
CATALUNYA I EL MÓN  
 
 
Catalunya i Alemanya 
 
1. Saps quin... nombre de països fan frontera amb Alemanya? 
 

a) tres 
b) cinc  
c) nou 

 
2. Sabies que... Alemanya és per tradició...? 
 

a) catòlica i protestant. 
b) catòlica. 
c) protestant. 

 
3. Sabies que... la millor manera de cridar l’atenció d’un cambrer quan ets a un restaurant 

alemany és...? 
 

a) cridant “Cambrer!”. 
b) establint contacte visual. 
c) aixecant la mà com si el saludessis. 

 
4. Sabies que... a Catalunya no és obligatori deixar propina quan pagues un taxi, però a 

Alemanya normalment es deixa un...? 
 

a) 10% 
b) 20 % 
c) 0% (estudiants i jubilats) 

 
 
Catalunya i Àustria 
 
5. Saps… quina d’aquestes persones no és austríaca? 
 

a) Arnold Schwartzenegger 
b) Sigmund Freud 
c) Frank Sinatra 

 
6. Quants països envolten Àustria? 
 

a) 4 
b) 8 
c) 12 

 
7. Sabies que… els austríacs van inventar...? 
 

a) el croissant 
b) la màquina de rentar roba 
c) la flauta 

 
8. Sabies que les muntanyes ocupen _________ del país? 
 

a) 1/4 
b) 2/3 
c) 3/4 

 
 



Catalunya i Bèlgica 
 

9. Sabies que... a Catalunya hi ha dues llengües oficials (català i castellà), mentre que a 
Bèlgica les llengües oficials són... 

 
a)  dues: való (francès) i flamenc (holandès) 
b)  tres: flamenc (holandès), való (francès) i alemany 
c)  quatre: való (francès), flamenc (holandès), alemany i anglès 

 
10. Sabies que... un dels temes “sensibles” de conversa en la societat belga és...? 
 

a) el sexe. 
b) la política (entre flamencs i valons). 
c) l’edat. 

 
11. Sabies que... els belgues per saludar-se es donen la mà, però si són bons amics...? 
 

a) es fan un petó a una galta. 
b) es fan un petó breu a la boca. 
c) es toquen les galtes i fan quatre petons a l’aire. 

 
 
Catalunya i Espanya 
 
12. Sabies que... hi ha moltes paraules del català que vénen de l’àrab? Digues quina 

d’aquestes paraules no ve de l’àrab? 
 

a) àlgebra 
b) zero 
c) sabata 
 

13. Sabies que... les tapes no són típiques de Catalunya, sinó que són originàries...? 
 

a) de Galícia. 
b) d’Andalusia. 
c) de Madrid. 
 

14. Sabies que... a Catalunya, a un turista popularment se’n diu un...? 
 

a) guru. 
b) guiri. 
c) gara. 

 
15. Sabies que... Barcelona està a la mateixa distància de Granada que de...? 
 

a) París. 
b) Londres. 
c) Madrid.  

 
16. Sabies que... així com el que es parla a Espanya i a Argentina són dialectes del castellà,... 
 

a) el que es parla a Catalunya, al País Valencià o a les Illes Balears (Mallorca, Menorca, 
Eivissa) no són tots dialectes del català. 

b) el que es parla a Catalunya, al País Valencià o a les Illes Balears (Mallorca, Menorca, 
Eivissa) són tots dialectes del català. 

 
 
Catalunya i França 
 



17. Sabies que... molts catalans es refereixen al sud-est de França (Capcir, Alta Cerdanya, 
Conflent, Rosselló i Vallespir) com a... 

 
a) Catalunya Nord 
b) França Pirenàico-Mediterrània 
c) Sud-Est de França, simplement. 

 
18. Sabies que..., com els catalans, els francesos tenen fama de ser... 
 

a) vividors. 
b) bons amants. 
c) seriosos. 

