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Opció 1: Els patinets elèctrics a les voreres 

 

 La mort d’una dona de 90 anys, atropellada per un patinet elèctric en una vorera de 

l’Hospitalet de Llobregat, ha posat sobre la taula el debat públic sobre l’ús dels patinets 

elèctrics a les voreres. L’Ajuntament de Barcelona està estudiant-ne la prohibició com a 

mesura de protecció dels vianants. Com a veí/veïna de l’Eixample de Barcelona, et trobes 

sovint aquests aparells pel carrer i has decidit escriure un article a la revista del barri a favor o 

en contra de la seva prohibició a les voreres. 

Redacta un text argumentatiu d’una extensió d’entre 280 i 320 paraules. Els fragments que 

et proporcionem són titulars de premsa o d’entrevistes que tenen relació amb el tema, i els 

pots fer servir, si ho creus convenient, per orientar la teva argumentació. Al final del text cal 

que escriguis quantes paraules has fet servir. Pots consultar diccionaris, gramàtiques, apunts i 

materials de classe. 

 

 Els patinets són un perill per als vianants. Van a gran velocitat: poden arribar a 80 km/h. 

 La vorera és l’únic espai destinat als vianants, no tenen alternativa. Els patinets poden 

anar pels carrils bici o per la calçada. 

 L’administració ha de vetllar perquè no es produeixin conflictes entre els ciutadans. La 

situació actual causa baralles i accidents. 

 Molta gent ha canviat la moto pel patinet, s’ha disminuït la contaminació. Penalitzar-ne 

l’ús pot fer retornar a la situació anterior. 

 Seria una normativa difícil de complir, ja que no hi hauria prou policies per vigilar tots 

els carrers de la ciutat. 

 No hi ha prou carrils bici per desplaçar-se per totes les zones de Barcelona. 

Font: Garcia, Jesús (2018). “Mor per primera vegada a Espanya un vianant atropellat per un patinet elèctric”. El País, 
28-11-2018. Disponible a: https://cat.elpais.com/cat/2018/11/28/catalunya/1543417335_555775.html  (últim 

accés: 27-12-2018). 
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Opció 2: Les aerolínies de baix cost 

 

L’aeroport de Barcelona rep pràcticament la meitat dels seus passatgers en vols de baix 

cost. Properament s’ampliarà la capacitat de la pista d’aterratge, i la direcció de l’aeroport ha 

de decidir si adjudica més places a aquest tipus d’aerolínies o les adjudica a les companyies 

tradicionals. La Cambra de Comerç pressiona perquè es freni l’arribada d’aquest tipus d’avions, 

ja que normalment els turistes que hi viatgen tenen poc poder adquisitiu. Escriu un article per 

al diari Ara en què defensis una opció o l’altra. 

Redacta un text argumentatiu d’una extensió d’entre 280 i 320 paraules. Els fragments que 

et proporcionem són titulars de premsa o d’entrevistes que tenen relació amb el tema, i els 

pots fer servir, si ho creus convenient, per orientar la teva argumentació. Al final del text cal 

que escriguis quantes paraules has fet servir. Pots consultar diccionaris, gramàtiques, apunts i 

materials de classe. 

 

 Les aerolínies de baix cost permeten que tothom viatgi, democratitzen el turisme. 

 Els diners que els turistes s’estalvien en el viatge els podran gastar a Catalunya. 

 Els viatgers d’aquest tipus de vols acostumen a ser joves, és una inversió a llarg termini 

(faran publicitat a les xarxes socials, poden tornar). 

 Els turistes que venen amb vols de baix cost no tenen poder adquisitiu i no generen 

beneficis per a la ciutat. 

 Les companyies de baix cost no són fiables: són les menys segures i les més impuntuals. 

 Les companyies de baix cost tenen sovint la seu a paradisos fiscals. 

