
 

Corregeix, si cal, les frases següents: 
 

1. L’incendi afecta eals boscos pròxims al poble de Poboleda. 
 
2. El tècnic blaugrana entrena a l’equip de Primera Divisió aquest matí. 
 
3. La seva oratòria fascinava el públic, totalment entregat. 
 
4. ElLi molesta [a ell] que cridis tant quan parles. 
 
5. Han sorprès al el lladre en flagrant delicte. 
 
6. La policia ha detingut els dos presumptes lladres del quadre de Dalí. 
 
7. El públic ha aplaudit als els actors que han rebut l’Oscar. 
 
8. El Comitè de Competició no sanciona a Pepe per considerar que amb la disculpa ja 

n’hi ha prou. 
 
9. El portaveu ha fet saber a l’opinió pública la seva decisió sobre el projecte de llei. 
 
10. Els manifestants han fet arribar al govern un manifest en contra de la llei. 
 
11. Truca a la Maria. Si no pots, telefona-li més tard i digues-li que vindré. 
 
12. El davanter centre ha esquivat eal defensa i ha fet gol. 
 
13. El jutge ha instat a l’acusat al compliment de la sentència. 
 
14. Ha entrevistat eal periodista per saber si estava d’acord amb la proposta. 
 
15. Els dirigents de la banda van liquidar un dels seus fundadors. 
 
16. El tècnic blanc ha convocat el portuguès per al partit d’avui al Camp Nou. 
 
17. Representants de l'Institut Metropolità del Taxi i dels sindicats estan reunits avui per 

analitzar la crisi que també afecta el sector. 
 
18. El director del muntatge és l'actor David Selvas que substitueix sobre l'escenari a 

Francesc Orella, l'intèrpret previst que ha estat baixa per una lesió. 
 
19. El nou director ha saludat a tothom que ha volgut estar en l’acte de presentació. 
 
20. No vol escoltar a ningú i sempre fa el que més li convé. 
 
21. L’Espanyol es classificarà si guanya al el Mirandès. 
 
22. El conseller d'Interior no ha acompanyat a Manel Prat en la seva declaració perquè 

era a Lleida. 
 
23. Ha respost a les crítiques sobre la morositat de les administracions.  

 

24. La fusió preocupa els sindicats. 

 



 

25. L’escàndol afecta a la credibilitat dels polítics. 

 

26. El van rebre a ell i als seus socis. 

 

27. Ha dit que no vol a ningú del primer equip aquí. 

 

28. No van fer sinó acusar-se l’un a l’altre. 

 

29. L’empresa podria deixar al carrer a un miler de treballadors. 

 

30. Els homes de Xavi Pascual no van tenir problemes per superar el conjunt alemany. 

 

31. El context econòmic obliga als els verd-i-negres a apostar per la base i els jugadors 
reusencs. 

 

32. Sense arribar a ser la passejada del primer enfrontament d'aquesta fase de 
classificació, els blaugrana han estat molt superiors al seu rival l'Araz a qui han 
superat per un clar 1-7. 

 

33. El Barça viatja a Glasgow per enfrontar-se el al Celtic en la Lliga de Campions. 

 

34. El proper partit de la Lliga de Campions enfrontarà el Barça i el Celtic. 