 
19. Sabies que... els francesos estan molt orgullosos... 
 

a) de la seva cuina i el seu vi. 
b) de la seva ciutat natal. 
c) dels seus pares. 

 
20. Sabies que... a França es parlen ____________ llengües, a banda del francès, que no 

estan reconegudes oficialment? 
 

a) 3 
b) 7 
c) 12 

 
 
Catalunya i Hongria 
 
21. Sabies que... a Hongria, si creues el carrer amb el semàfor en vermell potser que...? 
 

a) la gent del costat et cridi l’atenció. 
b) et posin una multa.  
c) que els cotxes t’atropellin! 

 
22. Sabies que... per dir el nom propi en hongarès l’ordre normal és... 
 

a) nom i dos cognoms. 
b) cognom i el nom. 
c) nom i cognom. 

 
23. Sabies que... si preguntes a algú “Com estàs?” una resposta corrent és... 
 

a) “Molt bé, millor que a tu, segur.” 
b) “Gràcies, estic.” 
c) “La veritat, vaig fatal.” 
 

 
Catalunya i Irlanda 
 
24. Sabies que... així com a Irlanda és corrent acompanyar el menjar (carn, peix...) amb 

patates, a Catalunya és més corrent fer-ho amb... 
 
a) arròs. 
b) pasta. 
c) pa. 

25. Sabies que... així com a Irlanda tocar-se el nas mentre es parla s’interpreta com a signe de 
confidencialitat, a Catalunya s’interpreta com a signe... 



 
a) d’estar mentint. 
b) d’inseguretat. 
c) de superioritat. 

 
26. Sabies que... un dels dies més festius i popularment celebrats a Irlanda és el dia de Sant 

Patrici (Saint Patrick’s Day, 17 de març), mentre que a Catalunya és el dia de... 
 

a) Sant Esteve (26 de desembre). 
b) Santa Montserrat (27 d’abril). 
c) Sant Jordi (23 d’abril). 
 
 

Catalunya i Itàlia 
 
27. Sabies que... com a Catalunya, un dels valors socials més arrelats per als italians és...? 
 

a) dominar els idiomes. 
b) la República. 
c) la família. 

 
28. Sabies que... entre els dialectes que es parlen al nord i al sud d’Itàlia, la gent...? 
 

a) sempre s’entenen. 
b) a vegades no s’entenen. 
c) mai no s’entenen. 

 
29. Sabies que... a Itàlia moltes de les platges...? 
 

a) del nord cal pagar per tenir-hi una butaca i un para-sol. 
b) són massa rocoses per poder-s’hi banyar. 
c) són de sorra volcànica. 
 

30. Sabies que... una característica pròpia dels italians és...? 
 

a) gesticular molt quan parlen. 
b) quedar-se rígids quan parlen. 
c) no parlar mai si no ho fa algú altre abans. 

 
31. Sabies que... hi ha una ciutat italiana on es parla el català? Es tracta de... 
 

a) Roma 
b) L’Alguer (Sardenya) 
c) Nàpols 

 
 
Catalunya i Països Baixos 
 
32. Sabies que... no tothom té clara la nomenclatura d’aquest país? Digues quina de les 

opcions és la bona: 
 

a) Holanda i Països Baixos són sinònims. 
b) Holanda és una regió dels Països Baixos. 
c) Els Països Baixos són dues regions d’Holanda. 

 
33. Sabies que... Sinterklaas (Santa Claus) és un personatge molt popular entre els nens 

holandesos, i se celebra el 6 de desembre? Ells creuen que aquest personatge arriba d’un 
llarg viatge des... 

 
a) de Finlàndia. 



b) d’Espanya. 
c) de Rússia. 

 
34. Sabies que... en anglès l’expressió “going Dutch” significa un fet que és corrent entre els 

catalans? 
 

a) Tornar-se boig. 
b) Canviar de gustos de manera sobtada. 
c) Repartir-se la factura d’una consumició en un restaurant. 

