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ANNEX 1.
NC DETECTATS MITJANÇANT L'INDICADOR ENTRE

• (g00038 S) A més del periodista Andreu Buenafuente, entre l'accionariat hi ha el director i
presentador del Telenotícies vespre de TV3, Carles Francino, i el director de Ràdio Barcelona,
Josep Maria Martí, a més d'altres persones relacionades amb el món de la comunicació o amb
el disseny.

• (g00027 S) L'emplaçament es va decidir en un barri de nova construcció al nord-est de Milà,
una zona que s'està rehabilitant anomenada Bicocca perquè al segle XV hi havia una mansió
molt popular entre l'aristocràcia per a excursions al camp i de caça.

• (m00032 S) Aleshores hi afegiren una història adequada i van prescriure un tractament que els
assegurés llur posició, receptant purificacions i eixarms i aconsellant abstenir-se de banys i
d'aliments inadequats als malalts: [...] d'entre l'aviram, del gall, del colomí i de l'ostarda, i, en
general, de tota mena d'ocells indigestos.

• (e00039 S) El Banc d'Espanya establí, com a nous instruments de control dels actius líquids
del sistema, els crèdits de regulació monetària i l'emissió de Bons del Tresor, a tipus d'interès
fixats, en ambdós casos, pel mercat, mitjançant la fórmula de subhasta entre la banca privada,
ja que les caixes no hi podran accedir, a aquest mercat, fins a l'any 1977.

• (g00032 S) El debat l'ha generat el catedràtic de psicologia de la Complutense Guillermo
Quintana, que incloï a entre la bibliografia recomanada als alumnes de psicopedagogia el seu
manual La psicología de la personalidad y sus transtornos.

• (g00058 S) Mentrestant, a Vilanova ahir mateix es van commemorar els 25 anys de la primera
Merengada, una festa molt arrelada entre la canalla de la vila.

• (g00052 S) Segons Chaves, entre el cens de 1988 —que té com a referència l'Estat— fins a
l'últim, la població d'Andalusia ha crescut en mig milió d'habitants, que si no són tinguts en
compte suposaran una pèrdua per a Andalusia de 260.000 milions.

• (g00026 S) Hi ha patriotes de conveniència, no únicament entre l'anomenada classe política,
la més vigilada i sotmesa a la crítica sistemàtica perquè, en democràcia, el polític s'ha d'explicar
i justificar davant l'electorat, a diferència dels patriotes que es proclamen apolítics.

• (e00037 S) Es referia al fet que si no hi ha un contingent entre la classe treballadora que mor
per falta de mesures sanitàries, n'acabarà morint un altre de fam.

• (a00010 S) L'escalfament del planeta és un fenomen que cada vegada causa més preocupació
entre la comunitat internacional.

• (a00227 S) En particular, cal assenyalar la correlació observada entre la concentració de molts
dels metalls acumulats a l'os i al múscul (cadmi, coure, manganès, zinc, sofre i ferro).

• (i00006 S) D'aquesta manera és possible disposar de noves formes per moure's entre el
conjunt de registres (navegació, és un dels noms emprats per designar aquest tipus de
consulta), a més de les formes determinades per l'àlgebra de Boole.

• (g00050 S) D'entre el cúmul de processos en què està implicat Di Pietro, un va ser dictaminat
a favor seu dilluns passat.

• (d00042 S) Entre la doctrina francesa, vegeu André de Laubadaire i altres, Traité de droit
administratif; vol. II, 9a. ed., LGLL, 1984.

• (d00042 S) Entre la doctrina que ha estudiat el problema destaca Ignacio de Otto Pardo,
Defensa de la Constitución y partidos políticos, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,
1985.

• (d00042 S) Entre la doctrina processalista italiana destaca aquesta característica, Follieri,
Giudizio cautelare amministrativo e interesse tutelati, Milà, 1981, pàg. 73.
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• (g00038 S) Entre la documentació aportada hi figuren uns 200 folis amb al·legacions, retalls
de premsa i transcripcions de declaracions de Núñez i de Cruyff.

• (g00043 S) Entre la documentació que es va trobar en el domicili d'Urrusolo Sistiaga es van
incautar horaris d'avió entre Niça, Madrid i Barcelona, dada que confirma unes declaracions de
Juan María Insausti Mujika, Kàrpov, que en el moment de ser detingut va manifestar que
Urrusolo havia estat a la capital catalana.

• (g00039 S) A més, tot i les mesures impopulars de restricció social aprovades, Klima ha
seguit conservant una bona imatge entre l'electorat, com assenyalen sondejos recents.

• (g00026 S) No us agraden les fronteres ni enteneu que hi hagi massa diferències entre
l'espècie humana.

• (g00044 S) Ribó predica l'entesa entre l'esquerra al País Basc.

• (g00026 S) Un afortunat tenia clar què faria amb els seus dotze milions: repartir-los entre la
família1 i viatjar a la Patagònia.

• (a00103 S) Entre la fauna del Vidranès destaquen diverses espècies característiques de l'alta i
mitjana muntanya.

• (a00103 S) No manquen tampoc invertebrats endèmics superficials entre la fauna no voladora.

