
CLIXÉS 
 
Corregeix els clixés que apareixen en els textos, s i s’escau: 
 
 

1. La sociovergència agafa el pont aeri arriba a Madrid i s’estrena amb una 
reforma tributària de dretes. La cara B part oculta del pacte de La Moncloa 
entre Mas i Zapatero deu ocupar unes quantes pàgines més que la ja famosa  
part oculta del pacte celebrat al Palau del Tinell, perquè després de precipitar-
se l’acord per l’Estatut, l’expulsió dels consellers d’ERC, el suport de la 
federació de CiU a un govern de la Generalitat en estat de caos desorganitzat 
i provisionalitat, ara a més, ens trobem amb el suport incondicional dels 10 
diputats de CiU a totes les propostes socialistes. 

 
2. A Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, la figura de vicealcalde aixeca 

polseguera genera polèmica. Des que l’alcalde va crear el càrrec, no ha 
aconseguit el suport majoritari dels grups representats en el ple. La proposta 
de dissenyar un cartipàs municipal amb un vicealcalde ja va fer saltar totes 
les alarmes trastornar/sacsejar la població després de les eleccions, i ha 
generat una allau de nombroses crítiques dels partits polítics al consistori.  

 
3. Després de mesos treballant en el projecte, l’Ajuntament de Barcelona dóna 

llum verda a ha aprovat la reforma del tram inferior del carrer de Balmes. 
Quan tot just el govern municipal es troba a l’equador  la meitat del mandat, la 
proposta suposa un baló d’oxigen alleujament/alleugeriment per a les 
malmeses relacions del consistori amb el comerç.  

 
4. Un estudi del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) i 

de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) ha quantificat la capacitat 
que tenen els arbres de la península Ibèrica per absorbir el CO2 emès a 
l’atmosfera. La investigació determina que els boscos gironins són el millor 
pulmó verd espai natural de l’Estat. La notícia ha estat rebuda amb satisfacció 
per part de l’Associació d’Hotelers, que té com a prioritat número u la 
promoció del turisme de natura, una assignatura pendent una necessitat fins 
ara no resolta. 

 
5. Quatre persones van ser ateses pels serveis mèdics després de ser 

aixafades per una aglomeració / un tumult de gent arran d’una allau humana 
que es va viure divendres a la discoteca Pacha de la Pineda, a Tarragona. 
Els Mossos d’Esquadra i la policia local de Vila-seca es van desplaçar fins a 
la discoteca, on s’havien congregat unes dues mil persones. El regidor de 
Seguretat ha expressat que la prioritat número u del consistori és esclarir les 
circumstàncies dels fets, ja que el local compta amb tots els permisos que es 
requereixen per als establiments d’oci nocturn. 

 
6. El candidat considera inadmissible el nou episodi que ha viscut la ciutat i que 

representa un nou atemptat contra la llibertat d’expressió. Es tracta del 
tancament del perfil de Facebook ‘Estimo Tortosa’, ordenat per l’Ajuntament. 
Segons han manifestat els veïns, aquest fet exemplifica el que ha estat fins 
ara la tònica dominant pràctica d’un govern carregat de tics autoritaris i 



dictatorials, que ha volgut silenciar totes les veus que no combreguen amb el 
consistori. 

 
7. L’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha estat l’encarregat d’inaugurar e donar 

el tret de sortida aquest dissabte a la 58a exposició de ‘Girona, Temps de 
flors’. El batlle ha ressaltat que els barcelonins "admiren i tenen enveja sana" 
de la capital gironina i ha destacat que la mostra és "extraordinària". El punt 
àlgid millor moment de la inauguració ha estat quan l’alcalde ha ballat al so de 
la cançó que ha interpretat Marina Friulà. 

 
8. El dissabte 4 de maig de 1996, el candidat del Partit Popular, José María 

Aznar va ser investit president del govern per majoria absoluta en la primera 
votació. Convergència i Unió, el Partit Nacionalista Basc i Coalició Canària 
van donar suport a Aznar després de dos mesos de negociacions amb el 
Partit Popular, al qual van exigir, entre altres compromisos, l’eliminació del 
servei militar obligatori. L’acord amb CiU es va conèixer com a ‘Pacte del 
Majestic’, perquè va tenir lloc en el marc incomparable del cèntric hotel 
aquest hotel barceloní. El pacte més o menys explícit amb el PP ha estat la 
tònica dominant  pràctica habitual en les aliances de CiU des d’aleshores. 

 
9. Els aldarulls al centre de Barcelona han acabat amb una espiral de violència 

fets/incidents violents que s’han saldat amb trenta persones ferides i 20 
detinguts. Les organitzacions no governamentals alerten que la violència al 
carrer és només la punta de l’iceberg una part del malestar social que ha 
generat la crisi i que, ara per ara, sembla que no tenir data de caducitat 
remet. 

 
10. El famós torero Ortega Cano està passant uns dies de tensa espera un 

tràngol perquè pot ser condemnat a fins a quatre anys de presó per delicte 
d’homicidi imprudent i conducció temerària sota els efectes de l’alcohol. 
Ortega Cano ha estat a l’ull de l’huracà el protagonista de la premsa rosa 
durant tots aquests dies, però ara el judici ja es troba a la recta final i en 
només dos dies se’n sabrà el veredicte. 