 
 
Catalunya i Països Nòrdics 
 
35. Sabies que... Ikea és una multinacional...? 
 

a) catalana. 
b) sueca. 
c) finlandesa. 

 
36. Sabies que... quan et conviden a menjar a una casa danesa has de portar flors, vi o 

xocolata, mentre que a Catalunya s’espera que portis...? 
 

a) postres o vi. 
b) taronges o flors.  
c) res. 

 
37. Sabies que... a causa de l’elevat nombre de problemes relacionats amb la beguda, l’únic 

país europeu que té un Ministeri amb una agenda específica d’Afers Alcohòlics és...? 
 

a) Catalunya. 
b) Dinamarca. 
c) Finlàndia. 

 
38. Sabies que... un d’aquest països no té connexió històrica amb els víkings, i no és 

pròpiament un país escandinau? 
 
a) Suècia 
b) Noruega 
c) Finlàndia  

 
39. Sabies que... a Suècia una forma de cortesia és utilitzar la segona persona del plural 

(equivalent al vós català)? Per exemple: “Desitgeu alguna cosa, senyora?”. Entre les tres 
formes personals, quina és la més afectuosa i respectuosa alhora, en català?  

 
a) vós  (Vós sou molt amable.) 
b) vostè (Vostè és molt amable.) 
c) tu  (Tu ets molt amable.) 

 
40. Sabies que... cadascun dels Països Nòrdics aprecien que es diferenciïn les identitats entre 

ells, igual que els catalans aprecien que se’ls diferenciï la seva identitat en relació a... 
 
a) França. 
b) Portugal. 
c) Espanya. 

 
 
Catalunya i Polònia 
 
41.  Saps quins... d’aquests noms és un Premi Nobel de Polònia? 
 



a) José Saramago 
b) Fréderic Mistral 
c) Marie Curie 

 
42.  Sabies que... quan un polonès es fa uns copets al coll amb el dit... 
 

a) t’està convidant a prendre una copa. 
b) t’està indicant que té mal de coll. 
c) vol dir que està cansat. 

 
43. Sabies que... només un d’aquests personatges no és polonès? 
 

a) N. Copernic 
b) G. Galileu 
c) F. Chopin 

 
 
Catalunya i Regne Unit 
 
44. Sabies que... així com el Regne Unit engloba Anglaterra, País de Gal·les, Escòcia i Irlanda 

del Nord, el concepte de Països Catalans engloba... 
 
a) Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Aragó (franja est) i Catalunya Nord (sud-est de 

França). 
b) Catalunya, País Valencià i Illes Balears. 
c) Catalunya, Illes Balears i Catalunya Nord (sud-est de França). 

 
45. Sabies que... el Regne Unit no és l’únic país que condueix per l’esquerra, sinó que entre 

d’altres també hi ha... 
 

a) Suïssa. 
b) Geòrgia. 
c) Japó. 

 
46. Sabies que... cada cultura té els seus temes “sensibles”, i així com al Regne Unit no és 

gaire adequat preguntar per el sou a algú, a Catalunya no és gaire adequat treure el tema 
de...: 

 
a) la feina. 
b) el nacionalisme. 
c) la salut. 

 
 
Catalunya i República Eslovaca 
 
47. Sabies que... igual que a Catalunya, l’àpat important del dia és... 
 

a) l’esmorzar. 
b) el dinar. 
c) el sopar. 

 
48. Sabies que... com a Catalunya, un dels símbols d’identitat principal per als eslovacs és... 
 

a) la moneda. 
b) la llengua. 
c) la gastronomia. 

 
 
Catalunya i República Txeca 
 



49. Sabies que... només un dels invents que hi ha a continuació no és d’origen txec? 
 

a) Cervesa Budweiser 
b) Telescopi 
c) Lents de contacte toves 

 
50. Sabies que... a la República Txeca es pot trobar tota mena de paisatges, excepte... 
 

a) el mar.  
b) les muntanyes rocoses. 
c) els boscos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Si ets d’algun dels països citats en aquest test i vols aportar nova informació o puntualitzar la 
que hi ha... 
. Si ets d’un país europeu que no surt en aquest test i tens ganes que hi sigui... 
  escriu-nos a assessor.intercat@udg.es! 
 
