1. Un petó.,
2. Ara fa un any, vaig començar a fer una classe de psicomotricitat per a menuts de tres
anys, . Lla meva experiència professional en aquest camp era nul•la, però em me’n
vaig sortir . i hHaig de dir, que ha sigut tan agradable com satisfactòria.
3. la meva filla es va se’n va adonar o bé va adonar-se’n
4. Us escric per demanar-li la seva vostra col•laboració per a una trobada literària al
nostre centre.
5. Un cop cuit, el treiem traiem del forn, . eEl deixem refredar i no el treurem traurem del
motlle fins que no estigui fred, ; si nó no, es podria trencar.
6. Amb data d’avui, he rebut la seva factura pel consum del suministre subministrament
de gas que tinc
7. Quan estigui gairebé cuit, hi heu de tirar un bon raig de conyac i desprésl’heu de
deixar-ho refredar.
8. Tenia poc més de 19 anys, i no exagero si dic que gairebé no m’afeitava m’afaitava,
quan em van cridar ” a filas “.
9. 2 o 3 tomàquets ben gransgrossos
10. Confiem en que puguis venir, ja que la teva presència es és indispensable per
queperquè sigui un dia màgic i inolvidableinobliidable.
11. Avui mateix hem rebut la comanda num. 03 (pipetes Pasteur d’un sol ús) i hem
observat que hi falta un paquet dels tres que havíem sol.licitat.
12. Per què dic això,
13. Mentre et passeges per aquests móns de Déu per trobar la teva espiritualitat, la teva
pau interior, la teva llibertat, o el que sigui… .el pare ha mort.
El pare ha mort.
14. Que Quines coses mes rares te té el cos humà
15. A contiuació, s’hi afegueix sal al gust, i una picada d’ametlles,avellanes i julivert,
16. Sobre la taula tens uns telèfons de clients pendents de trocartrucar, . Tt’agrairia que
els truquessis, : es és urgent.
17. Escric per informar-loi sobre els últims esdeveniments al Servei d’urgències
d’Urgències del Nnostre centre.
18. Hem vicut Aaquesta anècdota aquest estiu en un poble d’Osca o bé, Aquesta anècdota
lal’ hem viscut viscuda aquest estiu en un poble d’Osca.aquest estiu en un poble
d’Osca

19. Com ja deveu saber, tinc contractat des de fa 2 anys la línia + Internet ADSL 20
Mb amb el seu vostre operador. Fins ara no he tingut cap problema amb el servei
que m’han donat.
20. Ara bé, m’ha arribat una informació sobre una nova promoció que ofereix: 60
minuts al mes gratuïts de trucades a mòbils. Quan em vaig posar en contacte
amb un dels seus agents em va dir que no podia beneficiar-me d’aquesta
promoció perquè solament era aplicable als nous clients.
21. Com pot imaginar, això suposa una discriminació de tracte per als antics clients.
Per tot això, reclamo poder beneficiar-me d’aquest bon de trucades gratuïtes.a
mòbils gratuïtes.
22. Aquí tenim molt bones noticiesnotícies, .per Per fi, el Josep ha trobat feina.!
23. Esperant les seves notiícies, rebin una cordial salutació,.

24. Ja ho us diré…
25. Matilde Ojer
c/ Sant Joan S/N
08830 Sant Boi
26.
EL LLIBRE
Att. Departament de personal
Sant Boi,16 de setembre 2011
Benvolguts/des,
cos de la carta
25. Sant Boi, 16 de setembre
26.27.
Quan arribem a Barcelona, et passaré les fotos per e-mail.correu electrònic
27.28.
Li adreço aquesta carta per comunicar-li la diferencia diferència que he
comprovat, entre l’a uúltima factura carregada del consum de llum i el consum real
que ens indica el comptador.
28.29.
Afegim el formatge a aquesta crema i la reservem al frigorífic
29.30.
És Se celebren celebrael primer cap de setmana de setembre
30.31.
1º Les tarifes que m’apliquenestan aplicant des de 21/06/2011 són abusives i
no corresponen amb el contracte que em van fer nº núm. 3228796.
 saps les ganes que tinc de veure’t i ensenyar-te a les meves nenes.
31.32.
Els hi envio aquest escrit en referència a la reclamació que vaig fer
telefònicament el dia 12 de setembre d’enguany, amb núm. 325.618, i de la que qual a
data d’avui encara no he rebut cap resposta.
32.33.
Tal com varem vàrem conversar, us escric per comentar la informació del
Projecte Interdisciplinari d’Atenció a la Infància, per queperquè en disposeu de la
informació a encloure’s incloure’s en el marc del Projecte general d’atenció a les
persones.
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