
PREGUNTES CULTURA GENERAL 
 

1. Quants regidors conformen l’equip de govern de l’Ajuntament de Mont-roig del 
Camp? 
a) 7 Regidors 
b) 8 Regidors 
c) 9 Regidors 
d) 10 Regidors 
 

2. Com es diu el regidor de Seguretat Ciutadana de Mont-roig del Camp? 
a) Fran Morancho  
b) Juan Gallardo 
c) Vicente Pérez 
d) Enrique López 
 

3. A nivell gastronòmic, quines jornades es celebren al mes d’octubre de 2020? 
a) Al mes d’octubre no hi ha cap jornada gastronòmica  
b) Jornades de la Garrofa  
c) Jornades del Pop  
d) Jornades de l’arròs 
 

4. Quina de les següents urbanitzacions no pertany al terme municipal de Mont-
roig del Camp? 
a) Les Planes 
b) Cales de Mont-roig 
c) Casalot 
d) Maynou 
 

5. Quina urbanització de Mont-roig del Camp es troba entre la carretera T-310 i la 
A-7, al costat de la T-323? 
a) Club Mont-roig 
b) Parc Mont-roig 
c) Rustical Mont-roig 
d) Rustical Balneari 
 

6. La sèrie amb més premis Emmys de la història és? 
a) The Simpson 
b) Game of Thrones. 
c) Cheers. 
d) Fraiser. 

 
7. La primera vegada que es va declarar l’estat d’alarma a tota Espanya va ser: 

a) Per la crisi econòmica mundial de 2008. 
b) Per la crisi dels controladors aeris de 2010. 
c) Per el referèndum de independència de Catalunya de 2017. 
d) Per la pandèmia de coronavirus de 2020. 
 

8. La població censada al municipi de Mont-roig del Camp segons les dades del 
IDESCAT de l’any 2019 està entre les següents quantitats? 
a) 7000 hab. – 9000 hab. 
b) 9000 hab. – 11000 hab. 
c) 11000 hab. – 13000 hab. 
d) 13000 hab. – 15000 hab. 

 



9. El primer català en fer cim als 14 vuit mils del planeta sense l’ajuda d’oxigen 
artificial va ser: 
a) Ferran Latorre 
b) Òscar Cadiach. 
c) Carles Vallès. 
d) Kilian Jornet. 

 
10.  La comissaria de la Policia Local de Mont-roig del Camp, en Miami Platja, està 

al costat d’una Plaça d’un famós metge descobridor de la penicil·lina; aquest va 
ser? 
a) Alexander Fleming. 
b) Santiago Ramón y Cajal 
c) Louis Pasteur. 
d) Alfred Nobel. 

 
11. Recentment es va inaugurar el Parc Esportiu de Miami Platja entre les 

avingudes Saragossa i Diputació, el qual té el nom d’una esportista 
multidisciplinar que va participar tant en els Jocs Olímpics d’Hivern com d’Estiu, 
i que va practicar esports tant diferents com esquí, tennis o automobilisme, 
aquesta esportista era: 
a) Lilí Alvarez 
b) Blanca Fernández Ochoa 
c) Carolina Marín 
d) Mireia Belmonte 

  
12. Els Jocs Olímpics que s’havien de celebrar aquest any 2020, i que s’han 

ajornat fins l’any 2021, s’havien de celebrar a: 
a) Rio de Janeiro 
b) Londres 
c) Pekin 
d) Tokio 

  
13.  Mont-roig del Camp està relacionat amb un pintor famós que va passar 

temporades al nostre municipi, aquest va ser: 
a) Salvador Dalí 
b) Joan Miró 
c) Pablo Picasso 
d) Mariano Fortuny 
 

14. La forma de govern de l’Estat espanyol és: 
a) La monarquia 
b) La monarquia parlamentària 
c) La monarquia absoluta 
d) La república 

 
15. A l’Estat Espanyol hi ha: 

a) 17 comunitats autònomes i 52 províncies. 
b) 17 comunitats autònomes, 50 províncies i 3 ciutats autònomes. 
c) 17 comunitats autònomes, 50 províncies i 2 ciutats autònomes. 
d) Totes les respostes anteriors són incorrectes. 

