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(...)però “No es se’n vagin encara” perquè després tenim un sopar sorpresa.
Ahir, dia 29-Març de març, (...)
Us prego que em confirmeu l’assistència
Us hi esperem a tots, divendres 22 d’abril a les 20.30 hores, per fer una calçotada,
parrillada graellada i per postres pastís de xocolata.
el proper 23 maig la Maria serà operada, . és És una operació molt senzilla (...)
Empresa del sector informàtic necessita secretària de direcció amb experiència de 5
anys en lloc semblant
Divendres, 30 d’abril del de 2011.
Us deu sobtar rebre una carta meva havent parlat tants dies per telèfon.
Us hi esperem, . no No hi falteu!
Us escric aquesta carta, perquè fa molt de temps que no ens veiem. i avui Avui he vist
les fotos de les últimes vacances que vaig anar venir a veure’lsveure-us.
HI Vvas anar tu també o només el vas organitzar?
La durada sol·licitada d’aquesta reducció és d’11 mesos i desitjaria que fos efectiva a
partir de l’1 de setembre de 2011, . pPer evitar molèsties, l’hi li ho comunico amb
temps anticipat.
Havent-hi ne estat informat el Pare Xavier i d’acord amb la proposta , ens dirigim a
vostès amb l’ objecte de formalitzar els permisos.
li agrairia que m’ho comuniqués el al més aviat possible.
Us escric, com a presidenta de l’Associació Gent Gran de Gavà, — entitat que realitza,
entre altres, activitats de recerca i manteniment de les tradicions del nostre poble—,
per demanar-vos informació sobre les subvencions del vostre departament, per a
l’edició d’un llibre de receptes de cuina.
i tinc moltes ganes de mostrar-te tots els canvis que hem fet a la nostra casa nostra.
Sant Boi 7 d’abril de 2011
Ajuntament de Sant Boi
Departament d’urbanisme d’Urbanisme i obres Obres de Sant Boi de Llobregat
Sra. Mata i Subirach

Soc veïna d’aquesta localitat i visc al carrer Oviedo des de fa més de dotze anys.
18. Sense cap altre altra qüestió, aprofito l’avinantessa l’avinentesa per saludar-lo.
Atentament.,

