Nivell C2 – Unitat 2
Activitat 8

1. A continuació, passo a detallar-vos les actuacions que, com a empresa
encarregada del manteniment, heu de dur a terme.
2. Aquest cap de setmana cauran precipitacions en forma de neu a tota Catalunya.
3. Aquest reglament es va aprovar per la majoria de representants.
4. Blanes comptarà amb un increment dels Mossos d'Esquadra per a aquest estiu.
5. Cal conèixer bé tots els elements que hi ha implicats en aquest conflicte per arribar
a la seva resolució.
6. Cal tornar a començar de nou per solucionar el problema.
7. Dissabte va morir Joan Barril, als 62 anys d’edat.
8. El detingut, Josep Caus, segons el seu advocat, Jaume Prats, designat d’ofici, era
fora del país.
9. El fet que el jutge que porta el cas de les persones mortes aquest any al geriàtric
de Rubí, en el torn de nit, en què treballava Josep Garcia, hagi ordenat exhumar
els cadàvers, ha portat Garcia, segons el seu advocat, a voler declarar un altre cop,
perquè sembla que té alguna cosa per explicar.
10. Els joves tunisians estan posant la dictadura del president Ben Ali contra les
cordes, que està responent a la crisi amb poca coherència.
11. En l’últim mes, han mort a l’estat indi de Bengala Occidental, per les inundacions,
cent persones.
12. Fins dijous està obert el termini per a la selecció de les trenta estàtues humanes de
la Rambla de Barcelona.
13. L'últim cinema de la ciutat ha tancat les portes.
14. L’entrada en vigor de l’euro ha provocat un increment de l’IPC. Aquest increment ha
repercutit negativament en el volum d’exportacions de productes catalans.
15. La cimera es durà a terme el proper mes de maig.
16. La pacient té només un 20 per cent de capacitat pulmonar.
17. La situació ha fet un gir de 180 graus.
18. La Universitat té la seva seu social en el campus de Bellaterra.
19. Luis Enrique ha parlat de l’actuació de l’equip en l’últim partit de Lliga, no sense
abans fer una referència explícita a les recents polèmiques arbitrals.
20. No han servit de res els 19 punts de Marc Gasol, màxim anotador dels Grizzlies, en
el que ha estat la tercera derrota consecutiva del seu equip.
21. Pere Ramon continuarà una temporada més com a director de l’orquestra. La
notícia, no per esperada, no ha deixat d’agafar per sorpresa.
22. Si us plau, lletregeu lletra per lletra el vostre nom i els vostres cognoms.
23. Té una faringitis a la gola.
24. Per acabar, dir que hem de revisar sempre tot el que publiquem.