© Berta Gaya Roqueta  
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SOLUCIONARI: CATALUNYA I EL MÓN 
 
 
Catalunya i Alemanya 
 
1. Sabies quin... nombre de països fan frontera amb Alemanya? 
 

a) tres 
b) cinc  
c) nou (França, Luxemburg, Bèlgica, Països Baixos, Dinamarca, Polònia, República 

Txeca, Àustria, Suïssa) 
 
2. Sabies que... Alemanya és per tradició...? 
 

a) catòlica (al sud) i protestant (al nord). 
b) catòlica. 
c) protestant. 

 
3. Sabies que... la millor manera de cridar l’atenció d’un cambrer quan ets a un restaurant 

alemany és...? 
 

a) cridant “Cambrer!”. 
b) establint contacte visual. 
c) aixecant la mà com si el saludessis. 

 
4. Sabies que... a Catalunya no és obligatori deixar propina quan pagues un taxi, però a 

Alemanya normalment es deixa un...? 
 

a) 10% 
b) 20 % 
c) 0% (estudiants o jubilats) 

 
 
Catalunya i Àustria 
 
5. Saps… quina d’aquestes persones no és austríaca? 
 

a) Arnold Schwartzenegger 
b) Sigmund Freud 
c) Frank Sinatra 

 
6. Quants països envolten Àustria? 
 

a) 4 
b) 7 
c) 12 

 
• República Txeca, 2. Alemanya, 3.Hongria, 4. Itàlia, 5. Lichtenstein, 6. Eslovàquia, 7. 

Eslovènia, i 8. Suïssa. 
 
7. Sabies que… els austríacs van inventar...? 
 

a) el croissant 
b) la màquina de rentar roba 
c) la flauta 
 
• Es va inventar a Viena (1600) per commemorar la victòria austríaca sobre l’Imperi Turc, 

tot fent referència a la Lluna Creixent de la bandera Turca. “Menjar-se la lluna turca” com 
a símbol de victòria sobre els turcs. 



 
8. Sabies que les muntanyes ocupen _________ del país? 
 

d) 1/4 
e) 2/3 
a) 3/4 

 
 
Catalunya i Bèlgica 
 
9. Sabies que... a Catalunya hi ha dues llengües oficials (català i castellà), mentre que a 

Bèlgica les llengües oficials són... 
 

a) dues: való (francès) i flamenc (holandès). 
b) tres: flamenc (holandès), való (francès) i alemany. 
c) quatre: való (francès), flamenc (holandès), alemany i anglès. 

 
• A Catalunya, a més, es parla l’aranès (dialecte de l’occità) que s’ensenya a les escoles 

de la Vall d’Aran i és objecte de respecte i protecció dins el marc jurídic de la llei 
catalana. 

 
10. Sabies que... un dels temes “sensibles” de conversa en la societat belga és...? 
 

a) el sexe. 
b) la política (entre flamencs i valons). 
c) l’edat. 

 
• Catalunya és un cas similar: la qüestió de la llengua i la identitat catalana és 

simultàniament recurrent i “tabú”. 
 
11. Sabies que... els belgues per saludar-se es donen la mà, però si són bons amics...? 
 

a) es fan un petó a una galta. 
b) es fan un petó breu a la boca. 
c) es toquen les galtes i fan quatre petons a l’aire. 

 

• A Catalunya es fan dos petons, un a cada galta. Entre nois, només si són molt bons 
amics; si no, es donen la mà. 