Font: Delgado, Cristina (2018). “Les aerolínies de baix cost acaparen la meitat dels passatgers del juliol”. El País, 17-
08-2015. Disponible a: https://cat.elpais.com/cat/2015/08/17/economia/1439798871_132337.html  

(últim accés: 27-12-2018). 
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Opció 3: Els gossos a la platja 

 

Cada estiu sorgeix el debat sobre la presència de gossos a les platges. Alguns els veuen 

com una molèstia; d’altres, defensen el seu dret de banyar-se i jugar. Com a veí/veïna de 

Sitges, redacta un article per al setmanari local en què defensis o rebutgis la iniciativa de 

l’ajuntament sobre prohibir els gossos a la platja durant els mesos d’estiu. 

Redacta un text argumentatiu d’una extensió d’entre 280 i 320 paraules. Els fragments que 

et proporcionem són titulars de premsa o d’entrevistes que tenen relació amb el tema, i els 

pots fer servir, si ho creus convenient, per orientar la teva argumentació. Al final del text cal 

que escriguis quantes paraules has fet servir. Pots consultar diccionaris, gramàtiques, apunts i 

materials de classe. 

 
 

 Els gossos són feliços a la platja perquè poden banyar-se i córrer per la sorra. 

 Per als propietaris, els gossos són com un membre més de la família i no se’n volen 

separar en cap moment. Deixar-lo tancat a casa mentre l’amo és a la platja els pot fer 

sentir culpables. 

 La culpa no és dels gossos: el problema són els seus propietaris, que no els vigilen. 

 Els gossos embruten la sorra i el mar amb els seus excrements. Hi pot haver nens que hi 

juguin sense adonar-se’n. 

 Els gossos són animals i es poden descontrolar: poden atacar o mossegar altres 

banyistes. 

 Els gossos no tenen cap necessitat d’anar a la platja, és un hàbit que hem creat els 

humans. 
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Opció 4: La maternitat subrogada 

Darrerament, sobretot a través de personatges famosos, s’ha posat de moda la gestació 

subrogada, en què una dona s’encarrega de la gestació d’un infant i immediatament després 

del part l’entrega a una altra persona (una parella heterosexual que no podia tenir fills, 

parelles homosexuals, homes solters que desitgen tenir un fill...). Actualment, a Catalunya hi 

ha un buit legal sobre aquest tema, ja que les lleis de la dècada passada no havien arribat a 

imaginar aquesta possibilitat. El govern, però, vol aclarir la legalitat d’aquesta pràctica i és per 

això que ha obert un debat públic. Escriu un article per al diari El Punt Avui a favor de regular 

positivament o negativament aquesta nova tècnica reproductiva. 

Redacta un text argumentatiu d’una extensió d’entre 280 i 320 paraules. Els fragments que 

et proporcionem són titulars de premsa o d’entrevistes que tenen relació amb el tema, i els 

pots fer servir, si ho creus convenient, per orientar la teva argumentació. Al final del text cal 

que escriguis quantes paraules has fet servir. Pots consultar diccionaris, gramàtiques, apunts i 

materials de classe. 

 Ben regulat, pot generar felicitat a moltes parelles. Són bebès molt desitjats. 

 Hi ha dones que volen ajudar altruistament altres dones que, pel que sigui, no poden 

gestar un infant. 

 Ja és legal als Estats Units, Rússia, el Canadà, Regne Unit, Holanda, Portugal, Grècia, 

Ucraïna, Geòrgia i Bèlgica. 

 Hi ha molts nens en adopció que necessiten una família, s’hauria de donar prioritat a 

aquesta via. 

 Pot generar tràfic de bebès i explotació de dones en edat fèrtil. Tenir fills es converteix 

en un negoci. 

 Les dones gestants poden tenir problemes psicològics després del part, quan el cos 

busca la connexió amb el nounat i ja no hi és. 

Font: Frau, Maria Antònia (2018). “Maternitat subrogada: dret o desig?”. El diari de la Sanitat, 11-12-2018.  
Disponible a: http://diarisanitat.cat/maternitat-subrogada-dret-o-desig/ (últim accés: 28-12-2018). 



