
Corregeix, si cal, les frases següents: 
 
1. La segona generació del Seat Ibiza i el Cóòrdobva van ser els primers vehicles que 

es van fabricar. 
 
2. El jutge imposa a Iñaki Urdangariín i Diego Torres una fiança de responsabilitat 

civil de 8,1 milions d'euros. 
 
3. Les figures del web caganer.com es podran trobar a les parades de la Fira de 

Santa Llúucíia de SZaragossza.  
 
4. La Santa Seu ha anunciat que els turistes que visitin la Cappella Sixstina hauran 

de netejar les soles de les sabates en catifes especials i treure la pols de la roba. 
 
5. Els Mossos d’Esquadra han escorcollat diverses entitats bancàries, entre elles, 

Deutsche Bank i Espírito Santo. 
 
6. A l’examen de filosofia es podia triar entre un text de Platón i un de Sòócrates. 
 
7. Gòol·lum, Gàandalf, Frodo i Bilbo SaquetBaggings són els personatges més 

esperats d’‘El hòbbit’. 
 
8. El lehendakari rebutja qualsevol negociació amb ETA. 
 
9. El foc ha cremat 49 acres20 hectàrees. 
 
10. Vuit anys després d'escollir Joseph Ratzinger, com a Benedicto Benet XVI, 

successor de Ioannes PaulusJoan Pau II, el col·legi cardenalici, que aplega 208 
cardeinales, es tornarà a reunir al Vaticà.  

 
11. Coincidint amb l'estrena d'‘ÀÁngeles yi deimonios’, basada en el llibre de l'escriptor 

Dan Brown, TV3 emet la versió cinematogràfica del primer èxit, ‘El codi Da Vinci’. 
 

12. 莫言Mo Yan, Premi Nobel de Literatura 2012. 
 
13. La recreació del submarí de Julio Jules Verne, ‘Nautilus’, del carrer de Valladolid, 

s'ha endut el primer premi del concurs de guarniments de la Festa Major de Sants. 
 
14. Els Rolling Stones celebren 50 anys amb una gira que els portarà des de New 

Nova York fins a LondonLondres, passant per Los AÀngeles. 
 
15. Una investigació de la Universidadtat del País Vasco Basc ha constatat que l’aigua 

del mar Cantàbric ha augmentat un grau centígrad a l’època d’estiu en els últims 
30 anys. 

 
16. El Palacio de DeportesPalau d’Esports de Madrid ha reunit 14.000 persones en el 

macroconcert per celebrar Halloween. 
 
17. L'absorció de La Sexta per part d'Antena 3 ha provocat l’acomiadament de 18 

treballadors de les delegacions territorials d'informatius de Barcelona. 
 
18. ‘Marnie, la lladre’, d’Alfred Hitchcock, aquest dissabte a la vostra televisió local. 
 
19. La UE i la NATOl’OTAN han considerat que l’última prova nuclear nord-coreana 

vulnera les resolucions del Consell de Seguretat de la UNl’ONU. 



 
20. L’iPad mini té un cost de facturació estimat de 188 dòlars142,47 euros.  
 
21. Aquest cap de setmana les temperatures arribaran als 104 40 graus 

FahrenheitCelcius. 
 
22. ‘Katrina’, ‘Sandy’, ‘Ike’ ‘Wilma’ i ‘Andrew’ són els cinc huracans que han causat 

més morts al llarg de la història a la zona de l’Atlàntic. 
 