 
 
Catalunya i Espanya 
 
12. Sabies que... hi ha moltes paraules del català que vénen de l’àrab? Digues quina 
d’aquestes paraules no ve de l’àrab? 
 

a)  àlgebra 
b)  zero  
c)  sabata 

 
13. Sabies que... les tapes no són típiques de Catalunya, sinó que són originàries...? 
 

a) de Galícia  
b) d’Andalusia 
c) de Madrid 

 
14. Sabies que... a Catalunya, a un turista popularment se’n diu un...? 
 



a)    guru. 
b) guiri. 
c)    gara. 

 
15. Sabies que... Barcelona està a la mateixa distància de Granada que de...? 
 

a)    París. 
b)    Londres. 
c)    Madrid. 

 
16. Sabies que... així com el que es parla a Espanya i a Argentina són dialectes del castellà,... 
 

a)    el que es parla a Catalunya, al País Valencià o a les Illes Balears (Mallorca, Menorca, 
Eivissa) no són tots dialectes del català. 

b) el que es parla a Catalunya, al País Valencià o a les Illes Balears (Mallorca, 
Menorca, Eivissa) són tots dialectes del català. 

 
 
Catalunya i França 
 
17. Sabies que... molts catalans es refereixen al sud-est de França (Capcir, Alta Cerdanya, 
Conflent, Rosselló i Vallespir) com a... 
 

a) Catalunya Nord. 
b) França Pirenàico-Mediterrània. 
c) Sud-Est de França, simplement. 

 
• Aquest territori es va annexionar a França l’any 1648, amb el Tractat dels Pirineus 

signat entre França i Espanya. 
 
18. Sabies que..., com els catalans, els francesos tenen fama de ser... 
 

a) vividors. 
b) bons amants. 
c) seriosos. 

 
• És clar que l’opció b) també és correcta...!;-) 

 
19. Sabies que... els francesos estan molt orgullosos... 
 

a) de la seva cuina i el seu vi. 
b) de la seva ciutat natal. 
c) dels seus pares. 

 
20. Sabies que... a França es parlen ____________ llengües, a banda del francès, que no 

estan reconegudes oficialment? 
 

a) 3 
b) 7 
c) 12 

 
a. Són: 1. gascó (occità), 2. basc, 3. picard (neerlandès), 4. alsacià (alemany), 5. bretó, 6. 

català, 7. cors. 
 

 
Catalunya i Hongria 
 
21. Sabies que... a Hongria, si creues el carrer amb el semàfor en vermell potser que...? 
 

a) la gent del costat et cridi l’atenció. 



b) et posin una multa.  
c) que els cotxes t’atropellin! 

 
22. Sabies que... per dir el nom propi en hongarès l’ordre normal és... 
 

a) nom i dos cognoms. 
b) cognom i nom. 
c) nom i cognom. 

 
23. Sabies que... si preguntes a algú “Com estàs?” una resposta corrent és... 
 

a) “Molt bé, millor que a tu.” 
b) “Gràcies, estic.” 
c) “La veritat, vaig fatal.” 

 
 

Catalunya i Irlanda 
 

24.Sabies que... així com a Irlanda és corrent acompanyar el menjar (carn, peix...) amb patates, 
a Catalunya és més corrent fer-ho amb... 

 
a)  arròs. 
b)  pasta. 
c)  pa. 

 
25. Sabies que... així com a Irlanda tocar-se el nas mentre es parla s’interpreta com a signe de 

confidencialitat, a Catalunya s’interpreta com a signe... 
 

a)  d’estar mentint. 
b)  d’inseguretat. 
c)  de superioritat. 

 
26. Sabies que... un dels dies més festius i popularment celebrats a Irlanda és el dia de Sant 

Patrici (Saint Patrick’s Day, 17 de març), mentre que a Catalunya és el dia de... 
 

a)  Sant Esteve (26 de desembre). 
b)  Santa Montserrat (27 d’abril). 
c)  Sant Jordi (23 d’abril). 

