Procés selectiu de 56 places d'agent de la Guàrdia
Urbana de Badalona
08/06/2019
Examen A

Coneixements generals i específics
45 preguntes de cultura general, de les quals el 50% l’integraran preguntes
relatives a coneixements de cultura general i l’altre 50% l’integraran preguntes
sobre l’actualitat social, cultural i política.
45 preguntes relacionades amb el temari de coneixements específics que es
relaciona a l'Annex 6 de la convocatòria.

Instruccions:
* Si us plau, poseu una creu dins del quadrat de la resposta més correcta.
* Marqueu només una resposta per pregunta, i si creieu que hi ha més d’una
resposta correcta, marqueu la que més s’ajusti a l’enunciat de la pregunta.
* Si us equivoqueu, poseu un cercle al voltant del requadre marcat. Aleshores
podeu marcar una altra resposta si voleu.
* Cada resposta errònia restarà 1/4 al valor d'una resposta correcta (és a dir, cada
4 errors resten un encert). Les preguntes no contestades no sumen ni resten.

1.

Es considera accident de circulació el sofert per un vehicle de motor destinat a tasques agrícoles mentre
es desplaça per una via Pública?
a) No, no es considera fet de la circulació
b) No, excepte si hi ha imprudència temerària
c) Sí, mentre es desplaci per una via Pública
d) Sí, encara que es produeixi mentre realitzi tasques en un terreny no apte per a la circulació

2.

Quin és l'òrgan col·legiat superior de Catalunya en matèria de seguretat?
a) El departament amb competències en matèria de seguretat pública
b) El Govern de la Generalitat
c) La Junta de Seguretat de Catalunya
d) La Comissió de Coordinació Policial

3.

Quan la pena que es pugui imposar a un fet, per la seva extensió, pugui considerar-se alhora delicte greu i
delicte menys greu es considerarà:
a) Greu
b) Menys Greu
c) Greu o menys greu depenent del fet
d) Greu o menys greu depenent del resultat del fet

4.

Aquest mes de maig s'ha celebrat al Parlament de Catalunya l'aniversari de la fi de la Segona Guerra
Mundial a Europa. Quants anys es commemorava amb aquest aniversari?
a) 68
b) 70
c) 72
d) 74

5.

L'espai situat entre els 70 i 150 quilòmetres inicials de l'esfera terrestre, incloent-hi l'escorça i la part
superior del mantell, s'anomena:
a) Litosfera
b) Astenosfera
c) Tectonosfera
d) Placa tectònica

6.

A quina corrent pertany la major part de la obra de Fra Angélico?
a) Classicisme
b) Renaixement
c) Modernisme
d) Romanticisme

7.

El Partenó es troba a l'Acròpolis, de quina ciutat?
a) Mikonos
b) Atenes
c) Tessalònica
d) Roma

8.

La Commonwealth és una associació de nacions formada per:
a) Tots els països angloxasons
b) Gran Bretanya i les seves ex-colònies
c) Gran Bretanya, Estats Units i Austràlia
d) Tots els estats sobirans nascuts de l’imperi colonial britànic

9.

Quin pilot, després de guanyar aquest any el Gran Premi d'Argentina, la segona prova de la temporada, es
va convertir en el líder mundial del campionat de Moto GP?
a) Ángel Nieto
b) Álex Rins
c) Maverick Viñales
d) Marc Márquez

10. Com s'anomena el document comptable que resumeix les dades referents a operacions administratives
d’un patrimoni d’acord amb un sistema de comptes determinat?
a) Llibre de comptes
b) Memòria econòmica
c) Comptabilitat
d) Balanç