Llengua Catalana I  

Montserrat Sendra 

 

 

6 

 

 

 

Opció 5: Les terrasses dels bars al carrer 

 

La convivència entre el gremi de la restauració i els veïns sempre ha estat complicada. 

Darrerament, el debat se centra en l’auge de les terrasses dels bars als carrers, que alguns 

ciutadans critiquen perquè les consideren una molèstia. Com a veí/veïna de la Barceloneta, 

redacta un article per a La Vanguardia en què exposis el teu punt de vista a favor o en contra 

de limitar les terrasses dels bars. 

Redacta un text argumentatiu d’una extensió d’entre 280 i 320 paraules. Els fragments que 

et proporcionem són titulars de premsa o d’entrevistes que tenen relació amb el tema, i els 

pots fer servir, si ho creus convenient, per orientar la teva argumentació. Al final del text cal 

que escriguis quantes paraules has fet servir. Pots consultar diccionaris, gramàtiques, apunts i 

materials de classe. 

 

 Les terrasses generen moviment de persones al barri i ingressos.  

 És un element típic de la cultura mediterrània, envejat a llocs on fa més fred. 

 Els bars paguen enormes quantitats d’impostos per poder posar una terrassa. 

 Generen aldarulls, soroll i brutícia per als veïns. 

 El mateix que es fa a la terrassa es pot fer a dins del bar. 

 Prenen espai als vianants, privatitzen l’espai públic. 

Font: Santos, Inma (2016). “Terrasses: entre els clients i els veïns”. El Periódico, 18-06-2016. Disponible a: 
https://www.elperiodico.cat/ca/entre-tots/20160618/terrasses-entre-els-clients-els-veins-5212731  

(últim accés: 28-12-2018).



Llengua Catalana I  

Montserrat Sendra 

 

 

7 

 

 

 

 

Opció 6: El turisme a Barcelona 

 

Una de les principals preocupacions dels barcelonins és l’impacte que el turisme té a la 

ciutat. Després d’anys de progressiu creixement, el 2017 es va arribar als 9 milions de visitants, 

en una ciutat que té una població de 1.620.809 persones (IDESCAT, 2017). Diversos col·lectius 

han alertat dels perills d’aquest excés de visitants, i ha nascut un corrent d’opinió contrari al 

turisme (la turismofòbia). Escriu un article per a la revista L’Avenç en què responguis la 

pregunta: cal limitar el turisme a Barcelona? 

Redacta un text argumentatiu d’una extensió d’entre 280 i 320 paraules. Els fragments que 

et proporcionem són titulars de premsa o d’entrevistes que tenen relació amb el tema, i els 

pots fer servir, si ho creus convenient, per orientar la teva argumentació. Al final del text cal 

que escriguis quantes paraules has fet servir. Pots consultar diccionaris, gramàtiques, apunts i 

materials de classe. 

 

 El turisme aporta una gran riquesa per a la ciutat, cal aprofitar els recursos que genera. 

 Ja s’han pres iniciatives: inspeccions i multes contra els pisos turístics il·legals, taxa 

turística, límit de llicències hoteleres. 

 La indústria turística (hotels, restaurants, bars...) dona feina a persones que no tenen 

estudis i no poden treballar de res més. 

 Els turistes fan augmentar el preu del lloguer als barris més cèntrics. 

 Dependre del turisme fa que es desenvolupin menys altres indústries que podrien 

generar menys inconvenients, com la recerca mèdica o la indústria tecnològica. 

 El turisme genera contaminació i col·lapsa el centre de la ciutat. 

Font: Mumbrú, Jordi i Freixa, Elena (2017). “Turismofòbia: símptoma d’un excés de visitants?”. Ara, 05-06-2017. 
Disponible a https://www.ara.cat/societat/Turismofobia-senyal-dalerta-Dun-visitants_0_1808819124.html  

(últim accés: 28-12-2018). 
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Opció 7: L’eutanàsia 

 

L’Associació pel Dret a Morir de Catalunya vol impulsar un canvi legal per despenalitzar la 

mort assistida o eutanàsia en casos terminals o quan el dolor físic o psíquic sigui permanent. 

