
Inicials: 
Darrers tres números DNI i lletra: 

 
 

CADA RESPOSTA ENCERTADA VAL 0,25 PUNTS I CADA RESPOSTA INCORRECTA 
RESTA 0.15 PUNTS. ES PUNTUARÀ ENTRE 0 I 10 PUNTS I CALDRÀ OBTENIR 
UNA PUNTUACIÓ MÍNIMA DE 5 PUNTS EN TOT L’EXERCICI PER SUPERAR-LO. 

LES RESPOSTES EN BLANC NI SUMEN I RESTEN PUNTS. 
 

 
(cultura general, preguntes sobre el municipi així com relacionades amb el lloc 
de treball a cobrir) 

 
 

1. Qui és el President del Govern Espanyol? 
 a) Mariano Rajoy 
 b) Pedro Sánchez 

 c) Albert Rivera 
 d) Enric Millo 

 
2. Qui és Toni Soler? 

 a) Un presentador de televisió i escriptor 
 b) Un pintor 
 c) Un músic 

 d) Un polític 
 

3. Quina d’aquestes urbanitzacions NO pertany a Castelló d’Empúries? 
 a) El Botxí 
 b) Mas Fumats 

 c) Mas Nou 
 d) Hort d’en Negre 

 
4. Quin d’aquests càmpings pertany a Castelló d’Empúries? 

 a) Càmping Mas Nou 

 b) Càmping Les Dunes 
 c) Càmping Ballena Alegre 

 d) Càmping Aquarius 
 

5. Com es diu el president/a del Parlament de Catalunya? 

 a) Carles Puigdemont 
 b) Roger Torrent 

 c) Carme Forcadell 
 d) Anna Gabriel 

 

6. Quants regidors té l’Ajuntament de Castelló d’Empúries? 
 a) 17 

 b) 15 
 c) 13 
 d) 11 

 



7. Quin d’aquests equipaments no té el municipi de Castelló d’Empúries? 
 a) Pavelló municipal 

 b) Camp de futbol 
 c) Piscina municipal 

 d) Pista d’skate 
 

8. Quina d’aquestes muntanyes es troba situada a Cataluna? 

 a) Pirineus 
 b) Andes 

 c) Alps 
 d) Cap és correcte 

 

9. On es troba ubicat el dispensari mèdic d’Empuriabrava? 
 a) Al sector Puigmal 

 b) Al sector Alberes Comercial 
 c) Al sector Sant Mori 
 d) A l’avinguda Pompeu Fabra 

 
10. Qui era Dalí? 

 a) Un escriptor 
 b) Un polític 

 c) Un funcionari públic 
 d) Un pintor 

 

11. Què hi ha a l’edifici del centre de serveis? 
 a) La Policia Local 

 b) L’OMAC 
 c) L’escola de música 
 d) b i c són correctes 

 
12. Quants habitants té el municipi de Castelló d’Empúries? 

 a) Entre 5.000 i 10.000 habitants 
 b) Entre 10.000 i 15.000 habitants 
 c) Entre 15.000 i 20 habitants 

 d) Més de 20.000 habitants 
 

13. Qui és la Laura Escanes? 
 a) Una pintora 
 b) Una “influencer” 

 c) Una periodista 
 d) Una política 

 
14. Quin d’aquests rius desemboca a la comarca de l’Alt Empordà 

 a) Ter 

 b) Fluvià 
 c) Llobregat 

 d) Tordera 
 
 



15. Si ets auxiliar de gruista i trobes una persona desmaiada a la pública, 
què s’ha de fer primer? 

 a) Gravar-ho i penjar-ho a instagram 
 b) Avisar als bombers 

 c) Trucar a la policia local 
 d) Trucar al 112 

 

16. Els auxiliars de gruista tenen la condició de funcionaris públics? 
 a) No, en cap cas 

 b) Sí, sempre 
 c) Només quan reben ordres del cap de la Policia 
 d) Sí, si l’alcalde els hi diu 

