RESULTATS DEL TRIVIAL
ALIMENTACIÓ I AGRICULTURA
1) DESCRIBEIX EN POQUES PARAULES COM ÉS EL LOGOTIP EUROPEU QUE
GARANTEIX QUE UN PRODUCTE ÉS ECOLÒGIC.

RESULTATS: La majoria dels participants van encertar.
Paraules a incloure a la descripció: FULLA, ESTRELLES, FONS VERD, per exemple: ”Sobre un
fons verd hi ha diverses estrelles blanques alineades que formen el dibuix d'un full. També de
vegades el fons és negre”.

2) QUÈ SIGNIFICA L'ACRÒNIM "PAC"?
Política Agrària Comunitària és la resposta correcta.
RESULTATS: Només 4 persones van encertar. Moltes van oferir respostes acceptables
“Politica Agrària Comú”, 3 no sabien i 3 van oferir explicacions errònies.

3) QUINA ÉS LA FUNCIÓ DE LA PAC?
RESULTATS:
La majoria de les respostes van encertar o donar una explicació acceptable. 3
persones no sabien
Algunes de les respostes millors:
"Donar suport al sector de l'agricultura ajudant amb el seu desenvolupament i fent-la
rendible"
“Establir criteris per repartir els ajuts a les activitats agrícoles als productors de la Unió.”
“Són polítiques de la Unió Europea comunes a tots els estats membres que volen ajudar a
regular el mercat agrícola i ramader perquè els productes siguin més assequibles i també per
garantir unes rendes als agricultors, tot això per fer front a la forta competència a nivell
mundial.”
L'explicació oficial: "La PAC es reforma per reforçar la competitivitat del sector agrícola,
promoure l'agricultura sostenible i la innovació, donar suport a l'ocupació i el creixement a les
zones rurals, i desplaçar l'assistència financera cap a un ús productiu de la terra."
.

4) QUINS D'AQUESTS CULTIUS ES POL·LINITZEN AMB L'ACCIÓ DEL VENT?
RESULTATS:
93,5% i 98,4% dels participants van encertar amb les seves respostes afirmant que el
blat i la dacsa es pol·linitzen amb l'ajuda del vent.
Però un alt percentatge incloïa les patates. Les patates no requereixen pol·linització
per produir les patates. Tampoc requereixen pol·linització les pastanagues. Les
maduixes i taronges requereixen pol·linització entomófila, és a dir amb l’ajuda
dinsectes.

5) QUINS D'AQUESTS CULTIUS ES POL·LINITZEN AMB L'AJUDA D'INSECTES?
RESULTATS: Un 93,5 dels participants van encertar, afirmant que les maduixes depenen dels
insectes per a la pol·linització, i un 98,4% van encertar afirmant que les taronges es
pol·linitzen amb l'ajuda dels insectes.
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