Escriu un article per al diari El Nacional a favor o en contra de legalitzar l’eutanàsia. 

Redacta un text argumentatiu d’una extensió d’entre 280 i 320 paraules. Els fragments que 

et proporcionem són titulars de premsa o d’entrevistes que tenen relació amb el tema, i els 

pots fer servir, si ho creus convenient, per orientar la teva argumentació. Al final del text cal 

que escriguis quantes paraules has fet servir. Pots consultar diccionaris, gramàtiques, apunts i 

materials de classe. 

 

 L’eutanàsia permet decidir com i quan volem acabar la nostra vida, si no té la qualitat 

desitjada. És un acte de llibertat: decidir sobre la pròpia mort. 

 La regulació permetria establir uns protocols, uns requisits i un control sobre el procés 

que ara no es té. 

 Un 80 % de la població està a favor de regular l’ajuda a morir. 

 La vida ha de seguir el seu curs natural, no som ningú per decidir quan volem morir. 

 L’individu que està malalt pot no estar capacitat intel·lectualment o psicològicament per 

prendre aquesta decisió. 

 Podria ser que es descobrís una nova cura per a la malaltia soferta en els anys 

posteriors. 

Adaptat de Ferrer, Mariona i Esparch, Pau (2018). “Primer pas per despenalitzar l’eutanàsia”. Ara, 09-05-2018..  
Disponible a: https://www.ara.cat/societat/DIRECTE-Congres-despenalitzar-leutanasia-

Parlament_0_2010999041.html (últim accés: 28-12-2018).
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Opció 8: El comerç de proximitat 

 

Darrerament, diverses botigues icòniques del centre de Barcelona han hagut d’anar 

tancant les seves portes a causa de la disminució de les vendes per la competència del comerç 

electrònic (Amazon, eBay, etc.). L’Ajuntament ha dit que intentarà prendre mesures per salvar 

les botigues que encara queden i evitar el seu tancament. Com a dirigent de l’Associació de 

Veïns de Gràcia, escriu un article a favor o en contra de protegir aquests petits comerços 

davant de les grans multinacionals electròniques. 

Redacta un text argumentatiu d’una extensió d’entre 280 i 320 paraules. Els fragments que 

et proporcionem són titulars de premsa o d’entrevistes que tenen relació amb el tema, i els 

pots fer servir, si ho creus convenient, per orientar la teva argumentació. Al final del text cal 

que escriguis quantes paraules has fet servir. Pots consultar diccionaris, gramàtiques, apunts i 

materials de classe. 

 

 Aquestes botigues formen part del patrimoni cultural dels barcelonins, igual que les 

places o els monuments, i és per això que s’han de protegir. 

 Les botigues tradicionals donen personalitat a les ciutats, quan desapareixen, 

converteixen els carrers de les ciutats en un reguitzell de cadenes idèntiques a tot arreu. 

 A través de la informàtica, aquestes petites empreses també poden començar a vendre 

en línia per no perdre més clients. 

 El comerç online és el futur, no es pot lluitar contra el progrés. 

 Salvar-los conduiria a abocar cada vegada més diners públics a les botigues, ja que el 

comerç presencial anirà disminuint progressivament. 

 Les persones que treballen en aquests negocis poden passar a treballar per les 

multinacionals, ja que ja tenen experiència en el món del comerç. 

Adaptat de Manresa, Júlia i Vila, Natàlia (2018). “El comerç online lluita pels mercats”. Disponible a: 

https://www.ara.cat/economia/comerc-online-lluita-pels-mercats_0_1946805375.html (últim accés: 28-12-2018). 
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Opció 9: Les noves empreses de transport privat i el món del taxi 

L’estiu passat, els taxistes de Barcelona van col·lapsar el centre de la ciutat durant diversos 

dies per protestar contra les empreses Uber i Cabify, que consideren que els fan una 

competència deslleial. Escriu un article per al diari La Vanguardia en què defensis o critiquis la 

liberalització del mercat del transport privat. 