• (g00025 S) Aquest popular escriptor ens té acostumats des de fa anys a oferir-nos llibres en
els quals explica viatges a comarques, realitats que recorre amb mirada penetrant pels camins i
pels carrers, entre la gent.

• (g00030 S) Ahir, però circulaven rumors entre la gent que la mort podria no haver estat
accidental.

• (e00063 S) Això fa referència a la distribució dels nivells de vida entre la gent d'una societat.

• (e00042 S) És clar que el jove executiu oblidava un principi bàsic del search: nosaltres no
busquem entre la gent en atur per donar-los treball, busquem gent molt ben situada per oferir-
los llocs millors.

• (e00099 S) "En teoria, la comunicació entre la gent millora amb el temps però, pel que fa als
japonesos, sembla com si passés tot el contrari".

• (m00100 S) I fent-ho així, de retruc, anem avançant cap al més sublim dels progressos
humanitaris: la pacificació de les persones i la bona entesa entre la gent.

• (a00029 S) Tota aquesta multiforme aportació col·lectiva al bastiment del moviment ecologista
català s'ha de coordinar, per tal que les seves propostes tinguin incidència entre la gent a la
qual van dirigides i per tal que puguin ser contrastades amb les que formulen les forces
polítiques majoritàries.

• (m00062 S) L'anàlisi epidemiològica dels casos de tètanus declarats durant els anys 1985-
1990, dels quals s'ha pogut dur a terme l'enquesta i fitxa epidemiològica, ha posat de
manifest un predomini dels casos entre els homes (raó home - dona: 1,55) i entre la gent gran
(edat mitjana = 63,4 anys).

• (g00026 S) Desenes de capgrossos provinents de tots els punts de la ciutat i la parella de
gegants formada pel rei Jaume i la reina Violan ballaven entre la gentada.

• (g00030 S) Fa dos anys va integrar la universitat rossellonenca entre el grup de centres
superiors dels Paï sos Catalans que van fundar l'Institut Joan Lluís Vives.

• (d00011 S) Per tant, no es pot considerar com a fonament de la vocació intestada una
presumpta voluntat del difunt, sinó l'interès públic d'atribuir un successor, triat d'entre el grup

                    
    1Una cerca totalment automàtica del patró no hauria detectat aquesta ocurrència, ja que no hauria
pogut detectar que, malgrat la conjunció, no es tracta d'una coordinació que impliqui el NC.
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de parents que es considera més convenient que rebin aquesta vocació.

• (g00039 S) Detectar els casos que realment són patològics entre el grup de risc costa al
voltant de les 6.500 pessetes.

• (i00086 S) En particular Nelson creia (i el temps potser li està donant la raó) que el CD-ROM
era un límit massa estret per a la seva idea d'una xarxa universal de documents electrònics que
s'hauria de poder travessar navegant entre la informació.

• (d00005 S) Així com a l'LGP es fa una referència expressa a la no discriminació de la dona i
dels infants a l'art. 3, a la Directriu 89 es fa esment concretament a la protecció dels menors
en un article específic, art. 16, i també en les limitacions de la publicitat de les begudes
alcohòliques, que no han de fomentar el seu consum entre el jovent especialment, art. 15, tal
com ho fan les nostres normatives específiques per a aquests productes, tant a nivell estatal
com autonòmic.

• (d00042 S) Entre la jurisprudència, destaquen aquesta característica la STC 62/82, de 15
d'octubre (FJ 4) i les STS de 15 de juny de 1981 i de 26 de desembre de 1984.

• (d00042 S) Ara bé, entre la literatura processalista existeix un corrent que destaca l'autonomia
de la mesura cautelar fruit de l'anomenada «justícia preventiva» (Font Serra, «Las medidas»,
op. cit., pàg. 139 i següents).

• (g00050 S) El Globus d'Or per a l'actor Geoffrey Rush ha situat 'Shine' entre la llista de
favorites als Oscars.

• (d00017 S) I per aquesta raó, l'art. 9.2 EAC inclou, entre la llista de les competències de la
Generalitat, la relativa a la «conservació modificació i desenvolupament del Dret civil català».

• (i00071 S) La llista de variables o constants entre claudàtors s'unifica amb els elements
corresponents de la llista d'entrada (de fet, amb això s'implementa la diferència entre la llista de
paraules d'entrada i sortida).

• (e00055 S) Només cal pensar en la periodicitat de les epidèmies, i en aquelles menes de
«classes mancades» entre la mà d'obra que degueren aparèixer, a la fi de segle, pels efectes
retardats de les mortaldats, funestes per als infants com la de 1363.

• (g00057 S) El pragmatisme ha fet forat entre molts polítics, i també entre la majoria dels
periodistes; però en comptes d'afavorir la coincidència d'objectius, aquesta deriva cap al
realisme ha aixecat noves suspicàcies.

• (g00005 S) Si resulta imprescindible treure l'economia espanyola de la recessió amb un pacte
polític i social entre la majoria parlamentària2 i un acord entre els agents econòmics i socials,
vist el resultat de les eleccions no hi ha altre camí que la negociació, perquè arribi a bon port.

• (g00021 S) Entre el material incautat hi havia nitrat potàssic, gasolina, ampolles buides, una
escopeta i munició.

