
Corregeix, si cal, les frases següents:  
 
1. El Departament de Benestar Social i Família ha creat un pla interdepartamental per 

a la no- discriminació de les persones homo-sexuals i trans-sexuals. 
 
2. L'impost més nou i que, previsiblement, afectarà més gent és el que grava els 

envasos de begudes no -retornables. 
 
3. El Consell Audiovisual de Catalunya premia vint-i-dos projectes televisius gravats a 

Palau- solità i Plegamans, Font- romeu, Torregrossa, Canta-llops, Vilafranca, Puig-
aguilar, entre d’altres. 

 
4. Descomptes a l’entrada per al partit Barça B - Vila-real. Informa’ten Informa-te’n al 

web. No- vàlid per a grups. 
 
5. El dia en què es complia el centenari del seu naixement, el FC Barcelona va 

organitzar un homenatge a l’ex vice-president Nicolau Casaus. 
 
6. L’organització no -governamental Mans Unides ha presentat aquesta setmana la 

nova campanya. 
 
7. Aquest curtmetratge, co-dirigit per un noi nord- africà de Coma-ruga, està molt ben 

produït. 
 
8. El número de la loteria guanyador, el 23432, és cap-i-cua. 
 
9. Una petició anti- Rajoy de Change.org ha superat el milió de signatures per 

demanar la dimissió del president del govern central. 
 
10. Uns trenta- tres milions de tele espectadors nord-americans van seguir en directe 

el discurs d’Obama. 
 
11. El lladre que va marxar a corre-cuita va caure dalt-a-baix d’un penya -segat quan 

va veure que els Mossos el perseguien. 
 
12. El judici dels trens de l’11-S, vist per a sentència. 
 
13. Els Mossos van enxampar a l’aeroport de Madrid-Barajas un grup de nois que 

feien veure que eren sord-muts per recaptar diners per a una associació. 
 
14. Una empresa sud- coreana ha fabricat un para-xocs d’acer que millora la protecció 

dels automòbils. 
 
15. A les pel·lícules de Berlanga sempre hi havia algú que deia la paraula “austro-

húngaro”; no se sap si el cineasta tenia fascinació per l’imperi austro-hongarès o 
perquè li agradava com sonava. 

 
16. Detingut un camioner que conduïa fent ziga-zagues a l’AP-7 a l’altura de Mont-roig 

del Camp. 
 
17. El ple votarà demà el decret llei sobre l'endeutament en pròrroga pressupostària. 
 
18. La patronal que representa les petites i mitjanes empreses, PIMEC, ha mostrat 

avui els resultats de l’enquesta d’aquest any sobre l’entorn politico-econòmic. 
 



19. Cristian Gómez, recuperat de la gastro-enteritis, podrà jugar el proper partit. 
 
20. El nord-est asiàtic i els països nord-europeus són els mercats més estratègics per 

als exportadors catalans. 
 
21. L’exjugador blanc-i-blau haurà d’enfrontar-se al públic de Cornellà-el Prat. 
 
22. "Tant els nens castellano-parlants com els catalano-parlants aprenen bé el castellà 

a l'escola", ha declarat el director de la Càtedra de Multilingüisme Linguamón-UOC, 
Miquel Strubell. 

 
23. Les escoles bressol no s’escapen de les retallades. 
 
24. Si un competidor els fa ombra no dubten a carregar-’se’l. 
 
25. Trenta-quatre mariners han estat rescatats pels Serveis de Guarda-costes després 

d’incendiar-se el vaixell en què viatjaven. La tripulació ha estat evacuada amb 
embarcacions salva-vides. 

 
26. Les seleccions sub- 17 i sub- 19 ja coneixen els seus rivals. 
 
27. El Vila-real B s'ha bloquejat en atac davant l'ordenada defensa del filial blanc- i- 

blau, que intentava ampliar l'avantatge a partir de contraatacs. 
 
28. Unes dues-centres persones han hagut de ser desallotjades del macroprostíbul 

Paradise de la Jonquera a causa d’una amenaça de bomba. 
 
29. L’ex-conseller de la Generalitat Jordi Ausàs ha estat detingut en una operació 

contra el contraban de tabac. 


