
FAL·LÀCIES. Exercicis 
Indica el tipus de fal·làcia. 

 Nom de la Fal·làcia 
1 En èpoques de crisi els sous no són gaire elevats i veiem molt 

malament que els diners se’n vagin en impostos. Com més serveis, 
més impostos s’han de pagar. L’estalvi és el nostre gran problema; per 
això estic en contra de la construcció de zones d’esbarjo; tots, en 
realitat, hi estem. 

 

2 L’anomenada conjectura de Goldbach, que diu que tot nombre parell 
és la suma de dos nombres primers, no ha estat encara demostrada. 
Aquesta conjectura no és, per tant, una conjectura científica. 

 

3 La construcció de la presa hidràulica necessitarà molta mà  d’obra, 
senyor alcalde. Estarà d’acord amb mi que és un projecte útil i 
necessari. És que potser els quatre mil aturats d’aquesta vall no tenen 
dipositades les seves esperances en la persona a qui voten? 

 

4 El senyor alcalde afirma que la prohibició d’aparcar al centre de la 
ciutat no perjudicarà el comerç. És el senyor alcalde un expert en 
comerç? 

 

5 El senyor Pérez manté que la sal dissol la neu, però això deu ser fals 
perquè el senyor Pérez és poc acurat en les seves afirmacions, de 
manera que aquestes no són fiables. 

 

6 Aquesta lliçó l’has de saber per a demà, perquè si no ¿quants cops 
l’hauràs de copiar? 

 

7 No heu de votar aquest individu per al comitè d’empresa: és moro! 
 

 

8 Els ecologistes afirmen que l’abocament nuclear al mar és una acció 
d’un risc elevat per a la humanitat; no obstant això, no s’ha d’estar tan 
preocupat per això, ja que els ecologistes tenen idees massa 
pessimistes sobre el futur 

 

9 La comunitat de propietaris no s’ha pronunciat sobre la puja de les 
despeses comunitàries. Per tant, és fals el rumor que s’apujaran el 
més vinent. 

 

10 Vols una ciutat segura, on a les nits puguis sortir sense perill? Vols 
acabar amb l’argument constant dels impostos urbans? Vota 
Plataforma Popular Independentista. 

 

11 El millor mètode per a sortir de dubtes (sobre el percentatge o el 
nombre d’aturats a Catalunya) consisteix a preguntar quants aturats 
coneixeu, quants en teniu a la vostra família. És una de les 
estadístiques més fiables. Us ho assegurem. Aleshores pregunteu als 
vostres veïns i aneu fent sumes” 

 

12 El senyor Puig defensa que és perillós que els joves tornin a casa 
després de les 10 de la nit. Però ja sabem que el Sr. Puig és pare de 
família. Així doncs, cal dubtar de que sigui perillós tornar més tard de 
les 10 

 

13 Ningú no ha pogut demostrar que les antenes de telefonia mòbil siguin 
perilloses per a la salut. És per tant una calumnia atribuir els casos de 
leucèmia d’alguns nens del col·legi del barri a aquesta tecnologia. 

 

14 El càncer de pulmó es presenta (sovint) en persones que fumen 
cigarrets; per tant, fumar cigarrets és la causa d’aquest càncer 

 

15 L’arc de Sant Martí sempre precedeix la fi de la pluja, per tant és la 
causa que aquesta cessi 

 

16 La monarquia és una institució que és vigent perquè és útil. De fet, la 
prova que és útil és que encara és vigent 

 

 