• (g00029 S) Entre el menú de documents shakespearians a l'abast del meu ordinador, n'hi ha
un sobre la presumpta homosexualitat de l'escriptor.

• (g00032 S) D'altra banda, Bonet i Carod-Rovira han tingut la decència personal i la dignitat
política de criticar tot allò que no els semblava correcte d'ERC, i han treballat democràticament
per fer majoritaris entre la militància els seus posicionaments.

• (g00043 S) La falta de connexió amb la cúpula d'ETA fa pensar que Urrusolo no donarà cap
informació perquè, a banda de ser una estructura diferent a l'operativa dels comandos que
mantenen segrestats José Antonio Ortega i Cosme Delclaux, no tenia accés a la informació tot
i la seva transcendència entre la militància, sobretot entre els presos.

• (g00029 S) L'amor, com una mena d'au fènix, reneix entre la multiplicitat dels dubtes.

                    
    2Una cerca totalment automàtica del patró no hauria detectat aquesta ocurrència, ja que no hauria
pogut detectar que, malgrat la presència de la conjunció, no es tracta d'una coordinació que
impliqui el NC.



E. SOLÉ.  Els noms col·lectius catalans: descripció i reconeixement

474

• (g00022 S) D'entre el munt de coses que us interessen, avui voldreu enfocar la realitat des de
molts punts de vista i intentareu sospesar-ho tot, ja que la Lluna fa equilibris a la Balança.

• (m00051 S) Entre la musculatura d'inervació pels parells cranials sols s'acostumen a afectar
l'esternoclidomastoï dal i el trapezi; però en les formes greus hi pot haver afectació de la
fonació, deglució, oculomotrocitat, i músculs de funció respiratòria.

• (a00217 S) Entre la natura no orgànica hi ha: els ciments i derivats, els compostos a base de
calç i els silicats.

• (e00037 S) D'entre la noblesa feudal va sortir un primum inter pares que va saber fomentar les
manufactures i el creixement urbà, donant privilegis d'autonomia a canvi de contribucions
fiscals amb les quals poder consolidar els seus exèrcits.

• (i00101 S) La consideració d'inversió en aquest concepte implica que l'impacte en el compte
de resultats de l'empresa que provoquen les factures pagades en un any es divideix entre el
nombre d'anys en què es realitzi l'amortització de la inversió.

• (a00035 S) De la mateixa manera un excés d'infrastructura pot artificialitzar excessivament
aquests espais i convertir-los en una mena de zoològic integrat en la natura, i crear confusió
entre l'opinió pública.

• (a00088 S) Les diferències que s'observen entre la major part d'aquestes estimacions
provenen de la manca de dades suficientment exactes.

• (g00020 S) La notícia va caure com una galleda d'aigua freda entre la major part dels
assistents a un congrés que s'havia vist precedit per les ja habituals tensions entre el partit i
l'alcalde.

• (m00032 S) Aleshores hi afegiren una història adequada i van prescriure un tractament que els
assegurés llur posició, receptant purificacions i eixarms i aconsellant abstenir-se de banys i
d'aliments inadequats als malalts: d'entre el peix de mar, de molls, de la rajada i de la llíssera
(que són les espècies més danyoses).

• (m00116 S) Novament, l'any 1975 representa el punt de ruptura entre el període 1950-
1975, caracteritzat pel rejoveniment de l'estructura poblacional degut a l'increment de la
fecunditat, i el període actual, 1975-1991, d'envelliment poblacional.

• (d00052 S) El personal laboral és retribuï t d'acord amb la legislació que li és pròpia, però cal
procurar que s'estableixi entre el dit personal3 una equiparació progressiva de les retribucions i
de la resta de condicions de treball per a les tasques que impliquin unes mateixes condicions
de preparació i unes mateixes funcions.

• (d00007 ITEM) Cinc representants del personal en proporció amb la representativitat
obtinguda en les eleccions sindicals entre el personal de les Administracions públiques
catalanes.

• (d00128 S) Sens perjudici del que es disposa en la secció 5 de la vigent Ordenança laboral de
treball en premsa, en cas d'haver de cobrir una plaça de nova creació o una vacant originada
per baixa, cal convocar concurs-oposició entre el personal de plantilla de l'empresa que
reuneixi les condicions mínimes per accedir a aquest lloc de treball.

• (e00099 S) Toyota és el productor nacional número u de persones que pateixen de l'estómac,
i entre el personal de Toyota s'hi compten molts malalts mentals.

• (a00048 S) Procedint d'aquesta manera també evidenciarem si hi ha àrees que relacionen dues
unitats diferents i que demanen la cooperació entre el personal de diferents unitats.

• (m00022 S) Per això, cal organitzar una campanya de promoció de la quimioteràpia entre el
personal sanitari per a intentar pal·liar les ja tràgiques conseqüències que paga la nostra
comunitat pels errors d'una quimioteràpia incorrecta, institucionalitzada en l'esquema del
Patronat Nacional Antituberculós.

                    
    3Altra vegada una ocurrència amb el participi intercalat entre el determinat i el substantiu.
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• (e00047 S) D'entre el personal sanitari, la importància relativa del personal mèdic es manté
estable, mentre que l'augment correspon al personal d'infermeria i sobretot a l'auxiliar, que
creixen a un ritme superior a la mitjana del sector.