 
• Sant Jordi és el patró de Catalunya i se celebra el “Dia dels enamorats” (no per Sant 

Valentí, 14 de febrer). El dia de Sant Jordi la tradició fa que les noies rebin una rosa i els 
nois un llibre, tot i que actualment el llibre també és un regal mutu. 
(El regal d’un llibre enllaça amb el fet que el 23 d’abril també se celebra el “Dia del llibre”, 
que commemora la mort de Shakesperare i Cervantes en aquest mateix dia.) 

 
 
 

Catalunya i Itàlia 
 
27. Sabies que... com a Catalunya, un dels valors socials més arrelats per als italians és...? 
 

a) dominar els idiomes. 
b) la República. 
c) la família. 

 
28. Sabies que... entre els dialectes que es parlen al nord i al sud d’Itàlia, la gent...? 
 

a) sempre s’entenen. 
b) a vegades no s’entenen. 
c) mai no s’entenen. 



 
29. Sabies que... a Itàlia moltes de les platges...? 
 

d) del nord cal pagar per tenir-hi una butaca i un para-sol. 
e) són massa rocoses per poder-s’hi banyar. 
f) són de sorra volcànica. 

 
30. Sabies que... una característica pròpia dels italians és...? 
 

a) gesticular molt quan parlen. 
b) quedar-se rígids quan parlen. 
c) no parlar mai si no ho fa algú altre abans. 

 
31. Sabies que... hi ha una ciutat italiana on es parla el català? Es tracta de...  
 

a) Roma. 
b) L’Alguer (Alghero, a l’Illa de Sardenya). 
c) Nàpols. 

 
• El català parla un 15% de la població, aproximadament, reducte de l’ocupació del 

territori per part de la Corona Catalana entre els segles XIV i XVIII. A L’Alguer, a banda 
del català, també es parla el sard i l’italià. 

 
 
Catalunya i Països Baixos 
 
32. Sabies que... no tothom té clara la nomenclatura d’aquest país? Digues quina de les 

opcions és la bona: 
 

a) Holanda i Països Baixos són sinònims. 
b) Holanda és una regió dels Països Baixos. 
c) Els Països Baixos són dues regions d’Holanda. 

 
33. Sabies que... Sinterklaas (Santa Claus) és un personatge molt popular entre els nens 

holandesos, i se celebra el 6 de desembre? Ells creuen que aquest personatge arriba d’un 
llarg viatge des... 

 
a) de Finlàndia. 
b) d’Espanya. 
c) de Rússia. 

 
34. Sabies que... en anglès l’expressió “going Dutch” significa un fet que és corrent entre els 

catalans? 
 

a) Tornar-se boig. 
b) Canviar de gustos de manera sobtada. 
c) Repartir-se la factura d’una consumició en un restaurant. 

 
 
 
Catalunya i Països Nòrdics 
  
35. Sabies que... Ikea és una multinacional...? 
 

a) catalana. 
b) sueca. 
c) finlandesa. 
 

36. Sabies que... quan et conviden a menjar a una casa danesa has de portar flors, vi o 
xocolata, mentre que a Catalunya s’espera que portis...? 



 
a) res. 
b) postres (un pastís o un gelat, normalment) o vi (negre, normalment). 
c) taronges o flors. 

 
37. Sabies que... a causa de l’elevat nombre de problemes relacionats amb la beguda, l’únic 

país europeu que té un Ministeri amb una agenda específica d’Afers Alcohòlics és...? 
 

a) Catalunya. 
b) Dinamarca. 
c) Finlàndia. 

 
38. Sabies que... un d’aquest països no té connexió històrica amb els víkings, i no és 

pròpiament un país escandinau? 
 

a) Suècia 
b) Noruega 
c) Finlàndia 

 
39. Sabies que... a Suècia una forma de cortesia és utilitzar la segona persona del plural 

(equivalent al vós català)? Per exemple: “Desitgeu alguna cosa, senyora?”. Entre les tres 
formes personals, quina és la més afectuosa i respectuosa alhora, en català?  

 
a) vós  (Vós sou molt amable.) 
b) vostè (Vostè és molt amable.) 
c) tu  (Tu ets molt amable.) 

