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Heu d’escriure totes les respostes a les preguntes plantejades en els fulls annexos. No hi 
heu de copiar l’enunciat de les preguntes: sols cal que indiqueu el número i la lletra de 
cadascuna. Les de la segona part es refereixen al text proposat, que heu de llegir 
atentament.  
 

La crisi fa créixer l’alcoholisme 
 
La crisi econòmica es fa notar de moltes maneres. També en els hàbits de consum de 
drogues. L’ONG Projecte Home, que atén i tracta persones amb conductes addictives, 
ha notat com en l’últim any s’ha doblat el nombre de casos d’alcoholisme. Ho 
atribueixen a dos factors: la davallada del consum de cocaïna i el fet que, en temps de 
crisi, creix el consum de substàncies més barates. I l’alcohol n’és una. És una substància 
comodí i la manera més econòmica d’evadir-se. “Vas a un supermercat i per 50 cèntims 
compres un litre de vi", diu Oriol Esculies, director de Projecte Home Catalunya. 
Motius laborals i situacions econòmiques i personals complicades en poden ser el 
desencadenant. 

Durant el 2011, Projecte Home va atendre 1.394 persones per problemes de 
drogues. En el 26% dels casos, la substància principal de consum era l’alcohol, el doble 
que el 2010, quan va representar el 12% (d’un total de 1.462). [...] Projecte Home ha 
detectat des del 2002 un augment progressiu de l’alcohol, en detriment d’altres 
substàncies, principalment de la cocaïna. No obstant això, les drogues més consumides 
entre la població general són l’alcohol i el tabac, seguits del cànnabis i la cocaïna.  

"L’alcohol està present a tot arreu i, tot i ser legal, és una droga", recorda 
Esculies. Projecte Home ha observat que la majoria d’adolescents que arriben per iniciar 
un tractament ho fan per problemes relacionats amb el consum de cànnabis o drogues de 
síntesi. "Però després veus que del que més abusen és de l’alcohol". Els pares s’alarmen 
més "per veure’ls consumir cànnabis esporàdicament que per emborratxar-se cada cap 
de setmana", explica Esculies. I és que l’alcohol està tan integrat al nostre entorn que no 
es percep com un risc. 

"El lligam entre l’alcohol i la publicitat és tan fort que és molt difícil 
contrarestar-ho", diu el director de Projecte Home Catalunya. L’alcohol, però, genera 
problemes de salut i despesa sanitària. Els costos associats a un consum de risc suposen 
cada any per a l’economia europea uns 300 euros per càpita en tractaments de salut, 
delictes contra la salut pública, rehabilitació de persones o baixa productivitat. A més, 
segons dades del projecte europeu Alice Rap, un de cada vuit morts europeus d’entre 15 
i 64 anys és atribuïble a l'alcohol i és la substància addictiva més consumida a Europa. 

 
Lara Bonilla, article publicat al diari ARA el 9-07-2012 
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Primera part 
 
1.1 Ompliu els buits de les paraules següents amb les grafies que hi falten. [1 punt] 

El me__e m’ha re__eptat unes in__eccions i un  __arop que feia gust de madu__a. 
No desi__ava gens engolir-me aquell beura___e, però abans de __itar-me me’n vaig 
fer una cullerada. L’endemà em vaig al__ar més content que un __ínjol. 

 
1.2 Substituïu els complements subratllats pel pronom feble corresponent. [1 punt] 

a) Has fet els exercicis de filosofia? – Sí, ja ______ he fets. 
b) Pots agafar això d’allà? – Ara mateix _______ agafe. 
c) Abans tenia molta fam, però ara no _______ tinc gens. 
d) M’agrada llegir contes al meu nebot. I tu, _______ lliges mai cap al teu? 
e) Has anat de viatge a Madagascar? – No, no ______ he anat mai.  

 
1.3 Ompliu els buits amb la forma corresponent dels verbs que hi ha entre parèntesi. [1 

punt] 
a) Demà vull que (CONDUIR) _______________ tu. 
b) A les nits sempre (TRAURE) ______________ jo el gos a passejar. 
c) Jo cada dia (FER) ________________ el llit quan m’alce. I tu, quan el (FER) 

__________? 
d) Estàs segura que Júlia ja ha (VENIR) ___________? 

 
1.4 Completeu les frases següents amb els quantitatius que convinguen en cada cas: 

gens, gens de, cap, res, ningú. [1 punt] 
a) Ahir de matí no va venir ___________ a classe. 
b) Al periòdic d’avui no hi ha __________ article que m’interesse. 
c) M’he desvetlat de matinada i no he dormit _________. I no obstant això no tinc 

__________ son. 
d) Si demà no tens _________ a fer, podríem anar junts al cine. 

 
1.5 Formeu els mots derivats o compostos que corresponguen a les definicions 

següents. [1 punt] 
a) Peces d’un vehicle automòbil que serveixen per a protegir-se dels colps amb 

altres vehicles o objectes (paraula composta): _____________________ 
b)  Passar l’estiu en un lloc determinat, generalment distint del de residència 

habitual (paraula derivada): _____________________ 
c) Cistella utilitzada per a llançar-hi els papers inútils (paraula derivada): 

_____________________ 
d) Corredor, peça de pas al llarg de diferents cambres, apartaments, etc. (paraula 

derivada): _____________________ 
e) Persona inclinada a buscar motius de discussió, de disputa (paraula 

composta): _____________________ 
 
1.6 Escriviu per a cada paraula o expressió en cursiva una altra d’equivalent que siga 

correcta (en el cas dels barbarismes) o més culta (en el cas dels col·loquialismes). [1 
punt] 
a) Abans de llaçar els papers heu de trencar-los. ______________________ 
b) Heu vist si teníem alguna carta al bussó? ______________________ 
c) Aixina no es fan les coses! ______________________ 
d) Diuen que té una enfermetat contagiosa. ______________________ 
e) Carmina és la professora d’apoio de matemàtiques. ______________________ 

 



  

3 

 
Segona part (Preguntes proposades a partir del text) 
 
2.1  Digueu si són vertaderes (V) o falses (F) les asseveracions següents. [1 punt] 

a) L’alcohol és una substància addictiva que es consumeix molt més des de fa 
alguns anys. 

b) L’alcohol no és una droga. 
c) Els adolescents que tracten a Projecte Home consumeixen cànnabis o drogues de 

síntesi. 
d) Els pares de fills adolescents perceben que l’alcohol és un perill. 
e) Els problemes derivats de l’alcoholisme generen una despesa sanitària i una 

mortaldat considerable. 
 

2.2 Doneu un sinònim o expliqueu què volen dir en el text les paraules o expressions 
següents. [1 punt] 
a) davallada 
b) detriment 
c) a tot arreu 
d) risc 
e) lligam 

 
2.3 Redacteu un text on expresseu la vostra opinió personal sobre el tema que planteja el 

text (10 línies aproximadament). [2 punts] 
 

 


