
Esmena, si cal, les frases següents: 
 

1. Vicente del Bosque ha reunit avui els jugadors de la ‘roja’ per preparar l’entrenament. Avui, 
Del Bosque ha dit que està satisfet. 

 
2. El Papa papa Benet XVI s’ha acomiadat aquest dimecres dels seus fidels amb una audiència 

a la Plaça plaça de Sant Pere del Vaticà. 
 
3. Benet XVI és el primer Pontífex pontífex que renuncia des que el 1415 ho fes el papa Gregori 

XII. 
 
4. El Rei ha manifestat que no pensa abdicar, de moment. 

 
5. Les Bodegues bodegues Torres participen en el projecte de Territori i paisatge Paisatge de 

reintroducció de l’àguila Cuabarradacuabarrada, o ‘Hieraaetus fasciatus’. 
 
6. El Bosó bosó de Higgs ha estat anomenat per alguns mitjans de comunicació com la Partícula 

partícula de Déu arran de la publicació del llibre divulgatiu de Leon Lederman amb aquest 
títol: ‘The God Particle’.  

 
7. Pokémon és el nom que reben els videojocs de Nintendo per a diverses plataformes i des de 

l’octubre de 2012 és el nom que els investigadors de vigilància duanera han escollit per 
batejar l’operació anticorrupció a Galícia, atès el gran nombre de persones implicades en 
aquest cas de suborns d’empresaris a polítics per a l’adjudicació de serveis públics. Segons la  
Vviquipèdia hi ha 649 pokémons diferents. Arribarà l’‘operació Pokémon’ a processar tants 
corruptes?  

 
8. Mo Yan, que significa ‘sense paraules’ és el sobrenom amb què es coneix l’escriptor xinès 

Guan Moye, Premi Nobel de Literatura 2012. 
 
9. Els Alcaldes alcaldes dels municipis de La la Selva es trobaran avui en la junta Junta de 

governs locals que tindrà lloc a Blanes. 
 
10. Carmen Thyssen ha inaugurat avui un nou museu a sant Sant Feliu de Guíxols. L’espai d’art 

del Monestir monestir de sant Sant Feliu acull la mostra ‘Paisatges de llum i paisatges de 
somni. De Gauguin a Delvaux’. 

 
11. La costa Costa Brava serà promocionada turísticament gràcies a un projecte de la Diputació 

de Girona i la Cambra de Comerç. 
 
12. La festa de cap Cap d’Aany ha acabat amb un balanç de tres morts a les carreteres 

catalanes. Dos d’ells, a la Nacional-240, en el tram Tarragona/Lleida. 
 
13. El Congrés Mundial de Telefonia Mòbil suposarà un impacte econòmic de més de 300 milions 

d’euros per a Barcelona i l’Àrea l’àrea Metropolitanametropolitana. 
 
14. Els diferents grups polítics han proposat un canvi per al programa institucional de l’onze 

l’Onze de setembreSetembre. 
 

15. La pedrera Pedrera acollirà una mostra de paisatges del romanticisme Romanticisme 
alemany gràcies a Caspar David Friedrich. ‘Monjo al costat del mar’ és una de les obres més 
emblemàtiques d’aquest pintor alemany fill d’un fabricant de sabó i espelmes. 

 



16. El Conseller conseller de Salut de la Generalitat és el màxim representant de la Cconselleria 
de Ssalut que té assignada la representació institucional i de Govern govern del departament 
Departament de Salut. 

 
17. ‘La Cuina cuina de Carbó’Carbó’, de dilluns a divendres de 13h a 14h. 
 
18. El setze d’Abril d’abril és el dia Dia mundial Mundial de La la Veu. Amb aquesta Diada diada 

es pretén conscienciar l’opinió pública sobre la importància d’una correcta higiene de la veu. 
 

19. La Borsa cau amb força a causa de les dificultats que pateix el sector bancari. L’íbexL’Ibex-35 
baixa més del 3,4% i se situa ara en la franja dels 6.700 punts. La Prima prima de Risc risc 
s’enfila per damunt dels 450 punts. Des de la borsa Borsa de Barcelona ens informa Abel 
Carretero. 

 
20. Se cita en la Llei 22/2015, de 29 de desembre, de la Comunicació comunicació Audiovisual 

audiovisual de Catalunya, coneguda com a llei de l’audiovisual. 
 

21. Els vins amb denominació Denominació d’Oorigen Penedès han estat premiats pel consell 
Consell regulador Regulador de la DO Catalunya. 

 
22. Ni ‘La Vanguardia’ ni ‘el El Periódico de Catalunya’ ni el diari ‘Ara’ han recollit els testimonis 

d’aquest poeta català. 
 
23. La junta directiva del Barça s’ha reunit amb els membres del grup parlamentari de 

Convergència i unió Unió per debatre l’ús del català a l’esport. 
 

24. Ni la La Zarzuela ni la La Moncloa parlat sobre les crítiques publicades avui per diversos 
diaris. 

 
25. Els jugadors de la Terra Ferma han aconseguit l’ascens a Primera Divisió en el matx d’avui. 

 
26. Miravet, al costat del Riu riu Ebre, ha estat l’escenari de la redacció d’un nou Eestatut per a 

Catalunya. 
 

27. L’ajuntament L’Ajuntament de Barcelona ha proposat mesures de pacificació del trànsit al 
voltant de la Facultat de físicaFísica, però la Delegació delegació del Govern govern a 
Barcelona apunta que no són suficients atesa la magnitud del dispositiu desplegat al voltant 
de la cimera de Pedralbes. 

 
28. En la cimera d’avui de Caps caps d’eEstat i de Govern govern que ha tingut lloc a Brussel·les, 

els representats de l’Estat Espanyol espanyol i del Francès francès han votat en contra de la 
Resolució resolució presentada. 

 
29. L'entrada en vigor la reforma laboral també ha tret les competències a l'autoritat laboral 

catalana a l'hora d'intervenir i mitjançar en els processos conflictius de les empreses amb 
problemes. 

 
30. L'any 2012 es van executar a Catalunya 5.852 Expedients expedients de Regulació regulació 

d'Ocupació d'ocupació que van afectar gairebé 70.500 treballadors. 
 

31.  El port de Roses comença l'any amb bones perspectives i s'hi faran set escales de creuers al 
llarg d'aquest 2013.  És el segon any del port de Roses com a destinació turística de creuers i 
l'Ajuntament d'aquest municipi de l'Alt Empordà troba molt positiu que aculli cada any més 
creuers. 

 