11. Quina consideració tenen les policies locals en la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos
de seguretat?
a) Forces de Seguretat i mediació
b) Cossos de proximitat local
c) Forces i Cossos de Seguretat
d) Policia comunitària
12. En el cas que un atestat no es presenti a l'Autoritat Judicial en el termini legalment previst:
a) No s'admetrà a tràmit amb posterioritat
b) S'incorrerà en responsabilitat disciplinària
c) Hi ha un marge de tolerància de 24 hores
d) Provoca la responsabilitat penal del funcionari culpable del fet
13. De quin moviment artístic va ser una figura molt rellevant l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner?
a) Renaixement
b) Neoclassicisme
c) Modernisme
d) Gòtic
14. Badalona conserva nombrosos vestigis del seu passat romà. Un dels testimonis museïtzats de l'època
romana és:
a) La Plana de Baetulo
b) Casa Pavillard
c) Casa dels Dofins
d) Termes de Can Miravitges
15. Està prohibit avançar:
a) En les vies ràpides
b) En les interseccions, a vehicles de dues rodes
c) En els pasos per a vianants senyalitzats com a tals
d) En els canvis de rasant amb bona visibilitat
16. L'Agència Espacial Europea (ESA) lidera la missió BepiColombo al més desconegut dels planetes rocosos.
De quin planeta es tracta?
a) Mart
b) Venus
c) Júpiter
d) Mercuri
17. Qui és actualment el/la President/a del Parlament de Catalunya?
a) Ernest Benach i Pascual
b) Carme Forcadell i Lluís
c) Joan Casanovas i Maristany
d) Roger Torrent i Ramió
18. Recentment el Tribunal Internacional de la Mar va exigir a Rússia l'alliberament immediat de 24 mariners
detinguts des del novembre passat a l'estret de Kerch. De quina nacionalitat és el vaixell en què viatjaven
aquests mariners?
a) Crimea
b) Ucraïna
c) Kazakhstan
d) Illes Fèroe
19. Quin recurs estilístic s'utilitza a la frase "Es va morir de riure"?
a) Metàfora
b) Comparació
c) Hipèrbole
d) Antítesi
20. Els Plans Territorials de Protecció Civil:
a) S'elaboren per fer front a les emergències generals que es puguin presentar en cada àmbit territorial
b) No estableixen l'organització dels serveis
c) Estableixen l'organització dels serveis, però no els recursos de cap tipus
d) Només tenen abast provincial

21. El 25 d’octubre de 1977 es van signar uns acords entre el govern espanyol i representants de partits
polítics, sindicats i empresaris, per fer front al moment crític de l’Estat durant la Transició. Aquests pactes
són coneguts com a:
a) Pactes del Tinell
b) Convenis d'estabilitat pressupostària
c) Pactes de la Moncloa
d) Acord marc del treball
22. Quin tipus de veu té el cantant d'òpera Josep Carreras?
a) Baríton
b) Tenor
c) Contralt
d) Baix
23. A la Policia Local, les faltes molt greus, a comptar des de la data de la comissió de la falta, prescriuen al
cap de:
a) 6 anys
b) 5 anys
c) 3 anys
d) 2 anys
24. Als efectes del Sistema Nacional de Protecció Civil, com s'anomena la possibilitat que una amenaça arribi
a afectar col·lectius de persones o béns?
a) Amenaça
b) Risc
c) Perill
d) Emergència
25. El passat any es va celebrar un significatiu aniversari de la concessió del títol de ciutat a la vila de
Badalona. Quants anys des d'aquesta concessió del títol de Ciutat es commemorava amb aquest
aniversari?
a) 75 anys
b) 100 anys
c) 120 anys
d) 150 anys
26. Durant la campanya electoral de les eleccions europees recents, a Itàlia es van produir fortes tensions
entre els líders de les dues principals forces que donen suport al govern italià, la Lliga Nord i el Moviment
5 Estrelles. Qui són actualment els líders d'aquestes dues formacions?
a) Matteo Renzi i Beppe Grillo
b) Giuseppe Conte i Silvio Berlusconi
c) Matteo Salvini i Luigi Di Maio
d) Paolo Gentiloni i Sergio Mattarella
27. D'acord amb la Llei de les Policies Locals de Catalunya, quan de l'actuació de la Policia Local depengui
evitar un mal greu, immediat i irreparable, ho ha de fer amb la decisió necessària i sense demora, i amb els
principis de proporcionalitat en la utilització dels mitjans al seu abast i els de:
a) Autoritat i eficàcia
b) Eficàcia i rapidesa
c) Oportunitat i autoritat
d) Congruència i oportunitat
28. Segons la Llei de Bases de Règim Local els elements del municipi són:
a) El territori, el municipi i la població
b) El territori, la població i l'autonomia
c) La població, les ordenances i el Govern municipal
d) El territori, la població i l'organització
29. Correspon al Ple de l'Ajuntament:
a) Exercir la Prefectura de la Policia Municipal
b) L'aprovació dels projectes d'obres
c) Representar a l'Ajuntament
d) L'aprovació de la relació de llocs de treball

30. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que el Govern es compon únicament de:
a) El President/a de la Generalitat i els Consellers
b) El President/a de la Generalitat, el Conseller/a Primer/a, si escau, i els Consellers
c) El President/a de la Generalitat, els Consellers i els òrgans consultius
d) El President/a de la Generalitat, el Conseller/a Primer/a, els Consellers i si escau, el Consell Assessor
31. Qui té el deure de prestar a les Forces i Cossos de Seguretat l'auxili necessari en la investigació i
persecució dels delictes en els termes previstos legalment?
a) Només els funcionaris o personal dependent de les administracions públiques
b) Els nacionals majors d'edat
c) Totes les persones
d) Només els qui exerceixin funcions de vigilància o seguretat
32. Un atestat ha de realitzar-se:
a) Verbalment, per a donar més agilitat a l'assumpte sobre el que es tracti
b) En paper segellat o paper comú
c) En forma esquemàtica i jerarquitzada
d) Sempre en presència de l'Autoritat Judicial
33. En un atestat s'ha d'especificar amb el màxim d'exactitud:
a) Les opinions, informes i filiació política de tots els afectats
b) Les propostes de resolució dels funcionaris de Policia Judicial
c) Els fets esbrinats pels funcionaris de Policia Judicial
d) Únicament les declaracions d'implicats i testimonis
34. Quin és l'òrgan col·legiat consultiu superior en matèria de coordinació entre la policia de la
Generalitat-Mossos d'Esquadra i les policies locals a Catalunya?
a) La Comissió de Policia de Catalunya
b) La Junta de Seguretat de Catalunya
c) La Taula de Coordinació Policial
d) La Comissió de Coordinació Policial
35. Qui té legalment l'obligació de prendre les mesures necessàries per evitar la generació de riscos?
a) Tots els ciutadans, sempre que es doni una situació de risc
b) Únicament les administracions públiques competents en matèria de protecció civil
c) Tots els ciutadans
d) Solament les administracions públiques
36. El Mundial de futbol de Rússia serà recordat per inaugurar l’ús del VAR. En què consisteix el VAR?
a) Visió Aèria Referencial per a millorar la senyal televisiva
b) Vídeo zenital per substituir en el futur l'arbitratge humà per l'intel.ligència Artificial
c) Video arbitratge per analitzar les jugades polèmiques
d) Visió Aèria Referencial pel seguiment dels partits des de fora dels estadis
37. Segons la Constitució, l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat correspon a:
a) El Govern
b) El Senat
c) Les Corts Generals
d) El Congrés
38. Es pot personar en un procediment administratiu qui estigui legitimat a fer-ho:
a) Sempre que no hi hagi recaigut resolució definitiva
b) Únicament si no s'ha iniciat el procediment
c) Només ho pot fer qui és convidat a fer-ho per l'Administració
d) Pel caràcter públic de l'Administració pot fer-ho en qualsevol moment
39. Com s'anomena la fórmula que expressa la relació existent entre la resistència "R" d’un conductor, la
intensitat "I" del corrent que hi circula i la diferència de potencial "V" aplicada a través del conductor?
a) Efecte Joule
b) Lleis de Faraday
c) Llei d'Ohm
d) Equació de Lagrange