• (g00026) S L'única baixa entre la plantilla va ser de la Vítor Baía, que des de la Corunya va
viatjar directament a Portugal per estar al costat de la seva petita filla, que va néixer el passat
dia 1.

• (g00028 S) Carcelén va anunciar canvis a l'equip titular i va repartir responsabilitats entre la
plantilla.

• (g00048 S) Davant aquesta situació es respira una certa preocupació entre la plantilla del
Lleida, encara que els jugadors confien a treure endavant l'equip.

• (d00024 S) S'inicia llavors un fenomen associatiu de forces individuals que va donar
naixement a les societats mercantils, com a ens jurídics que permetien repartir entre la pluralitat
de persones el capital, el risc i l'activitat necessària per a la bona marxa dels establiments, i
poden substituir avantatjosament els empresaris individuals en la titularitat d'aquests
organismes.

• (g00025 S) El resultat és contradictori: xifres espectaculars de creixement, renda molt mal
repartida entre la població, i democràcia quasi inexistent.

• (g00034 S) Una fuita de gas registrada ahir al vespre a la fàbrica dels Laboratoris Alter, a la
rodalia de Madrid, va causar l'alarma entre la població dels voltants davant la possibilitat que
pogués tractar-se d'un producte tòxic i va provocar un col·lapse circulatori que va afectar els
accessos a la zona nord de la capital.

• (g00035 S) Doñate va recordar que quan es va constituir el COC, un 80 per cent dels catalans
es van mostrar partidaris d'un comitè olímpic de Catalunya, davant un 10 % en contra i un 10
% indiferent, mentre que un altre enquesta entre la població catalana revelava que un 52,1 %
aniria a favor d'una selecció catalana, un 22 % a favor de la selecció espanyola i un 16 % a
favor de totes dues.

• (g00045 S) Amb gairebé 200 morts en només 15 dies —el terror del Ramadà ha sembrat
encara més el pànic entre la població algeriana— el missatge de Zéroual s'esperava com la
resposta institucional que pogués obrir la porta a una possible sortida a la crisi.

• (g00050 S) El crack americà del vint-i-nou engendra la misèria i la pobresa entre la població.

• (e00062 ITEM) Fomentar i promoure l'esport entre la població, a nivell amateur i
extracompetitiu per a millorar la salut i la qualitat de vida.

• (e00101 S) Aquestes empreses han de contractar els treballadors entre la població local, on
predominen hàbits i tradicions rurals.

• (i00086 S) I encara més: l'intercanvi d'informació no evitarà els conflictes bèl·lics ni la
violència al món, atès que la violència generalitzada, com saben molt bé els estrategs militars,
és una conseqüència directa dels greus desequilibris econòmics, que es poden resoldre, per
descomptat, però no pas amb la distribució de llibres electrònics ni mòdems entre la població.

• (a00072 S) La situació, però, ha arribat a tal extrem de degradació ecològica en les àrees
urbanes i rurals de tota la Unió Soviètica, que les pèrdues econòmiques són incalculables i s'ha
estès el malestar entre la població (ja des de mitjans dels anys setanta).
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• (m00143 S) En resum, tres províncies que compten amb la meitat de la població (Ontario,
Alberta i la Colúmbia Britànica) recapten primes per a l'assegurança sanitària sense que s'hagi
considerat inconstitucional ni que això, en principi, hagi provocat rebuig entre la població.

• (m00116 S) Abans de l'any 1995, les Àrees Bàsiques de Salut tindran un sistema de registre
que permeti identificar, entre la població atesa, la susceptible de ser vacunada contra la grip i la
pneumònia pneumocòccica.

• (a00057 S) Per aconseguir una reducció estable, sòlida i perdurable, s'ha de potenciar un
desenvolupament digne i sostenible, ben distribuï t entre la població d'aquests paï sos, que
arribi de manera tangible a les necessitats dels seus ciutadans, i no es quedi en un eteri
creixement del PIB d'un país.

• (m00045 S) La mortalitat per bronquitis crònica entre la població de l'Estat Espanyol,
aproximadament 20 morts per cada 100.000 habitants, ocupa el segon lloc entre els paï sos
occidentals europeus.

• (m00055 S) Pensant en el fet que podria explicar-nos aquestes diferències, vàrem arribar a la
conclusió, amb Xavier Lucaya —cap de radiologia de la Clínica Infantil de la Seguretat Social de
Barcelona i home format als EUA—, que no era la inexperiència dels radiòlegs nord-americans,
sinó el costum de col·locar els nounats en decúbit pron, és a dir, de bocaterrosa entre la
població dels EUA.

• (m00116 S) Contràriament, entre la població de més de 65 anys els qui tenen dificultat per
llegir i escriure representen més del 15 %, mentre que el 72 % tenen estudis primaris
incomplets.

• (a00047 S) En el nostre exemple, una campanya entre la població d'un país pobre pot
convèncer la gent d'usar mètodes anticonceptius, reduint la fecunditat de la població.

• (m00143 S) En primer lloc, la solidaritat s'ha de produir entre la població d'uns territoris amb
la població d'altres territoris, mentre que el reequilibri territorial afecta la seva mateixa
geografia, de la qual la població n'és un element més.

