
NEUTRALITZACIÓ E  
 
En català oriental es neutralitzen, com a norma general, les vocals ‘a’ i ‘e’ en 
posició àtona. En canvi, en català occidental, no es neutralitza cap vocal. 
 
 
 
Llegeix aquestes frases neutralitzant les ‘e’ que f aci falta: 
 
1. L’alcalde de Blanes s’ha reunit amb l’alcalde del poble del costat per 

resoldre l’última fase del pacte per ajudar les pimes. 

2.  Aquest pis amb sostre alt de l’Eixample és una obra mestra d’un guixaire 

del carrer de Balmes. 

3. La base de la torre de Pisa és inestable. 

4. El conserge obre la porta de la classe. 

5. La imatge del Jaume es reflecteix a la superfície de l’aigua. 

6. Irene, deixa el cotxe al garatge! 

7. Aquesta verge és la mare de Déu del Carme. 

8. Vaig veure una llebre ferotge en el peatge de Sitges. 

9. Pere, corre! Digues a la Matilde que vingui! 

10. El comptable de Mieres estava preocupat per la calvície.  

11. Va deixar la feina d’escombriaire per convertir-se en cantaire. 

12. El cèlebre pediatre de Bellvitge presenta l’informe a Xile en un acte 

solemne. 

13. El jutge va tenir un accident terrible amb el cotxe. 

14. Quina catàstrofe l’incendi que ha afectat Capellades i Calonge de Segarra! 

15. El somni del pare i la mare era anar de viatge a Egipte i veure les piràmides. 

16. La sístole s’alterna amb la diàstole per donar impuls a la sang. 

17. Cal mostrar molt respecte a l’homenatge a les víctimes de l’Holocaust, la 

gran barbàrie nazi. 

18. Es contempla un bonic paisatge des de la cúspide de la torre. 

19. El càncer de laringe apareix sobretot en individus adults de sexe masculí i 

fumadors. 

20.  Un doble decímetre és un instrument en forma de regle dividit en 

centímetres i mil·límetres. 

21. L’acord entre els municipis de Biure, Camallera i Llampaies, a l’Alt Empordà, 

va ser unànime. 

22. El club de bàsquet del Bages s’enfrontarà a Londres a l’equip de Brussel·les 

i després al de Copenhaguen. 