40. Com ja és tradició l’alcalde de Badalona a l’inici de les Festes de Maig d'aquest any va fer entrega al
pregoner de la peça estrella del Museu de Badalona que és tot un símbol per a la ciutat. Quina és aquesta
peça?
a) La torre de Montigalà
b) La Venus de Badalona
c) El Pont del Petroli
d) El bust del deu Baco
41. Qui és actualment el President de Turquia?
a) Abdullah Gül
b) Mustafa Kemal Atatürk
c) Recep Tayyip Erdogan
d) Abdelfatah Al-Sisi
42. Quin terme s'aplica per designar una empresa de recent creació que té un bon potencial de creixement?
a) Innoempresa
b) Start up
c) Neoempresa
d) Business
43. Les Corporacions locals poden intervenir l'activitat dels ciutadans per mitjà de:
a) Ordenances i bans
b) Actes de control preventiu prèvia llicència
c) Ordres col·lectives constitutives de mandat per a la seva execució o prohibició
d) Només ordenances municipals
44. Com s'anomena l'estratègia que consisteix en apel·lar a terceres persones perquè decideixin en casos de
conflicte?
a) Negociació
b) Mediació
c) Arbitratge
d) Conversa
45. Segons la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, els membres de les
Forces i Cossos de Seguretat han d'ajustar la seva actuació al principi de:
a) Cooperació selectiva
b) Cooperació recíproca
c) Coordinació interdisciplinària
d) Coordinació interterritorial
46. Quin tipus d'instrument musical és el triangle?
a) Corda
b) Percussió
c) Vent
d) Ressonància
47. Segons la Llei de Forces i Cossos de Seguretat, tenen el deure de prestar a les Forces i cossos de
seguretat l'auxili necessari en la investigació i persecució dels delictes:
a) Només aquelles persones habilitades en matèria de seguretat
b) Exclusivament les persones implicades en els fets
c) Només els ciutadans que la Llei cita específicament
d) Tots els ciutadans en els termes previstos legalment
48. Quan siguin requerides organitzacions de voluntaris de protecció civil, les seves actuacions:
a) Estan subordinades a les dels serveis públics
b) Estan subordinades únicament als seus propis comandaments
c) Tenen prioritat en tot el que es refereixi a la protecció civil
d) Estan exemptes de responsabilitat personal
49. Un atestat cal que el realitzi:
a) Jutges i tribunals exclusivament
b) La Policia Judicial
c) El procurador o l'advocat del denunciant
d) L'autoritat o els seus agents únicament

50. Quan s'incita per mitjà de la impremta, la radiofusió o qualsevol altre mitjà de comunicació semblant, que
faciliti la publicitat, o la perpetració de qualsevol delicte, el Codi Penal parla de:
a) Proposició
b) Provocació
c) Inducció
d) Publicitat
51. En la legislació penal vigent, es considera delicte menys greu:
a) Tot el que no sigui greu
b) Aquell que provoqui danys menys greus
c) Les infraccions castigades amb pena greu amb atenuants
d) Les infraccions que la llei castiga amb pena menys greu
52. Els cossos de policia de les institucions pròpies de Catalunya es regeixen, pel que fa a l'organització, les
funcions, el règim estatutari i el funcionament intern, per:
a) La legislació específica en la matèria i per la resta de l'ordenament vigent
b) La Llei Orgànica 2/1986 de Forces i Cossos de Seguretat, exclusivament
c) Exclusivament la Llei Orgànica 2/1986 i la resta de l'ordenament estatal sobre el tema
d) L'Estatut d'Autonomia de Catalunya
53. Segons la Constitució Espanyola el Govern d'Espanya es compon del president, els vicepresidents, si
s'escau, i de:
a) Els Ministres exclusivament
b) Els Ministres i els altres membres que estableixi la llei
c) Els Ministres i els Secretaris d'Estat
d) Els Ministres i el Consell d'Estat
54. En quin document es recull, textualment, aquest principi : "Tots els éssers humans naixem lliures, amb els
mateixos drets i amb la mateixa dignitat"?
a) La Constitució de cada país
b) La Declaració Universal de Drets Humans
c) En els codis de Conducta internacionals
d) En els Tractats de Pau
55. La Casa Tolrà, al número 19 del carrer d'Enric Borràs de Badalona, acull actualment la seu de:
a) L’Escola de Natura Angeleta Ferrer
b) L'Oficina de Benestar Social i Família
c) La Fundació Internacional Olof Palme
d) L'Orfeó Badaloní
56. El Kwh és una unitat de:
a) Potència elèctrica
b) Energia elèctrica
c) Tensió
d) Intensitat elèctrica
57. Com s'anomena la Declaració de principis i criteris que regulen la pràctica d’una determinada professió?
a) Manual d'instruccions
b) Vademècum
c) Codi deontològic
d) Catàleg de Serveis
58. En el compliment de les seves funcions, els membres de les Forces i Cossos de Seguretat han d'actuar:
a) Amb neutralitat política i imparcialitat, inclús en matèria d'opinió
b) Amb discriminació positiva amb els més vulnerables
c) Amb decidit impuls a la neutralitat ciutadana
d) Selectivament segons sigui la raça, religió o opinió si hi ha delicte
59. Què són els números primers?
a) Els que van del 0 al 9
b) Els que només són divisibles per 1 i per ells mateixos
c) Els que varen descobrir els àrabs
d) L'1, el 10 i el 100

