
1) 

- Entre l’aLegria i la iL·Lusió de la notícia, ens va passar per alt la peL·LícuLa de la teLevisió. 

- Si és tan inteL·Ligent, com és que vaciL·La davant del deLegat? 

- SoL·Licite el seu consentiment per a entauLar reLacions idíL·Liques amb la seua filla. 

- La seua aL·Locució es va fer cèLebre pel to beL·Ligerant que hi havia utilitzat. 

- En l’assumpte reLatiu a la coL·Lecció d’aquareL·Les desaparegudes, volen apeL·Lar a la 

coL·Laboració ciutadana. 

- L’eLectricista de la fàbrica ja s’ha jubiLat. 

- TranquiL·Lament, el noveL·Lista va coL·Locar la maLeta damunt la tauLa. 

- La interpeL·Lació es va resoldre en la nuL·Litat de les accions. 

- Han publicat una misceL·Lània exceL·Lent en honor del miL·Lenari de la viLa. 

- La destiL·Leria es va vendre per un miLió de dòLars. 

- Les cèL·LuLes magnètiques de la base del satèL·Lit van registrar les osciL·Lacions més mínimes. 

- La seua aL·Legació va ser desestimada per iL·Legítima. 

- Ho soLucionava amb una aL·Legoria més aviat repeL·Lent. 

- Una certa rebeL·Lió de les inteL·Ligències més preclares, paraL·LeLament a una gran 

intranquiL·Litat social, va fer esclatar el conflicte. 

- Aquesta instaL·Lació eLèctrica és iL·Legal.Està  mal coL·Locada i s’ha d’anuL·Lar. 

- La seua caL·Ligrafia ens va deixar aL·Lucinats. 

 

2)  

soLució  baLa  veL·Leïtat  ceLebrar  expeL·Lir 

heL·Lenisme iL·Lustre miLió   còLera   faL·Laç 

tiL·La  oLiva  iL·Luminar  coL·Legi  faL·Lible 

iL·Lícit  deLegar cristaL·Lí  faL·Lera  coL·Lapse 

miL·Ler  repeL·Lir coL·Lisió  eLudir   fiLial 

capiL·Lar  moL·Lusc pàL·Lid  coLossal  aLa 

síL·Laba  goriL·La aL·LeLuia  circumvaL·Lació      metaL·Lúrgic 

coLador  puL·LuLar aLegrar  coL·Loqui  tranqui.L·La 

 

3)  

     mortadEL·LA 

vELA            estEL·LA/estELA 

    CEL·LA                                                             novEL·LA 

    pELA                                                                parcEL·LA 

    caravEL·LA                                                      paral·lELA 

    AdELA                                                             passarEL·LA 

    MarcEL·LA                                                      candELA 

    GabriELA                                                         varicEL·LA 

    RafaELA                                                           carretEL·LA 

    MiquELA                                                          recELA 

    ManELA                                                           fumatEL·LA 

    CompostEL·LA                                                 damisEL·LA 

    CarmELA 

 

4) 

 

- El LLibre iL·Lustrat aspira a la normaLitat. 

- Un xiquet inteL·Ligent. 

- Europa impactada pels fets de BrusseL·Les. 

- Una nova coL·Lecció de noveL·Les per a l’escoLa. 

- ELogi d’una biblioteca nacionaLista. 

- VoLem o no voLem normaLitzar la Literatura. 

- El coL·Loqui d’onomàstica a VaLència. 



- El canvi heL·Lènic reforça la majoria 

- L’energia eòLica, un recurs que cal promoure. 

- Un coL·Lectiu de trebaLLadors de l’empresa metaL·Lúrgica ha demanat la nostra soLidaritat. 

- Una noveL·La insòLita. 

- InteL·Lectuals Liberals contra tota imposició. 

- AnuL·Len a última hora el concert. 

- Escàndol per una peL·LícuLa sobre la reLigió. 

- Possible idiL·Li entre l’actriu i l’atLeta. 

 