 
17. Quins d’aquest pobles NO és de la comarca de l’Alt Empordà? 

 a) Sant Pere Pescador 
 b) Verges 
 c) Lladó 

 d) Torroella de Fluvià 
 

18. Quin és el país més petit del món? 
 a) Mònaco 

 b) Andorra 
 c) Itàlia 
 d) Ciutat del Vaticà 

 
19. Un d’aquests carres o avingudes no es troba al terme municipal de 

Castelló d’Empúries, quin és? 
 a) Pompeu Fabra 
 b) Tramuntana 

 c) Marinada 
 d) Nord 

 
20. A quina ciutat es celebren els Jocs del Mediterrani? 

 a) Tarragona 

 b) Lleida 
 c) Girona 

 d) Cervera 
 

21. A quin país s’està celebrant el Mundial de futbol? 

 a) Ucraïna 
 b) Rússia 

 c) URSS 
 d) EEUU 

 

22. La ciutat de BRUGES, a quin país es troba? 
 a) Alemanya 

 b) Bèlgica 
 c) Països Baixos 
 d) França 

 



 
23. Quin és el símbol de la Plata? 

 a) PL 
 b) PT 

 c) AG 
 d) P 

 

24. Quin any es va descobrir Amèrica? 
 a) 1500 

 b) 1492 
 c) 1714 
 d) 1800 

 
25. Què és un desfibril·lador? 

 a) Un aparell per mesurar la pressió 
 b) Un aparell per reactivar el ritme cardíac 
 c) El quadre de comandament del pavelló 

 d) Un aparell per respirar millor 
 

26. Quina d’aquestes ciutats no és de la CCAA de Catalunya? 
 a) Manresa 

 b) Morella 
 c) Berga 
 d) Tortosa 

 
27. Com s’ha d’agafar per correctament a la feina? 

 a) Flexionant les cames i l’esquena recta 
 b) De genolls 
 c) Depèn de l’objecte a agafar 

 d) Cap de les respostes anteriors és correcte 
 

28. Quina empresa efectua la neteja viària a Castelló d’Empúries? 
 a) Castelló d’Empúries 2000 SA 
 b) Cenet 06, Sa 

 c) Teveca 
 d) Cap de les respostes anteriors són correctes 

 
29. Quina és la capital de Burkina Fasso? 

 a) Rabat 

 b) Argel 
 c) Uagadugu 

 d) Dublín  
 

30. Quin any va començar la primera guerra mundial? 

 a) 1914 
 b) 1936 

 c) 1823 
 d) 1976 

 

 



31. Tal dia com avui es celebra: 
 a) El dia internacional de l’orgull LGTB 

 b) El dia internacional de l’arbre 
 c) El dia internacional per la lluita anti-tabac 

 d) El dia internacional contra la violència de gènere 
 

32. Com es diu l’empresa que fa el manteniment de l’aigua i clavegueram 

del centre històric de Castelló d’Empúries? 
 a) Aqualia 

 b) Cenet 06 SA 
 c) Castelló 2000 SA 
 d) Cap de les anteriors respostes és correcte 

 
33. Quin d’aquests número romans és 68? 

 a) CMIL 
 b) MDIL 
 c) LXVIII 

 d) LXIIIX 
 

34. A quin partit polític pertany l’actual Alcalde de l’Ajuntament de Castelló 
d’Empúries? 

 a) Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal 
 b) Unitat i Defensa d’Empuriabrava 
 c) Convergència i Unió 

 d) Plataforma Cívica per Castelló i Empuriabrava 
 

35. Quina d’aquestes festes es celebra a Castelló d’Empúries? 
 a) Festa de santa Rita 
 b) Festa de la Candelera 

 c) Festa de la Mercè 
 d) Cap és correcte 

 
36. La capital del comtat d’Empúries, era? 

 a) L’Escala 

 b) Peralada 
 c) Sant Pere Pescador 

 d) Castelló d’Empúries 
 

37. Quin és el període funcionament de la zona blava del centre històric de 

Castelló d’Empúries? 
 a) Tot l’any 

 b) Del 15 de juny al 15 de setembre 
 c) De l’1 de juny al 30 de setembre 
 d) Cap és correcte 

 
38. De quin pintor és el quadre “la Gioconda”? 

 a) Leonardo da Vinci 
 b) Botticelli 
 c) Tàpies 

 d) Barceló 



 
39. Quin festival es realitza durant el mes de setembre a Castelló 

d’Empúries? 
 a) La festa de la tardor 

 b) Terra de Trobadors 
 c) Sons del món 
 d) Fira de la cirera 

 
40. Quina és la capital de la comarca del Pla de l’Estany? 

 a) Banyoles 
 b) Santa Coloma de Farners 
 c) Figueres 

 d) Olot 
 