60. Un dels principals objectius de la policia, en una societat democràtica, consisteixen, entre altres, en:
a) Garantir que no es cometen delictes i sancionar les infraccions
b) Sancionar els delictes i les infraccions
c) Dictar normes de convivència ciutadana
d) Garantir el manteniment de la tranquil·litat pública
61. Es poden aprovar ordenances municipals que continguin algun precepte contrari a la llei:
a) Només si contradiu una llei a la que s'hi ha interposat un recurs d'ampara
b) No, en cap cas
c) Només si es tracta d'una Llei de tipus no orgànic
d) No com a norma general, encara que en circumstàncies especials són possibles les denominades
ordenances condicionades
62. Els vianants, a l'arribar a una plaça o a una glorieta, han de:
a) Rodejar-les
b) Travessar-les per fases
c) Travessar-les quan no constitueixi un perill
d) Travessar-les longitudinalment
63. En quines circumstàncies i serveis els policies locals no porten armes de foc?
a) En aquells que estableix la Llei d'Enjudiciament Criminal
b) En els que l'Alcalde determini de forma motivada
c) Quan cada policia així ho decideixi
d) En els casos que decideixi el Cap de la Unitat Orgànica
64. El recorregut cap endarrera d'un vehicle, com a maniobra complementària de la parada, l'estacionament o
la incorporació a la circulació, no podrà invadir una cruilla de vies ni ser superior a:
a) 10 metres
b) 15 metres
c) 20 metres
d) 25 metres
65. La Plaça del Diamant és una obra de:
a) Marta Quintana
b) Jacint Verdaguer
c) Mercè Rodoreda
d) Àngel Guimerà
66. En general, excepte en les situacions previstes en la llei de les Policies Locals de Catalunya, hi pot haver
policia local en aquells municipis amb una població superior als:
a) 10.000 habitants
b) 5.000 habitants
c) 8.000 habitants
d) 3.000 habitants
67. Qui està obligat a auxiliar o sol·licitar auxili per atendre les víctimes d'un accident de circulació?
a) Qualsevol persona que el presenciï, estigui implicada, o en tingui coneixement
b) Només qui hi estigui implicat
c) Només estan obligats els funcionaris públics
d) No es tracta d'una obligació, doncs és un acte voluntari
68. Després de les recents eleccions la Mesa de la Cambra Baixa ha deixat sense grup propi a Junts per
Catalunya ¿Quin ha estat el motiu adduït?
a) No presentar la documentació acreditativa dins el termini establert
b) No haver obtingut vots en totes les circumscripcions espanyoles
c) No complir els requisits de vots totals i nombre d'escons
d) No complir en totes les seves llistes electorals els requisits establerts
69. Quan qui ha resolt cometre un delicte invita a una altra o altres persones a executar-lo, incorre en:
a) Temptativa
b) Voluntat compartida
c) Proposició
d) Acord mutu