• (m00116 S) D'altra banda, s'observa un increment en el consum de cocaï na entre la població
general.

• (m00047 S) D'unes dècades ençà, quan als paï sos industrialitzats es va comprovar que la
càries era una de les malalties més esteses entre la població4 i que la seva incidència anava
creixent, es van començar a planificar les mesures que poguessin controlar-ne l'augment.

• (m00057 S) Una de les principals funcions dels metges i sanitaris, en general, és la d'evitar
alarmes injustificades entre la població mitjançant un missatge racional, veritable i
tranquil·litzador.

• (m00047 S) S'observà una reducció notable en el nivell de la càries dental entre la població
noruega, i els científics ho van atribuir al fet que durant aquests anys hi va haver un
racionament fort i gairebé no es consumien sucres.

• (m00008 S) Als paï sos desenvolupats, els símptomes molestos de la litiasi renal són una de
les causes més freqüents de consulta mèdica entre la població en general.

• (a00068 S) La confusió és molt gran entre la població que no sap pair les notícies que parlen
de l'engrandiment del forat de la capa d'ozó, tant a l'Antàrtida com a l'Àrtic.

• (m00100 S) Aquestes dues comarques representen, el 1990, els extrems quant a proporció
de població de més de 65 anys entre la població total.

• (g00005 S) El segon bombardeig efectuat dissabte a la nit per avions nord-americans sobre la
capital de Somàlia va fer créixer ahir la tensió entre la població civil, que va sortir als carrers de
Mogadiscio per protestar contra els atacs sota mandat de les Nacions Unides.

• (m00057 S) Estudis puntuals realitzats entre la població civil en èpoques no epidèmiques
                    
    4Una cerca totalment automàtica del patró no hauria detectat aquesta ocurrència, ja que no hauria
pogut detectar que, malgrat la conjunció, no es tracta d'una coordinació que impliqui el NC.
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donen prevalences que oscil·len entre 5 % i 10 %, i són superiors en situacions
d'amuntegament.

• (e00044 S) I també de determinar la distribució entre la població dels animals finalment
capturats.

• (e00048 S) Alguns dels Estats membres sembla que coneguin problemes molt més greus que
no d'altres, pel que fa a les dificultats funcionals que afecten la lectura, l'escriptura i el càlcul
entre la població dels joves a l'acabament de l'escolaritat.

• (m00071 S) En aquest país la malaltia d'Alzheimer és la quarta causa que provoca la mort
entre la població gran, només la precedeixen les malalties del cor, el càncer i els accidents
cerebrovasculars (trombosis, embòlies i hemorràgies cerebrals).

• (g00032 S) Per una lògica de la llei d'acció i reacció, el Pito era del Barça ja que tots els frares
eren del Madrid, sobretot el darrer manaia que el va aviar en nom de l'esperit del Concili que no
vol arrossinats entre el poble dels elegits, deia.

• (e00099 S) Entre el poble americà també hi ha gent que no amaga la seva antipatia envers les
minories ètniques i contra els sindicats.

• (g00034 S) Fa uns anys, el Programa de Mitjans Audiovisuals va detectar una necessitat
creixent entre el professorat català: disposar de vídeos educatius en llengua catalana que els
servissin com a suport als continguts exposats a l'aula.

• (d00024 S) I la societat anònima, per últim, és el tipus social adequat per a l'explotació de
grans empreses mercantils i industrials, que necessiten ingents capitals que s'obtenen de
l'estalvi privat, col·locant les accions entre el públic en general.

• (e00088 S) Va tenir-hi lloc un enfrontament dialèctic sonat entre el mag húngar Velle, en plena
actuació, i el nostre popular Canonge, assegut entre el públic.

• (e00039 S) D'altra banda, el canvi vers un finançament més ortodox del dèficit públic, amb
l'inici de la substitució dels certificats de regulació monetària emesos pel Banc d'Espanya per
Pagarés del Tresor, també col·locats entre les entitats de crèdit i amb una voluntat progressiva
de col·locació entre el públic, directament o a través dels intermediaris financers, caracteritzen,
juntament amb la baixa generalitzada de demanda d'inversió privada, l'exercici del 1983 per a
les entitats creditícies.

• (e00052 S) Aquesta batalla de talents per a preveure les bases d'avaluació convencional amb
uns quants mesos d'antelació, i no el rendiment probable d'una inversió durant llargs anys, no
requereix ni tan sols ocells entre el públic per tal de sadollar els paps dels professionals; poden
fer-s'ho els professionals entre ells mateixos.

• (e00088 S) Per això, al llarg de força decennis, la zona del Pla de les Comèdies o plaça del
Teatre, com també se l'ha designada, va ser un punt neuràlgic, ja que, entre el públic que s'hi
congregava per admirar els còmics o els cantants i el que consumia unes hores al cafè, s'hi
veia gent de pes de la Barcelona de l'època.

• (e00056 S) Hem vist ja per què és tan difícil de difondre entre el públic una informació
imparcial sobre els problemes polítics, per què són tan difícils les inferències lògicament
correctes i per què aquesta informació i aquests arguments només «són presos en
consideració» si s'adapten a les idees preconcebudes del ciutadà.

