Ja que el citat centre dependepèn de l’Ajuntament us escrit escric per sol.licitar-ne el
reembossament.
El resultat de l’obra ha empitjorat, en comptes de millorar, les condicions d’accessibilitat.
Castelldefels, 23 de Gener gener de 2012

Comentari [C1]: Com hem d’escriure
tant els mesos com els dies de l’any?

M´agradaria que el producte fos reemplaçat d´inmediat immediat o pogués tornar l´aspirador i
així que s´em em retornin retornessin els diners.
Sembla mentida que amb els dinerals que estem pagantpaguem cada soci les instal·lacions
esportives continuïn d´aquesta forma, . vVull deixar constància formal del meu malestar i la
meva insatisfacció ja que fa dos anys es va dir que començarien les obres de reforma i
acondicionament de les instal·lacions. però Però ha passar passat el temps i no s´ha fet res.
Volien saber si estava interessada en a tenir una entrevista personal amb el cap
d’administració d’Administració del centre Centre mèdic Mèdic MAS, . com Com quel els i vaig
dir que sisí, em van dir que em presentés el proper dilluns a les deu del matí, al carrer Mallorca
número 17, i, que demanés pel Dr. Roman.
Un cop el tenim saltat, el col·loquem amb en una plata i hi aboquem la salsa per damunt.
Tallem el corder a dauets, . el El salpebrem i el dipositem al fons d’una safata apta per a forn.
Amb data 20/01/2012 vem vam rebre l´albarà nº300231548 núm. 300231548 en el qual la
referència 505002 indica en l´albarà que han d´arribar 25 u. i al en obrir la caixacapsa n’hi
faltan falten 2 u.

Comentari [C2]: Quina és la diferència
entre capsa i caixa?

Un dels dies que anavem anàvem pel riu, vem vam fer una excursió en una barqueta, i ens van
vam parar a una petita platja.
L’endemà l’assequem i l’enfarinem. Possem Posem oli en una cassola i hi anem possant fregim
els trossos de bacallà fins que veiem que estant siguin doradetsrossos (o s’han enrossit).
HEem dirigeixo ha vosté vostè , amb l’intenció la intenció d’aconseguir, la’ instal·lació d’un parc
infantil , a la zona de :“ Les les farreresFarreres.´´

Comentari [C3]: Com puc saber si he
d’escriure h o sense?

Rezaré Resaré aquest dia per tu d’una manera molt especial, demanant-li a Déu que et
concedeixi moltes alegries i una vida molt llarga.
Rescords i petons a tota la família,.

Comentari [C4]: No hi podem escriure
un punt, sinó una coma. Per què?

Em van fer un contracte de mes i mig que suposadamente es podria haver renovar renovat si
els hi hagués agradavaagradat.
jo Jo vaig insistir que la pròxima vegada em m’ avisessin aviat, ja que una cosa és l’amor per la
feina i una altra és morir per ellala feina.
Quan la xocolata comenci a desfer-se,hi afegirem una cullerada sopera de melmelada de gerds
o semblant.

Comentari [C5]: Per què no és correcte
aquest pronom personal? Si el pronom
s’anomena personal, per què deu ser?
Comentari [C6]: El verb afegir què
exigeix: que indiquè què i on?

Doncs un dia tornava de la feina, feia fred i estava ploventplovia., dintre de la mevaDintre de
casa meva, desprès després de d’ una estona de fer coses, quan vaig obrir una finestra me em
trobo a una vaca.
S’estava provantemprova roba i en cert moment va dir : –“ ara Ara, abans d’anar-me’n,
m’agradaria veure el bany -“,,
Donem la voltaTombem aels quarts i els untem per el l’altre costat en amb llard de porc; hi
agreguem sal i aigua si hi fa falta.
Desafortunadament fins avui dia, no he rebut cap subvenció en la mevael meu compta compte
i . es És per aixo això que l’envio li envio aquesta carta amb el clar objectiu de demanar la
col·laboracio de la seva oficina per resoldre aquesta incomoda situació.

Comentari [C7]: Quan he de fer servir
cometes o guions per transciure diàlegs?

Comentari [C8]: Per què hi hem
d’escriure els pronoms? A què fan
referència?

En el treballA la feina m’obligo a parlar en català, . però Però com que no és la meva llengua
habitual, no tinc la destresa suficient com per a sentir-me segura i mantenir una conversa
fluïda.
Tinc queHe de fer una nota mitjanament formal, . avui Avui puc estar més relaxada davant de
la pantalla,
Sempre he volgut anar a llocs amb pau, per després portar-ne a la motxilla una mica.

Comentari [C9]: A què em refereixo?

Ens plau posar-nos en contacte amb vostès amb el objecte l’objectiu de sol·licitar informació
sobre els productes que fabreiquen, ja que volem estudiar la possibilitat de fer-los una
comanda.

Jo, Verónica Rama, amb DNI 59846559 A, amb domicili en a C/ de la justícia Justícia
nº ,º 26 4t municipi de Gavà, província de Barcelona,
esposo Exposo que:
Heu d’Eenfornar a 200 graus durant 60 minuts. Traieu el pa del motlle i si cal torna torneu a
posar-ho lo al forn durant uns 10 minuts més.
Em dic Mónica i sóc la inquilina del pis de Comte d’Urgell, Nº 68, pp pral. primera de
Barcelona.
Qué Que soc sóc una ciutadana del poble de Begues, i voldría voldria posar al seu
coneixement, informar-li que entre el carrer Jaume Petit i el carrer Sant DomenechDomènec,
n´hi ha una senyal de direcció, que assenyala on es troba troben els bombers.
el El servei de “tot inclòs” deixava molt a desitjar doncs perquè més de la meitat dels
productes que s’oferien en els menús del restaurant no es podien servir als clients per
problemes de logística de l’hotel.
Tant a mi com al meu company ens va agradar la idea, .i jJo personalment viatjava cada dia en
bicicleta i preferia aquest medi mitjà de transport a qualsevol altre, . així Així que ens vam
decidir immediatament a fer-ho.

Comentari [C10]: Com podem
diferenciar què i que?

Jo, Natalia Garcia, com a presidenta de la comunitat de veïns situada en a l’avinguda
fraternitatFraternitat; , em dirigeixo a vostè com a administrador de la mateixa, per fer-li
arribar la meva queixa sobre l’estat de la porta de sortida de la finca.

