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Exercici 4 
Gramàtica  

0-8 Compteu 1 punt per cada resposta correcta 

 

En una època en què els carrers principals de les ciutats turístiques s'assemblen cada 

vegada més pel que fa a / quant a / en l’oferta comercial, trobar una botiga singular és 

una troballa per al passejant. Totes les ciutats tenen comerços amb encant, però 

accedir-hi no és fàcil, si no és que s'hi viu o s'hi està de viatge. «Són botigues amb 

dificultats per vendre per Internet», explica Sergi Pastor, que després de 10 anys 

treballant en el sector del màrqueting en línia va decidir crear Chicplace, una web que 

serveix de plataforma a locals curiosos d'Espanya, França i Itàlia. Chicplace es va 

llançar l'abril del 2013 amb 40 botigues de Barcelona i París i ara dóna cabuda a mig 

miler de comerços, també de Madrid, Milà i altres localitats. 

Pastor viatjava molt a causa de / per la seva feina a Splendia.com, una web d'hotels 

de luxe. El seu gust per comprar va fer que s'adonés que a Barcelona, on viu, no 

trobava productes que hi havia en altres ciutats. D'aquí va sorgir la idea de Chicplace. 

«Les boutiques petites veuen el comerç electrònic com l'enemic», explica, perquè és 

difícil competir amb les grans marques a escala global. «Nosaltres complim dues 

funcions: donem l'oportunitat a la botiga d'expandir-se internacionalment, i als 

consumidors, d'accedir a una oferta diferent», afegeix. A diferència de Rakuten -un 

dels mercats web, o webs que agrupen diferents negocis, més populars-, que és 

generalista, Chicplace té la veta de mercat, centrada en moda, joieria, llar i nens. 

La plataforma dóna feina a una quinzena de persones, la majoria a la seu de 

Barcelona, i tres més a París. Té un equip del que en diuen chic-hunters, que es 

dediquen a identificar comerços que s'ajusten als seus interessos. Busquen botigues 

preferiblement úniques (amb un sol local), amb productes que s'allunyen del gran 

consum. Chicplace s'endú una comissió sobre les vendes. 

La web -amb versions en espanyol, francès, anglès i italià- té més de 5.000 clients, la 

majoria d'Espanya i França. Atenent el / D’acord amb el / Segons el seu perfil de 

consumidor, ofereixen continguts de tendències en un blog i a través de les xarxes 

socials, on sumen uns 25.000 seguidors. 

La logística, un dels departaments més complexos de les companyies de venda en 

línia, s'ha simplificat al màxim. No tenen cap magatzem des d'on es gestiona l’estoc, 

sinó que cada botiga s’encarrega d’enviar directament al client la comanda. Si es fan 

tres encàrrecs a tres botigues, el client rep tres paquets (amb les corresponents 

despeses d'enviament, llevat que hi hagi una oferta). 

Per al 2015, tenen l'objectiu de consolidar-se a Europa, augmentar la base de botigues 

(sobretot d'Itàlia) i atendre els / Ø clients d'altres països europeus. També llançaran 

una aplicació per a telèfons intel·ligents. 
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Exercici 5 

Precisió lèxica 

 

0-4 Compteu 0,5 punts per cada resposta correcta 

 

El curs acadèmic que va començar el ____________ (sortós, fatídic, fat, fastiguejat) 
setembre del 1714 no va ser com els altres. Felip V va tancar les universitats catalanes 
que hi havia en el segle XVIII i va decidir crear-ne una de nova a Cervera. El gener del 
1715 ja s’hi farien les primeres classes, tot i que el trasllat definitiu de tots els estudis 
no es faria efectiu fins al 1717. Mil universitaris d’arreu de Catalunya van fer cap al que 
aleshores era un poble de tot just 4.000 habitants. 

Una de les moltes ____________ (històries, contes, lectures, llegendes) negres que 
han circulat sobre la Universitat de Cervera afirma que a la seva façana hi havia 
escrita una frase ____________ (més bé, més aviat, preferentment, àdhuc) impròpia 
per a una universitat: “Lejos de nosotros la funesta manía de pensar”. En realitat, 
l’origen d’aquesta llegenda té a veure amb l’article d’adhesió al rei Ferran VII que van 
publicar el 3 de maig del 1827 un grup de professors de la Universitat a la Gaceta de 
Madrid i en el qual afirmaven: “Lejos de nosotros la peligrosa novedad de discurrir” 
referint-se a posar en qüestió el règim absolutista. L’anècdota demostra el tarannà 
reaccionari del ____________ (claustre, col·lectiu, junta, consell) de professors del 
centre, una característica que també es fa palesa quan s’observa la ideologia del seu 
canceller (el que ara en diríem rector) Ramon Llàtzer Dou, un ____________ (fred, 
fervent, atípic, freturós)  defensor del manteniment de la Inquisició durant les 
discussions per elaborar la Constitució de Cadis. 

En qualsevol cas, no sembla que fos una d’aquelles universitats que marquen 
profundament els seus alumnes, ____________ (sobre tot, a l’ensems, sobretot, en 
primer lloc) perquè aquests preferien marxar-ne al cap d’un o dos anys per anar a 
estudiar a altres universitats més prestigioses, com les de Madrid o Salamanca, atès 
que a Catalunya no n’hi havia cap altra. Felip V havia decidit tancar-les totes (Lleida, la 
més antiga de la Corona d’Aragó, Barcelona, Tarragona, Girona i Vic) per crear-ne una 
de nova a Cervera i premiar aquesta “fidelísima ciudad”, segons va escriure el rei 
mateix. El tràmit es va ____________ (realitzar, establir, fer, administrar) amb tanta 
celeritat que el 7 de gener del 1715 mig centenar d’estudiants ja van iniciar el curs al 
convent de Sant Francesc de Paula de la capital de la Segarra. Era només el principi. 
L’11 de maig del 1717 el rei va ____________ (aprovar, assolir, refusar, abrogar) el 
trasllat de tots els estudis universitaris. A Cervera, que llavors només tenia 4.000 
habitants, res no va ser com abans: un miler d’estudiants procedents de tot Catalunya 
van passar a formar part del seu paisatge urbà. 