70. El passat abril va morir als 91 anys un gran exponent de la literatura espanyola, premi Cervantes 2004. De
qui es tracta?
a) José Saramago
b) Rafael Sánchez Ferlosio
c) Carmen Martín Gaite
d) Arturo Pérez-Reverte
71. A l'efecte de les resolucions i actes administratius, quan un dia fos hàbil en el municipi o comunitat
autònoma en què resideix l'interessat, i inhàbil en la seu de l'òrgan administratiu, aquest dia es
considerarà:
a) Inhàbil en tot cas
b) Hàbil a l'efecte de l'acte en qüestió
c) Hàbil en aquest cas, però inhàbil si fos la situació inversa
d) Inhàbil en aquest cas, però hàbil si fos la situació inversa
72. El concepte matemàtic que permet expressar quantitativament el caràcter aleatori d’un esdeveniment o
fenomen, s'anomena:
a) Possibilitat
b) Estadística
c) Probabilitat
d) Correlació
73. Quin del següents conceptes no correspon a una de les quatre parts d'una flor?
a) Corol·la
b) Androceu
c) Tija
d) Pistils
74. Després d'un accident de circulació, l'autoritat encarregada de la gestió del trànsit pot retirar de la via un
vehicle que no pugui continuar la seva marxa?
a) Sí, llevat que es tracti de vehicles especials
b) Sí, si qui està obligat a fer-ho no ho fes
c) Sí, si es tracta del responsable de l'accident
d) No, en cap cas
75. A quin moviment literari s'associa l'autor Rafael Alberti
a) La renaixença
b) La generació del 98
c) La generació del 27
d) El segle d'or
76. Per a l'exacció de multes per infracció d'ordenances municipals, si no hi ha abonament voluntari, es
segueix el procediment:
a) Administratiu d'apremi
b) Penal d'execució
c) Administratiu d'execució
d) Penal d'apremi
77. Segons la Llei de Forces i Cossos de Seguretat, els policies en les seves relacions amb els ciutadans han
de tenir en tot moment un tracte:
a) Exquisit, excepte en cas de delicte
b) Jurídic i atent
c) Cortès i legalista
d) Correcte i esmerat
78. El Castell de Godmar és una antiga casa fortificada de Badalona de la que les primeres referències es
remunten al segle:
a) V
b) X
c) XIV
d) XVIII

79. Qui elegeix el Síndic de Greuges de Catalunya?
a) El Ple del Parlament per majoria de tres cinquenes parts
b) El Ple del Parlament per majoria relativa
c) El Ple del Parlament per majoria absoluta
d) La Junta de Portaveus del Parlament per majoria absoluta
80. La Generalitat, pot exercir funcions governatives sobre l'exercici dels drets de reunió i manifestació?
a) No, sols funcions administratives
b) No, en cap cas
c) Sí, en el marc de la legislació estatal sobre seguretat
d) Sí, previa autorització judicial
81. Com s'anomena el conjunt de tècniques de l’electrònica i les telecomunicacions aplicades a l’habitatge, a
fi d’automatitzar-hi els sistemes que afecten el confort, la seguretat, les comunicacions i l’estalvi energètic.
a) Robòtica
b) Programari
c) Automatització
d) Domòtica
82. Recentment s'ha publicat una nova edició, amb il·lustracions i manuscrits, de la novel·la "Olvidado Rey
Gudú" original de …
a) Pere Calders
b) Mercè Rodoreda
c) Joan Brossa
d) Ana María Matute
83. Segons l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públics, es consideren empleats públics:
a) El personal eventual
b) El personal laboral, peró únicament quan sigui de caràcter fix
c) El personal eventual, peró únicament quan sigui de caràcter fix
d) El personal interí de carrera
84. Quin tipus de programari és un processador de textos?
a) De sistema
b) De diagnòstic
c) De llenguatge
d) D'aplicació
85. Dels següents verbs de la llengua castellana, quin és irregular?
a) Llorar
b) Bailar
c) Acertar
d) Coser
86. Qui és actualment el primer ministre d'Hongria, del partit ultranacionalista Fidesz?
a) Viktor Orban
b) Louis Gerhard De Geer
c) Karl Seitz
d) Sebastian Kurz
87. En quin barri es troba el primer punt de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics que ha instal·lat a Badalona
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) en col·laboració amb l’Ajuntament de Badalona, que s’afegeix als
que ja es troben als aparcaments de la societat municipal Engestur:
a) Montigalà
b) La Salut
c) Gorg
d) Dalt la Vila
88. És una infracció molt greu a la Llei de Seguretat Viària, quan no siguin constitutives de delicte:
a) Participar en curses de vehicles autoritzades
b) Negar-se a les proves d'alcoholèmia després d'un accident de trànsit
c) Conduir el vehicle responsable d'un accident de trànsit
d) Conduir un vehicle amb una càrrega inflamable o perillosa

89. De quants diputats es composa el Parlament de Catalunya?
a) 125
b) 135
c) 150
d) 210
90. El modernisme va ser un important corrent artístic i cultural d’àmbit europeu de finals del segle XIX i
principis del XX. Un exemple d'arquitectura modernista a Badalona és:
a) La vidreria de Vicenç Bosch
b) El Monestir de Sant Jeroni de la Murtra
c) La fàbrica de Can Casacuberta
d) La fàbrica de l’Amigó

