
TEXT 1
Llegiu el text i, a continuació, tracteu de convèncer el vostre company o companya segons els 
arguments que us donem.

La revolta dels armilles grogues francesos

A principis de novembre de 2018 es va iniciar a França un moviment popular de protesta ciutadana contra 

l’augment previst dels impostos al dièsel i a la gasolina. Una enquesta realitzada llavors va revelar que el preu 

del combustible s’havia convertit en el tema de conversa més important de França. 

El moviment va ser anomenat gilets grocs (armilles grogues) perquè els manifestants porten les armilles 

fluorescents grogues d’alta visibilitat que tots els automobilistes han de portar per llei en el cotxe. Però el que 

va començar com una protesta per l’impost al combustible s’ha transformat en un moviment antigovernamental 

més ampli. 

A diferència dels anteriors moviments de protesta francesos, va sorgir en línia a través de peticions i va ser 

organitzat per treballadors ordinaris que publicaven vídeos en els mitjans socials, sense el suport d’un líder 

establert, un sindicat o un partit polític. 

El dissabte 17 de novembre es va celebrar el primer dia nacional de protestes a tot França, i les protestes han 

continuat diàriament, incloent-hi bloquejos de carreteres, barricades de rotondes i el bloqueig de dipòsits de 

combustible.

Amb el pas del temps, la violència s’ha intensificat en les protestes setmanals de París celebrades els dissabtes. 

Mentre milers de persones es manifestaven pacíficament l’1 de desembre, aproximadament 3.000 persones 

van lliurar batalles amb la policia, van cremar més de 100 cotxes, van incendiar diversos edificis i van destrossar 

aparadors i façanes de botigues en alguns dels carrers més cars de la capital.

Catalunyapress.cat (adaptació)
OPCIÓ A 
Creus que els armilles grogues és un moviment de protesta necessari que ha aglutinat el malestar de classes 
socials colpejades per la crisi econòmica i que ha donat veu a treballadors que no se senten representats per les 
organitzacions sindicals tradicionals. Penses que sense accions contundents no es pot influir en l’opinió pública 
i que els mitjans de comunicació ressalten només la violència per tal de desacreditar les protestes.

OPCIÓ B
Creus que els armilles grogues és un moviment de protesta que, si bé va aglutinar inicialment el malestar 
de classes socials colpejades per la crisi econòmica, ha perdut legitimitat pel fet d’exercir sistemàticament la 
violència. Confies més en les protestes organitzades pels sindicats que per moviments socials sense lideratges 
clars que aprofiten l’anonimat de les xarxes socials.

COMPRENSIÓ ESCRITA I EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS C2

C2 PROVA DE NIVELL
DE LES UNIVERSITATS
VALENCIANES
MAIG-JUNY 2019


