
Corregeix les frases següents: 
 
1. La delinqüèuencia baixa a Catalunya peròo els assalts violents a domicili pugen 

més del 6%. 
 
2. El 29,5% dels ciutadans de l’à`area metropolitana de Barcelona tée dificultats 

econòomiques. 
 
3. La Diputacióo de Barcelona i el’ Institut d’`Estudis Catalans han col·laborat en 

l’a elaboracióo de l’ informe sobre condicions de vida i haàbits de la poblacióo 
de Catalunya durant l’`any 2011. 

 
4. Experts en políitiques de desenvolupament alerten que no cal fixar-se en 

Etiòopia per parlar de la fam. ‘Justíicia Alimentàaria. Sembrant esperança’, 
impulsada per la ’FAO, és l’exposició de CaixaForum que reflexiona sobre 
aquestes qüuestions. 

 
5. Rafael Ribó ha sol·licitat a la Generalitat que suspengui de manera preventiva 

l’ú`us de pilotes de goma fins que el Parlament rebi l'informe del govern i es 
pronunci ï sobre aquesta qüuestióo. 

 
6. El 90% dels taxistes de Catalunya secunda l’aturada, segons la ´UGT i el’ STAC 

(Sindicat del Taxi de Catalunya). 
 
7. Alíicia Sáanchez-Camacho assegura que Rajoy síi que compareixerà per les 

acusacions de corrupció al PP. 
 
8. El raïim de la’ ira, aquesta nit a la vostra televisióo local. 
 
9. La ’inauguració d’Eel Molino va ser tot un espectacle! 
 
10. Carles Rossinyol estàa preocupat perquèe Manuel Bustos continuïi governant a 

l'ombra. 
 
11. El PSC s’oposa a la ’ILP que vol designar els toros bée d’interèes cultural. 
 
12. El judici dels trens de l’ 11-S, vist per a sentència. 
 
13. El tram de la L5 entre Diagonal i Collblanc està tallat per obres de millora. 
 
14. Detingut un motorista que conduïia a 200 km/h a la N-240 a l’altura de 

Tarragona. 
 
15. La darrera Super Bowl, la final de la ’NFL (Lliga Nacional de Futbol Americà) va 

ser la mées vista de la ’històoria per la comunitat de parla hispana dels EUA. 
 
16. “Se n’ ha anat tot en orris”, ha declarat el portaveu dels afectats pels incendis 

de l’ Empordà. 
 
17. El 70% dels espanyols viuen sotmesos a impactes acúustics superiors als 70 

decibels, una xifra poc recomanada per la’ OMS. 
 
18. Membres de la PAH han estat expulsats del Congrés per cridar "Síi que es pot". 
 
19. El jugador del Fiatc Joventut encara no ha aconseguit deslliurar-se de 

l’`obligacióo de formar part d’e una mesa electoral, mentre que el fisioterapeuta 
síi que ha aconseguit deslliurar-se’n. 

 
20. El Papa renuncia pel bée de l`’Esgléesia i demana que els fidels continuïin 

resant. 
 
21. Els directius de la ´Scala de Milàa s’abaixen el sou en un gest simbòolic. 
 



22. Del total d’acords, 162 no incorporen clàausula de revisióo per garantia salarial 
mentre que 155 síi que la ’inclouen. 

 
23. El nou candidat vol trencar l’a imatge conservadora i continuiïsta. 
 
24. La nova editorial s’estrena amb novel·les d’e A. Nin, d’e I. Falcones i de H. 

Miller. [Andreu, Ildefonso, Henry] 
 
25. L’´Ajuntament estudia quèe fer amb l’´edifici, si museïitzar-lo o bée reconstruir-

lo. 
 
26. ÉEs una exposicióo per a no perdre-se-la i mirar-se-la amb tranquil·litat! 
 
27. Tancat l’`aeroport de Girona desprées de trobar-s’hi un paquet sospitóos. 
 
28. El Banc Central Irlandèes ha encunyat una col·leccióo limitada de monedes 

d’´euro per commemorar el 90èe aniversari de la mort del líider independentista 
de l’a IRA. 

 
29. L’´alcalde es considera innocent dels càarrecs dels quals se l’ ha acusat. 
 
30. Arran de la crisi molts joves han marxat a l’`estranger a fer d’e au-pair. 
 
 


