
Corregeix, si cal, la puntuació d’aquests textos: 
 
1. L’àrea metropolitana de Barcelona se situa lleugerament per sota del 29,5 % de 

ciutadans amb dificultats econòmiques perquè tota l’àrea es veu arrossegada pel 
potencial del municipi de Barcelona. La Diputació de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana, i l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans han col·laborat en 
l’elaboració d’aquest estudi. 

 
2. El Consell General del Poder Judicial debat avui en sessió extraordinària una 

proposta per reduir el nombre de partits judicials, que a Catalunya passarien de 431 
a 200. Això implicaria la desaparició dels jutjats de Berga i Igualada, que passarien 
a dependre de Manresa. 

 
3. La Diputació de Barcelona, com a principal institució fundadora de Catalunya Caixa, 

ha reclamat al banc que comprarà l’entitat financera que mantingui la tasca de 
suport al món local, que aposti per la recuperació dels estalvis familiars afectats per 
les participacions preferents i que doni garanties als treballadors i defensi l’obra 
social. 

 
4. El capità del Barça, Carles Puyol, anunciarà avui que es retira de la selecció 

espanyola, segons informa ‘Mundo Deportivo’. Puyol, que es perdrà la final de la 
Copa del Rei i l’Eurocopa per lesió, oferirà una roda de premsa d’aquí pocs minuts. 

 
5. El nedador nord-americà Michael Phelps ha anunciat, que es retirarà dels Jocs 

Olímpics de Londres d’aquest estiu. Phelps, guanyador de vuit medalles d’or a 
Pequín, ho ha dit, a la CBS, i ha atribuït la decisió al cansament acumulat. 

 
6. En el congrés es reelegirà Alícia Sánchez-Camacho com a presidenta del partit a 

Catalunya; i comptarà amb la presència del ministre de l’Interior, Jorge Fernández 
Díaz, com a president del congrés; la ministra Ana Mato, a la inauguració, i la 
vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, a la cloenda. 

 
7. El principal implicat en el robatori d’un contenidor de droga al port de Barcelona ha 

negat els fets que se li imputen durant la declaració a l’Audiència de Barcelona., 
Antonio Sáenz, ha assegurat que tot plegat és un muntatge per buscar un cap de 
turc. 

 
8. A aquesta hora hi ha importants problemes per circular a la ciutat de Barcelona., Eel 

motiu? La manifestació de treballadors de metro i autobusos de Transports 
Metropolitans de Barcelona, així com de Renfe, que protesten per les retallades de 
sou i la intenció del govern central de privatitzar el servei ferroviari. 

 
9. Els treballadors de metro i Renfe, que no estan d’acord amb les retallades que es 

volen aplicar en el conveni, han protestat aquest matí davant la seu de TMB i han 
increpat diversos directius de l’empresa pública de transports. 

 
10. Artur Mas, a favor d’impulsar la transició nacional. 
 
11. Els tres detinguts en l’operació policial d’aquest matí, són dos vigilants i el gerent 

del prostíbul. Els vigilants ara mateix han estat traslladats a dependències dels 
Mossos d’Esquadra, mentre que el gerent del prostíbul ja ha passat a disposició 
judicial.  

 
12. Els dos agents acusats han estat condemnats a tres i quatre anys de presó 

respectivament, tot i que les penes es podrien rebaixar en breu. 



 
13. El primer detingut ha estat condemnat a set anys de presó, el segon, a cinc. 
 
14. Si la borsa espanyola continua pujant, al llarg del matí es preveuen baixades a les 

borses europees de fins al 2%. 
 
15. Rajoy, i Mas s’han reunit aquest matí a La Moncloa, per parlar del futur de 

Catalunya. Rajoy insisteix que tot es pot debatre sempre que sigui, dins del marc 
constitucional, mentre que Mas defensa la necessitat de fer encaixar a la 
Constitució la consulta sobre la independència, perquè la prioritat és la consulta i 
no la Constitució. Aara faltarà saber si PSOE i PSC coincidiran en els 
plantejaments del debat. 

 
16. Sens dubte la falta d’acord ha estat motivada per les diferents posicions sobre els 

desnonaments. Tot i això, sembla que la negociació es reprendrà aquesta tarda i 
que hi ha voluntat d’assolir el consens. 

 
17. Els dos representants de la CUP —que havien votat en contra de la moció— han 

denunciat el seguidisme dels grups de l’oposició, tot i que no han presentat 
alternatives. 

 
18. En declaracions a La Xarxa de Comunicació Local, l’alcalde d’Altafulla pregunta: 

“¿Si nosaltres no treballem dur per tirar la ciutat endavant, qui ens ajudarà?”. 
 
19. Em demanes la meva opinió..., doncs no te la diré. Prefereixo, no dir-te-la. 


