi ha fabricants d’Europa, que compleixen amb la normativa
establerta”, va confirmar Moreno.
Els productes que s’ofereixen tenen un cost molt variable, van des dels 30 cèntims fins als 60
euros. Els compradors volen un producte de qualitat, però que estigui bé de preu. A més, la
manera de comprar ha canviat molt, “ara se cerquen peces que tinguin sortida; no es vol
producte en estoc”, va explicar el portaveu de la fira.
Eurobijoux&Mibi espera ser un punt d’atracció també per a un dels sectors més emergents en
aquest moment, el dels muntadors. “Hi ha molts compradors que tenen idees pròpies i
compren peces de diversos fabricants per crear la seva pròpia col·lecció”, va dir Moreno. La fira
també disposa d’un espai dedicat a les tendències, i una àrea específica perquè els
dissenyadors puguin mostrar les seves creacions.
Àngela Folguerola, El Punt Avui (digital), 14-04-2012. (Adaptació).
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1. Aquesta fira professional de joies...
a) és la segona vegada que se celebra a Barcelona
b) s’havia celebrat per primera vegada a Palma.
c) es traslladà l’any passat a Barcelona.
2. La fira es podrà visitar...
a) dissabte i diumenge.
b) durant tot el diumenge.
c) de divendres a diumenge.
3. En aquesta fira els productes...
a) s’han de comprar en el mateix moment.
b) s’han d’encarregar.
c) es poden comprar i encarregar en el mateix lloc.
4. A la mostra d’enguany només participen...
a) els dissenyadors europeus.
b) els fabricants europeus.
c) els fabricants europeus amb creacions pròpies.
5. Els compradors valoren que...
a) les peces es puguin personalitzar.
b) les peces tinguin sortida encara que siguin cares.
c) les peces siguin de qualitat i de bon preu.
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Exercici 2 (6 punts)
Llegiu l’article següent i senyalau vertader (a) o fals (b) en cada cas, d’acord amb el
contingut del text.

Passarel·la animal
Aquest cap de setmana, el Palau de Fires de

Campionat de Catalunya de l’any passat, sens

Girona es convertirà en una gran passarel·la

dubte una bona ocasió per veure veritables

animal on desfilaran els millors exemplars

joies animals.

canins dels principals països europeus en el
marc de la 16a edició d’Expocanina.
La mostra, que tindrà un miler d’exemplars
inscrits, és un concurs de bellesa molt
popular, que ha aconseguit consolidar-se en
l’àmbit nacional, però que no inclou proves
d’agilitat ni de doma.
A banda de l’exposició, el recinte firal
disposarà de servei de bar i punts de venda

Els organitzadors recomanen als visitants

especialitzats en productes d’alimentació,

assistir a la fira sense ca i per això, i per

d’higiene i d’oci per als animals, informació

primera vegada, es farà pagar entrada als

veterinària, etcètera. A més, es convertirà en

animals (6 euros), que es poden posar

un lloc de contacte per als encreuaments per

nerviosos en veure tants exemplars. També,

a la cria i la compra de cadells.

s’aconsella assistir a la fira de les 10 del matí a
les 4 de l’horabaixa i informar-se abans al web

Així mateix, dissabte i diumenge es farà un

www.expocanina.com dels horaris de cada

regal especial als cans guanyadors del

raça participant.

J. Peña, El Punt Avui (digital), 23-04-2012. (Adaptació).
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6. Els millors cans europeus participen en la mostra.
a) Vertader
b) Fals
7. La mostra és un concurs de bellesa on els cans han de demostrar la seva energia,
rapidesa i lleugeresa.
a) Vertader
b) Fals
8. Un milió d’exemplars desfilaran per la passarel·la.
a) Vertader
b) Fals
9. L’horari de participació en l’exposició és diferent per a cada raça.
a) Vertader
b) Fals
10. Els cans guanyadors de la passada edició del Campionat de Catalunya varen rebre
Iun obsequi.
a) Vertader
b) Fals
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