
 

 

Per fi, vacances!  

Gaudeixo d’un apartament davant mateix d’una petita platja de la Costa Brava. A poc 

a poc observo unes situacions curioses. Gent enamorada dels seus gossos de totes les 

races que us pugueu imaginar que es banyen al mar com els ànecs!, els nens i nenes 

s’ho miren somrients, els avis van controlant, els pescadors de pacotilla i de canya 

que busquen la seva presa, un peixet o un popet, piragüistes més forts que els pins 

mediterranis naveguen molt a prop de tots nosaltres, no hi falta la turista més guapa 

del món prenent el sol i que més d’un ens la mirem de reüll. També hi ha molts 

caminants de totes les edats que van amunt i avall, persones que no són del país però 

que amb les seves sotanes donen un toc d’humor davant de la calor que fa avui! 

Tampoc hi falten els gats independents que no saps de quin amo són, o els pardals 

buscant refugi i aliment dels humans tan propers. De lluny veig els corbs de mar, 

gavines, i altres barques d’esbarjo. De prop miro les formigues i a la nit algun 

mosquit! Però l’endemà si tens la sort que de bon matí et despertes abans de les sis 

pots viure dos moments impressionants: per un costat apareixen unes barques de 

peix immenses que surten a poc a poc del port de Llançà i que estan a punt de 

navegar envers l’horitzó però que no ho poden fer fins a les sis en punt del matí, just 

quan en pocs instants sortirà el sol. Passaré el dia admirant la natura i el mar, em 

banyaré, al vespre veuré la sortida de lluna, captaré el vent fluix o no i aniré a dormir 

més relaxat que mai! Que bé poder viure uns dies lluny de la rutina! Val la pena viure 

uns dies lluny de tot i a prop d’aquesta realitat! 

Vic (Osona) 

Albert ALTÉS SEGURA: El Punt Avui, 19 de juny de 2017. 

 

 

 

 



 

 

Llenguatge i comunicació 

1. Quin tipus de text periodístic és?  

 

2. Com hauria de ser perquè fos un editorial? 

 

Gramàtica 

3. A la oració «gaudeixo d’un apartament davant mateix d’una petita 

platja de la Costa Brava», el verb gaudir va complementat per un 

complement de règim verbal o un complement directe? 

 

4. Tant en com la són pronoms que substitueixen un complement 

indirecte. Quina diferència hi ha entre els dos? 

 

5. Quines estructures gramaticals pot tenir un  complement 

circumstancial? 

 

6. En quin cas la duplicació pronominal és incorrecta? 

 

7. Quines són les preposicions més freqüents que introdueixen un 

complement de règim verbal? 

 

 

 