• (d00170 S) A continuació es proposen alguns models, entre la gran quantitat que resultaria de
la combinació de totes les variables: es tracta també sobre la nota d'expedició en la matriu, i
s'intenta una aproximació al delicat tema de la denegació de còpia quan és sol·licitada a través
d'un manament judicial.

• (d00139 S) En el cas de discordança entre la regulació continguda en cada un dels dos cossos
legals, caldrà resoldre sobre la validesa de les normes en conflicte.



E. SOLÉ.  Els noms col·lectius catalans: descripció i reconeixement

478

• (e00059 S) A les CA que presentaven un saldo positiu se'ls assignava el valor zero, i
d'aquesta manera el fons es distribuï a, segons aquesta variable migratòria, entre la resta.

• (m00063 S) Entre la resta d'afectats, però, la situació és diferent.

• (d00086 S) El 98,14 % restant de la dita aplicació pressupostària s'ha de distribuir entre la
resta dels consells comarcals d'acord amb el que sigui establert per reglament, tenint en
compte el nombre d'habitants de la comarca i el principi de solidaritat interterritorial.

• (g00052 S) Mentrestant, els ànims entre el sector crític no són gaire optimistes.

• (g00043 S) L'interès pels espectacles hípics entre el sector turístic de Barcelona també el posa
de manifest una proposta que diferents operadors han adreçat a la Guàrdia Urbana perquè
recuperi les exhibicions eqüestres que fins fa deu anys feia setmanalment a l'estiu, a les
instal·lacions esportives de la Foixarda.

• (g00003 S) Davant del tercer mil·lenni de cristianisme, el Papa emfatitza que cal compaginar la
fe entre la societat avançada del Primer Món amb les necessitats de solidaritat i ajut al Tercer
Món.

• (g00026 S) Fins llavors, el partit s'havia limitat a ser un enfrontament de pati d'escola, amb
un Saragossa ultradefensiu, que no sortia de la seva àrea, i una Reial Societat que va començar
dominant bé la situació, però, que a mesura que transcorrien els minuts, es va posar nerviosa
en no trobar lloc per xutar entre la teranyina que havien fabricat els aragonesos.

• (g00020 S) El seu nom sortia a balquena en les actes, d'entre la tirallonga de testimonis
alguns coneixien el Rodríguez, d'altres l'havien vist un cop, molts n'havien sentit tocar
campanes, ben pocs ni en sabien el nom.

• (g00050 S) Però al mateix temps ha generat una classe de multimilionaris que representa un
percentatge reduï t entre el total de la població de totes les Rússies, però també una massa
més que respectable en nombres absoluts.

• (i00099 S) Si descartem els parells, la proporció de nombres primers que hem d'esperar trobar
entre el total de nombres de 100 xifres seria de: xxx Si descartem, també, els múltiples de
tres, la proporció de nombres primers esperats, entre el total de nombres de 100 xifres, és de
xxx.

• (a00067 S) Aviat vaig començar a participar en una sorprenent varietat de temes, com ara la
mesura de la pressió sanguínia sota l'aigua, la dispersió de les infeccions de les vies
respiratòries altes entre la tripulació dels bombarders americans en una base anglesa o el
mesurament de la radiació infraroja emesa pels llamps o les flames.

• (g00035 S) La projecció de la ciutat entre el turisme internacional ha fet forat i ara pocs
recorden aquell escepticisme, fill de la prudència i de la mesura que ens caracteritzen.

• (d00016 S) Dins aquesta primera fase, de posada en marxa de les autonomies, l'Estat estava
obligat a garantir el finançament dels serveis transferits, de manera que d'entre el ventall de
recursos a disposició de les CA previst a la CE, els d'origen estatal, i més concretament la
participació en els ingressos de l'Estat, apareixien com els de més pes.
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ANNEX 2.
NC SILENCIATS AMB L'INDICADOR ENTRE

• (e00073 S) I en aquests copsem uns lligams més humils, però més concrets, entre
l'acumulació del capital procedent de la terra i l'empresa comercial o industrial.

• (d00090 S) Les divergències entre l'ajuntament i el promotor seran resoltes d'acord amb el
procediment assenyalat a l'apartat 3.

• (g00028 S) Els seguiments dels programes de Tele-5, TVE-1 i Antena 3 TV fan bo el divorci
constatat entre l'audiència catalana i l'estatal que es comprova mensualment.

• (e00093 S) No es pot parlar de paral·lelisme entre la banca catalana i la valenciana.

• (e00093 S) Com assenyala Joan Muñoz, "en aquesta època, l'acord entre la banca privada i
l'Estat és pràcticament total».

• (i00073 S) Això és així perquè, en el cas d'una paraula amb adreça imparella, no hi ha una
correspondència directa entre el bus de dades i els bytes de la paraula, i perquè les posicions
que contenen la informació d'aquesta paraula no es troben a la mateixa posició relativa en els
dos blocs de memòria, i això fa que les línies A1 a A19 no tinguin el mateix valor en
referenciar cada byte de la paraula.

• (a00071 S) Si ens volem centrar en els darrers 20 anys, la comparació entre el cens de 1975
i el de 1991 (el darrer publicat) ens dóna una xifra de 15 comarques que perden població entre
ambdós moments.