Redacta un text argumentatiu d’una extensió d’entre 280 i 320 paraules. Els fragments que 

et proporcionem són titulars de premsa o d’entrevistes que tenen relació amb el tema, i els 

pots fer servir, si ho creus convenient, per orientar la teva argumentació. Al final del text cal 

que escriguis quantes paraules has fet servir. Pots consultar diccionaris, gramàtiques, apunts i 

materials de classe. 

 Amb Uber i Cabify tothom pot fer-se conductor i guanyar diners, fomenten 

l’emprenedoria i l’esforç individual. 

 El món del taxi és un monopoli: si no tens llicència, no hi pots entrar. Mercat negre de 

llicències que es revenen a preus desorbitats. 

 Aquestes empreses ofereixen serveis complementaris que milloren l’experiència del 

client: aigua, possibilitat de triar la música o l’emissora de ràdio, tria de vehicle, 

pagament en línia, etc. 

 Sota el nom d’economia col·laborativa s’hi amaguen grans empreses amb negocis 

rendibles, accionistes i beneficis multimilionaris. 

 Els taxis passen controls molt estrictes: de seguretat, fiscals, dels drets dels 

treballadors... que donen seguretat al viatger que hi puja. Els vehicles d’Uber i Cabify no 

tenen aquestes garanties. 

 Les multinacionals no paguen impostos, i si en paguen, desvien les transaccions a 

paradisos fiscals per estalviar-se diners. 

Adaptat de: Grau, Olga (2017). “Taxis en guerra per l’economia col·laborativa”. El Periódico, 18-03-2017. Disponible 
a: https://www.elperiodico.cat/ca/opinio/20170318/guerra-taxis-uber-barcelona-5908664  

(últim accés: 28-12-2018). 
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Opció 10: Nudisme a les piscines municipals 

 

Últimament, alguns col·lectius nudistes demanen de poder accedir despullats a les piscines 

municipals. L’Ajuntament de Terrassa va permetre durant dos dies el bany nudista com a prova 

pilot i per generar debat social. Com a usuari de la piscina municipal de Terrassa, escriu un 

article per al diari en què et manifestis a favor o en contra de permetre l’entrada de persones 

despullades a la piscina. 

Redacta un text argumentatiu d’una extensió d’entre 280 i 320 paraules. Els fragments que 

et proporcionem són titulars de premsa o d’entrevistes que tenen relació amb el tema, i els 

pots fer servir, si ho creus convenient, per orientar la teva argumentació. Al final del text cal 

que escriguis quantes paraules has fet servir. Pots consultar diccionaris, gramàtiques, apunts i 

materials de classe. 

 

 Anar despullat serveix per tractar el tabú de la nuesa i combatre la pressió estètica de la 

societat. 

 Tots tenim les mateixes parts del cos, no té sentit tenir vergonya o sentir-se malament. 

 Anar despullat no fa cap mal a ningú, és una pràctica que no té cap mena de 

conseqüència. 

 Banyar-se despullat és antihigiènic: abocarem més pèls a l’aigua, tindrem més 

possibilitat d’agafar fongs o malalties. 

 El banyador protegeix les nostres parts més íntimes de possibles cops o lesions mentre 

nadem. 

 Banyar-se despullat és antiestètic: la decrepitud física associada amb l’edat fa que 

alguns cossos siguin desagradables de veure. 

Adaptat a partir de Albalate, Joaquim (2017). “Una piscina municipal de Terrassa tindrà dos dies dedicats als 
nudistes”. Disponible a: 

https://www.naciodigital.cat/sabadell/noticia/12306/piscina/municipal/terrassa/tindra/dos/dies/dedicats/nudistes 
(últim accés: 28-12-2018). 


