
ELS ANIMALS NO S’HAN D’ABANDONAR, SOTA CAP CONCEPTE. 

L’alimentació és una funció primària i imprescindible per a qualsevol ésser viu. Els humans 

moltes vegades no ens alimentem per a aquesta necessitat, ho fem de manera incorrecte i 

amb conseqüències perjudicials per a la nostra salut. 

Espero que les dades sobre els accidents amb bicicletes siguin cada vegada més positives, ja 

que és un mitjà que té un futur esperançador per a per la mobilitat ciutadana en a les grans 

ciutats i entre els municipis. 

Portem Fa diversos anys amb que patim/ d’ una crisi financera i econòmica a nivell mundial. 

Pel que fa a la imatge d’Espanya, aquesta queda perjudicada greument i és atacada sense 

pietat en els mercats emissors. 

No obstant això / Això no obstant, en moltes ocasions aquest tipus d’alimentació ens ajuda a 

tenir un menjar a punt en un temps rècord, ja sigui amb dinars precuinats o en un restaurant 

d’aquest tipus. 

És clar que els actors, amb una bona trajectòria tots ells, demostren unes grans aptituds per a 

aquest gènere i la seva polivalència. 

En la meva opinió, els pares d’ara protegeixen massa als els seus fills, 

Hola, bona tarda a tothom. Sóc el Rubén i amb Amb aquest article us voldria fer reflexionar 

sobre les prejubilacions: 

Un altre punt a destacar és la investigació que, per culpa d´ haver-se esgotat els medis mitjans 

econòmics, molts projectes iniciats de cop i volta s´han vist parats 

Fer esport és una pràctica molt recomanable per a la nostra salut, . opino Opino que l’activitat 

física ens garanteix que el cos i la ment funcionin de forma equilibrada. 

Surto de casa. Tres passos… , un excrement de gos. Quatre passos… , una bossa de patates xip 

tirada per terra. Cinc passos més… , papers per tot arreu!  

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [JSV1]: Recordeu que no 
escrivim punt en títols ni en titulars 

Con formato: Resaltar

Con formato: Resaltar

Con formato: Resaltar

Comentario [JSV2]: Si us cal un repàs 
de signes de puntuació: 
http://www.uoc.edu/serveilinguistic/criteri
s/ortografia/signes.html 
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