• (i00068 S) Entre la classe ciutat i les classes carrer i lloc hi ha una estructura de tot part
definida a partir d'una relació de continent-contingut.

• (g00003 S) Ja aleshores s'entreveu el seu destí de mediador entre dos focs quan esdevé
intermediari entre el clergat militant de la causa revolucionària i els grups favorables a la lluita
armada.

• (g00034 S)  Si això passés, seria considerat casus belli per part de CiU, i situaria les relacions
entre la coalició i el PSOE sota mínims.

• (g00021 S) Aquest últim, per exemple, va comptabilitzar ahir més de 3.400 visitants entre la
col·lecció d'art romànic i l'exposició d'El Greco —tot i que aquesta no era gratuï ta—, una xifra
molt superior als 1.200 del diumenge passat.

• (g00043 S) Allò que més sorprèn d'aquesta col·lecció és el seu esperit prospectiu, l'estreta
relació entre la col·lecció i les exposicions temporals, la idea de col·lecció oberta, en un work in
progress constant que intenta enllaçar el vell i el nou, una col·lecció que vol deixar entreveure
les lleis pròpies de l'art, des de la mirada oberta de la contemporaneï tat.

• (g00027 S) I del diàleg entre l'espectador i tota la colla de contradiccions que li exposen els
materials quan, per exemple, Désir és titol i part d'una peça que pesa quatre tones, sense
comptar el pes de tot el buit que amaga al seu interior i al seu voltant.

• (g00022 S) El nou degoteig d'alliberaments s'ha produï t en un moment en què les
negociacions entre el govern peruà i el comando segrestador semblen estar estancades, després
que l'MRTA endurís molt el to de les seves declaracions dimarts, al tornar a exigir la sortida de
la presó de tots els membres del grup, prop de 400.

• (g00030 S) El punt mort en les negociacions entre el govern i el comando de l'MRTA per
alliberar els ostatges ha obert el camí a tot tipus d'especulacions.

• (g00048 S) El d'ahir va ser el primer enfrontament directe que es va produir entre el comando
de l'MRTA i la policia des de l'inici de la crisi, ara fa 42 dies.

• (d00127 S) La bestreta es fixa de comú acord entre l'empresa i el Comitè, sense que pugui
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excedir del 40 % del salari del grup professional.

• (a00038 S) Lieselotte Wollny, que aleshores era diputada del grup dels verds a Bonn i membre
de la Comissió d'Energia del Parlament, m'explicà que la creació del banc provocà fortes
discussions dins el partit, especialment entre els realos i els fundis, i entre la fracció
parlamentària i el comitè executiu.

• (g00039 S) L'aturada de l'expedient impedirà de moment solucionar l'enfrontament obert entre
el consistori, la companyia Gas Natural i els 30 pagesos afectats per l'obra, que s'oposaven a
l'ocupació dels conreus pròxims a la carretera de Cànoves.

• (e00040 S) En la producció d'automòbils, principal article de fabricació en sèrie, s'obtingueren
resultats encoratjadors com a resultat de l'aliança entre la companyia i la Mitsubishi Motors Co.
pel que fa a la prossecució d'operacions a Zàmbia i altres paï sos africans, així com a Europa i
Austràlia.

• (m00090 S) Es tracta d'un problema de distribució raonable del seu temps entre l'hospital i la
comunitat, tot cuidant de no exportar l'alta tecnologia fora de l'hospital juntament amb la
«competència clínica».

• (a00090 S) Una millor comunicació i cooperació entre la comunitat científica i tecnològica, els
qui prenen les decisions i el públic pot ajudar a aplicar estratègies més eficaces per al
desenvolupament compatible amb el medi ambient i sostenible; cal posar el màxim possible de
coneixements a l'abast de tothom.

• (a00047 S) Tots aquests punts de discussió s'han plantejat a la pràctica els darrers anys, per
exemple, entre el govern brasiler i la comunitat internacional entorn de la desforestació de
l'Amazones.

• (e00069 S) El moviment de la «lleuda» del Principat, segons el de les seves adjudicacions
successives, com a signe del nivell dels volums de matèries bescanviades per mar entre el
conjunt dels ports catalans i l'exterior del Principat (tant Espanya com l'estranger).

• (g00052 S) L'enfrontament per l'idioma de les misses ha accentuat la tensió entre la cúpula de
l'Església catalana i el nunci hongarès.

• (g00036 S) Hi ha un buit important entre la davantera i la defensa.

• (g00022 S) I entre la direcció i les bases hi ha d'haver una corretja de transmissió democràtica
que són els càrrecs.

• (g00031 S) Cal, per tant, propiciar un diàleg i entesa entre la direcció de RTVE i les comunitats
autònomes per tal de fixar els sistemes de participació de cadascuna de les comunitats
autònomes en el futur model audiovisual públic.

• (g00035 S) El portaveu socialista en la comissió d'infraestructures, Jenaro García-Arreciado,
va culpar de la situació de l'aeroport la falta de coordinació entre la direcció d'Aeroports
Espanyols i Navegació Aèria (AENA), la direcció de l'aeroport madrileny i el ministeri.

• (d00105 S) A la fi del segle XVIII s'aixequen veus que demanen la separació entre la legislació i
la dogmàtica.