 
11. El PSC ha registrat aquest dijous al Parlament una resolució que insta el 

govern aragonès a fer marxa enrere amb reconsiderar la llei d'ús, protecció i 
promoció de les llengües i modalitats lingüístiques que passa a anomenar 
Lapao al català que es parla a la Franja. El PSC acusa el PP de convertir les 
llengües "en un element de polèmica i confrontació".  

 
12. La construcció de l’Hotel del Pla de la Seu està en punt mort aturat, ja que, 

segons informa l’Ajuntament, el grup promotor del futur hotel de luxe de 
Tarragona, que s'ubicarà a Ca l'Ardiaca, encara no ha sol·licitat la llicència de 
construcció. Quan fa un mes l'empresa constructora va enviar operaris fins al 
casc antic tarragoní, semblava que les obres s’iniciarien de manera imminent.  

 
13.  El jove actor que divendres al matí va resultar ferit durant la representació de 

‘La Passió’ d'Olesa de Montserrat evoluciona favorablement es troba millor, 
segons han confirmat fonts de l'entitat. Es va fracturar els dos canells, va patir 



contusions a les costelles i es va fer un trau al cap en relliscar a les escales 
que baixen a la fossa de l'escenari, des d'una altura de quatre metres.  

 
14. El conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, s’ha reunit aquest matí amb 

representats de les associacions veïnals catalanes. Les diferents 
associacions han demanat al conseller d’Economia, Andreu Mas-Colell, que 
faci un gir de 180 graus canviï a l’actual política econòmica de paràlisi de la 
inversió pública i que blindi les aportacions pressupostàries a Educació i 
Sanitat. 

 
15.  El Futbol Sala Sabadell femení ATECO ha fet la feina aquest 2011. Les 

arlequinades han acabat amb cinc punts de marge respecte de la zona de 
descens a la Divisió de Plata femenina, així és que gaudiran d’unes més que 
merescudes vacances [no aporta informació rellevant]. Cinc jornades sense 
perdre les han deixat a cinc punts per sobre de la zona de descens a la 
Divisió de Plata femenina. Aquesta és la millor puntuació que han viscut les 
arlequinades a la categoria de plata del futbol sala espanyol des de la seva 
arribada.  

 
16. Entesa per Canet torna a quedar-se a les portes fora del consistori per molt 

pocs vots, ja que només n’ha aconseguit 219 vots. La poca participació dels 
canencs ha repercutit en el partit, que ha perdut 20 vots respecte de les 
eleccions anteriors. El president d’Entesa ja ha manifestat que seguiran 
treballant per un Canet millor. 

 
17. El govern andorrà va mantenir ahir a la tarda una reunió maratoniana llarga 

per desbloquejar la situació surrealista que està vivint el gruix de la plantilla 
de futbol sala, que volen cobrar abans de marxar del Principat els diners que 
li deu l'Andorra en concepte de salaris. El club que presideix François Moliné 
deu als jugadors, oficialment, poc més de 25 mil euros. 

 
18.  Les noies del sènior femení han tingut un cap de setmana complicat, amb 

dos partits consecutius contra rivals difícils. L’equip de Marc Naval i Xavi Jané 
està jugant el grup de fase final per poder assolir l’ascens a segona Catalana. 
Dos rivals, dos partits i dos resultats totalment diferents. La cara part positiva 
va ser el partit a casa, contra CBT-La Salle. La creu negativa, la dura derrota 
que van patir al camp de les Àguiles.  

 
19.  A ‘L’esgarrapada’, el periodista Jordi Grau ens parla de l’agressió que tres 

joves van dur a terme a dues granges de l’Empordà amb greus atacs a 
diferents animals. Diu el periodista que alguna cosa està fallant, o bé 
l’educació que donem a les escoles o bé la que donem les famílies.  

 
20. El president de la Diputació de Lleida, Joan Reñé, ha lamentat la mort de 

l’alpinista lleidatà Juanjo Garra, que ha perdut la vida mort aquesta passada 
matinada després de passar quatre nits a 7.700 metres del Dhaulagiri. Reñé 
ha qualificat la mort de Garra com una pèrdua insubstituïble i ha manifestat la 
seva consternació i tristesa per aquest fatal desenllaç final.  

 



21. Les autoritats franceses continuen la recerca de l'atacant que dissabte va 
causar ferides lleus ferir/lesionar lleument al coll un militar que patrullava a 
l'oest de París, un succés que encara no ha estat vinculat oficialment amb 
una acció terrorista. La investigació va ser encarregada a la secció 
antiterrorista del Tribunal de París i, segons diversos mitjans locals, 
s'analitzen particularment les gravacions de les càmeres de televisió situades 
a la zona on van tenir lloc els fets. 

 
22. El diputat del PP en el Parlament balear, Josep Joan Cardona, s’ha personat 

als jutjats de Via Alemània de Palma per prestar declaració declarar per la 
seva presumpta implicació en la trama del CDEIB. Per la seva banda, el 
portaveu parlamentari d'UM, Bartomeu Vicens, la seva dona, Antònia 
Martorell, i la presumpta testaferro del matrimoni, Elisabeth Diéguez, van 
arribar poc després per prestar declaració per declarar per la seva relació 
amb la requalificació de Son Oms. 

 
23. A Llambilles, com a altres poblacions gironines, la nevada ha deixat un 

panorama ple d’imatges dantesques colpidores. Tres dies després de la 
nevada, encara passen les nits a les fosques. El pitjor, però, no és la foscor, 
sinó que la manca d'electricitat afecta serveis bàsics com la calefacció o la 
conservació d'aliments. 