 
 
 
 



16. Quin dia es va celebrar el darrer referèndum per la independència de 
Catalunya? 
a) 1 d’octubre del 2017. 
b) 2 d’octubre del 2018. 
c) 1 d’octubre del 2018. 
d) 2 d’octubre del 2017. 

 
17. Qui és l’actual Vicepresident i Conseller de la Presidència del govern de la 

Generalitat? 
a) Pere Aragonès i Gracia 
b) Meritxell Budó i Pla 
c) Bernat Solés i Barril 
d) Totes les respostes anteriors són incorrectes 

 
18. Quina és la “missió” del Pla Estratègic de Mont-roig del Camp 2020-2030? 

a) Projectar i consolidar un municipi sostenible amb un sòlid 
posicionament territorial gràcies ala seva diversitat patrimonial, social 
i econòmica i una eficient gestió municipal per aconseguir millorar la 
qualitat de vida dels seus habitants. 

b) Ser un municipi reconegut interna i externament pels seus actius 
diferenciadors que afermen la seva competitivitat amb el suport d’un govern 
obert, innovador i eficient. 

c) Les respostes a) i b) són correctes. 
d) Totes les respostes anteriors són incorrectes. 
 

19. Quin és el planeta més proper al Sol? 
a) Mercuri 
b) Venus 
c) Terra 
d) Mart 

 
20. La definició “qualsevol segment que uneix el centre d’una circumferència a 

qualsevol  punt d’aquesta circumferència” es correspon a: 
a) Radi 
b) Diàmetre 
c) Diagonal  
d) Perímetre 

 
21. Quin és el riu més llarg de Catalunya? 

a) El Segre. 
b) El Ter 
c) El Noguera Pallaresa. 
d) El Llobregat. 

 
22. Quin és el país més petit d’Europa? 

a) Vaticà. 
b) Mònaco. 
c) San Marino. 
d) Malta. 

 
23. L’autor de “El Lazarillo de Tormes” és: 

a) Juan Varela 
b) Anònim 
c) Miguel de Cervantes 
d) Juan Varela però se li atribueix a Cervantes 



 
24. Qui és el president de la Sala Segona del Tribunal Suprem? 

a) Manuel Marchena 
b) José Manuel Maza 
c) Diego Pérez de los Cobos 
d) Andreu Van den Eynde 

 
25. Qui és l’autor del fragment poètic següent: 

Ya hay un español que quiere 
vivir y a vivir empieza, 
entre una España que muere 
y otra España que bosteza. 

 
a) Manuel Machado 
b) Mariano José de Larra 
c) Federico García Lorca   
d) Antonio Machado 

 
26. Quina de les dades següents és incorrecta? 

a) 1492 descobriment d’Amèrica 
b) 1798  revolució francesa 
c) 1936 guerra civil espanyola 
d) 1986 accident nuclear de Txernòbil 
 

27. El Po és un riu: 
a) Romanès 
b) Alemany 
c) Turc 
d) Italià 

 
28.  Quina de les comarques següents no és de la província de Tarragona? 

a) Terra Alta 
b) La Selva 
c) Priorat 
d) Alt Camp 

 
29. Un dodecàedre és: 

a) Un poliedre de 12 aristes 
b) Un poliedre de 12 costats 
c) Un poliedre de 12 cares 
d) Cap resposta és correcta 

 
30. De les llistes d’artistes següents, n’hi ha una en què no tots són pintors. Quina? 

a) Picasso, Kandinsky, Monet, Turner, Van Gogh 
b) Van Gogh, Magritte, Munch, Malikian 
c) Dalí, Fortuny, Rembrant, Sorolla 

d) Velázquez, Munch, Cézanne, Kahlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREGUNTES DE RESERVA 
 

1. Qui és l’actual Ministre de sanitat de l’Estat Espanyol? 
a) Fernando Simón Soria 
b) Salvador Illa Roca 
c) Alba Vergés i Bosch 
d) Totes les respostes anteriors són incorrectes 

 
2. De quin any es el primer document que parla del poble de Mont-roig del Camp? 

a) 1180 
b) 1118 
c) 1493 
d) Cap de les anteriors 

 


