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EL TARONGER
El taronger agre és un arbre cultivat com a ornamental, que fa flors blanques, de
pètals gruixuts, molt oloroses. Els típics rams de núvia solen fer-se amb aquestes
flors.
És un arbre de 4 a 8 metres d’alçària, amb la capçada arrodonida formada per
branques verdoses, sobretot les més joves, amb espines.
Fulles endurides, de 7 a 10 cm, el·líptiques i agudes, amb el pecíol alat, amb les dues
ales grans, en forma de cor.
Els fruits, les taronges, d’aspecte similar al de les taronges dolces, pengen de l’arbre
durant tot l’hivern i arriben a acompanyar les flors de l’any següent, quan surten a la
primavera.
Aquestes taronges, de gust agre, poden confitar-se i la pell serveix per a preparar
licors, com és ara el curaçao.
El taronger conreat o taronger dolç amb diferents varietats i races, és un arbre de 4 o
5 metres d’alçària, de capçada arrodonida, Amb les fulles el·líptiques, amb el pecíol
alat, amb les ales sovint molt estretes. El fruit, les taronges de gust dolç o agredolç.
El taronger és oriünd del sud-est d’Àsia i àmpliament cultivat a Amèrica (EUA,
Brasil, Mèxic...) i a la regió mediterrània, en indrets de clima temperat. Els tarongers
del País Valencià fan de l’Estat espanyol el primer productor de taronges d’Europa i
el quart del món, darrere dels països americans.
El cultiu, al Països Catalans, està gairebé concentrat al País Valencià, amb més de
100.000 hectàrees. A Mallorca, al Rosselló i al sud de Tarragona se’n fan
produccions que abasteixen el mercats locals.
Les varietats més conreades són les “navel” i les “sanguines”.
Ramon PASQUAL

1.- Fes un resum del text de 40/50 paraules.
(3 punts: 1,5 comprensió i 1,5 expressió)
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2.- Contesta les preguntes referents al text anterior:
2.1. Explica el significat d’aquestes expressions que apareixen en el text :
- Aquestes taronges, de gust agre, poden confitar-se:
- és oriünd d’Àsia:
- produccions que abasteixen els mercats locals:
- (les taronges) arriben a acompanyar les flors de l’any següent:
(1 punt)
2.2. Dóna un antònim per a cada un dels mots següents:
- agre:
- similar:
- concentrat:
- conreades:
- (clima) temperat:
(1 punt)
2.3. Explica per què duen dièresi aquestes tres paraules: oriünd, països i següent.
(1 punt)
2.4. Escriu en lletres:
- 10%:
- 324:
- 2/8:
(1 punt)
3.- Expressió escrita (text d’unes 150 paraules). D’aquests dues possibilitats, tria’n
una:
-

Argumentació a favor o en contra de l’ús dels vehicles 4x4 i la seva possible
incidència en el medi ambient.
Redacció: El viatge que voldria fer algun dia.

(3 punts: 1 correcció; 1 adequació i cohesió i 1 coherència)
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