 
• Antigament era corrent tractar els pares de vós: “Pare, esteu bé?” Encara ara, en 

alguns pobles, es pot sentir aquesta fórmula en aquest context. La fórmula de vós 
també s’utilitza avui dia en l’Administració. 

 
40. Sabies que... cadascun dels Països Nòrdics aprecien que es diferenciïn les identitats entre 

ells, igual que els catalans aprecien que se’ls diferenciï la seva identitat en relació a... 
 
a) França. 
b) Portugal. 
c) Espanya. 

 
 
 
Catalunya i Polònia 
 
41.  Saps quins... d’aquests noms és un Premi Nobel de Polònia? 
 

a) José Saramago 
b) Fréderic Mistral 
c) Marie Curie 

 
 El seu nom original era Marja Skłodowska. 

 
42.  Sabies que... quan un polonès es fa uns copets al coll amb el dit... 
 

a) t’està convidant a prendre una copa. 
b) t’està indicant que té mal de coll. 
c) vol dir que està cansat. 

  
• A Catalunya, no hi ha un signe de llenguatge no-verbal únic, però aquesta invitació 

sovint s’indica alçant la mà en direcció a la boca, amb els dits polze i índex com si 
agafessin un got, i fent el gest de beure. 

 



43. Sabies que... només un d’aquests personatges no és polonès? 
 

a) N. Copernic 
b) G. Galileu 
c) F. Chopin 

 
• Parlant de personatges famosos, sabies que italians i catalans es disputen l’origen natal 

de Cristòfol Colom, el “descobridor d’Amèrica”? 
 
 
Catalunya i Regne Unit 
 
44. Sabies que... així com el Regne Unit engloba Anglaterra, País de Gal·les, Escòcia i Irlanda 

del Nord, el concepte de Països Catalans engloba... 
  

a) Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Aragó (franja est) i Catalunya Nord (sud-
est de França). 

b) Catalunya, País Valencià i Illes Balears. 
c) Catalunya, Illes Balears i Catalunya Nord (sud-est de França). 

 
45. Sabies que... el Regne Unit no és l’únic país que condueix per l’esquerra, sinó que, entre 

d’altres, també hi ha... 
 

a)  Suïssa. 
b)  Geòrgia. 
c)  Japó. 

 
• A Catalunya es condueix per la dreta, com a la resta d’Europa excepte el Regne Unit i 

Irlanda. 
 
46. Sabies que... cada cultura té els seus temes “sensibles”, i així com al Regne Unit no és 

gaire adequat preguntar per el sou a algú, a Catalunya no és gaire adequat treure el tema 
de...: 

 
a)    la feina. 
b) el nacionalisme. 
c)    la salut. 

 
Catalunya i República Eslovaca 
 
47. Sabies que... igual que a Catalunya, l’àpat important del dia és... 
 

a) l’esmorzar. 
b) el dinar. 
c) el sopar. 

 
48. Sabies que... com a Catalunya, un dels símbols d’identitat principal per als eslovacs és... 
 

a) la moneda. 
b) la llengua. 
c) la gastronomia. 

 
 
Catalunya i República Txeca 
 
49. Sabies que... només un dels invents que hi ha a continuació no és d’origen txec?  
 

a) Cervesa Budweiser 
b) Telescopi 



c) Lents de contacte toves 
 

• A Catalunya, Narcís Monturiol (Figueres, 1819 – Barcelona, 1885) va ser l’inventor del 
submarí. 

 
50. Sabies que... a la República Txeca es pot trobar tota mena de paisatges, excepte...  
 

a) el mar. 
b) les muntanyes rocoses. 
c) els boscos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Si ets d’algun dels països citats en aquest test i vols aportar nova informació o puntualitzar la 
que hi ha... 
. Si ets d’un país europeu que no surt en aquest test i tens ganes que hi sigui... 
  escriu-nos a assessor.intercat@udg.es! 
 
© Berta Gaya Roqueta 
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