• (m00100 S) La posada en marxa de programes de formació destinats al personal
d'organització i pel que fa a una proporció adient, entre l'efectiu del personal d'organització i el
personal d'execució.

• (d00035 S) Les vacances s'han de fixar de comú acord entre l'empresa i el treballador.

• (d00039 S) 38.3 Es podrà pactar individualment entre l'empresa i el treballador la jubilació
especial d'aquest als 64 anys d'edat, en la forma i amb les condicions que estableixen les
disposicions legals vigents.

• (e00099 S) També explicita que no acceptarà més el mètode convencional de calcular l'import
de les primes i que consistia en fixar-ne la quantia en funció dels beneficis; això es feia en el
decurs d'una reunió entre l'empresa i el sindicat que se celebrava en un moment determinat de
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l'any.

• (e00057 S) Les universitats amb més tradició pel que fa a l'ensenyament i la recerca són: la de
Barcelona, l'Autonoma i la Politècnica, les quals disposen de centres de transferència de
tecnologia per mitjà dels quals s'han incrementat notablement, en els darrers anys, les relacions
entre el món acadèmic i el de l'empresa.

• (g00044 S) M.P.H. M'agradaria que el que afecta l'equip afectés també els teleespectadors,
que s'emocionessin i que la seva fidelitat fos fruit d'un lligam entre l'equip del programa, en
què jo, com a presentadora, només sigui el fil conductor, i el públic.

• (g00048 S) Els sis gols marcats davant el Rayo Vallecano no han servit per amagar la falta de
sintonia que hi ha en aquests moments entre l'equip que entrena Bobby Robson i bona part de
l'afició barcelonista.

• (m00054 ITEM) Les relacions entre la dona i l'equip perinatal es refreden i s'obliden aspectes
importants de suport psicològic i d'estímul.

• (g00030 S) Gairebé ningú sembla haver fet la connexió lògica entre l'individu engabiat en un
zoo, en gàbia d'or, i l'espècie que, en el seu hàbitat natural, trasbalsat per la guerra i la cobdícia
dels homes, està protagonitzant les últimes escenes del darrer acte del drama de l'extinció.

• (a00050 S) Encara que jo no comparteixi l'opinió, avui generalitzada, que hi ha «pecats
ecològics» —si parlem seriosament d'ecologia evolutiva planetària, i no d'interessos
humanocèntrics—, estic d'acord amb l'anàlisi que fa Santasusagna de la importància de
l'agricultura com a introductora d'un altre sistema de relacions entre l'espècie humana i el medi.

• (g00003 S) Redondo es va limitar a advertir a Felipe Gonzàlez, a qui va reconèixer com a
responsable de les aliances postelectorals, del risc de divorci entre l'esquerra sociològica i la
política.

• (g00038 S) És necessari reforçar, com van fer dijous Aznar i Arzallus, la col·laboració entre
l'executiu central i el basc, i entre el Partit Popular i el Partit Nacionalista Basc.

• (g00044 S) No només parlen de decidir els nomenaments dels ministres, sinó de ressuscitar la
figura del vicepresident del país —aquest cop consensuat entre l'executiu i el legislatiu— per
esvair la sensació de buit de poder que, inevitablement, envaeix Rússia des de fa mesos.

• (g00038 S) Violents combats entre l'exèrcit zairès i els rebels tutsis a l'est del país.

• (g00038 S) El recruament dels combats entre l'exèrcit zairès i els rebels ha fet més de 60
morts a la regió de Lubutu (a l'est del país), va indicar ahir el líder rebel Laurent Désiré Kabila a
Goma.

• (d00020 S) 3. S'ha de procurar que l'acolliment dels germans es confiï  a una mateixa
persona o família, i també facilitar les relacions entre el menor i la seva família natural, per tal
de poder afavorir el seu reintegrament en aquesta.

• (a00103 S)  La relació entre la flora diànica i la de les Pitiüses es fa de nou palesa amb
exemples com Biscutella montana (es troba als tallserrats dels Amunts, i també, al Montgó i
d'altres muntanyes i penya-segats diànics), Carduncellus dianius (endemisme localitzat als
penyals dels Amunts i a l'illa de S'Espartar, i ja al migjorn valencià, al Montgó i als caps de
Sant Antoni i de la Nau) o Asperula paui.

• (a00064 S) Significa que hauríem de participar equitativament dels beneficis i dels costos dels
recursos que utilitzem i de la conservació del medi ambient entre les diverses comunitats i els
diversos grups d'interessos, entre la gent que viu en la pobresa i entre els opulents i entre la
nostra generació i aquelles altres que vindran darrera nostre.

• (m00100 S) Quines mesures s'haurien de prendre perquè les relacions entre la gent gran i la
resta de la família milloressin?

• (g00003 S) Aquesta defensa de l'empresa seria favorable també segons el Cercle per la creació
d'ocupació que "necessita amb tota urgència d'un acord global entre la patronal, els sindicats,
el govern i la resta de representants polítics.
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• (g00020 S) El ministre d'Administracions Públiques, Mariano Rajoy, repassa les relacions
entre el govern del PP i CiU en una entrevista exclusiva a l'AVUI, amb especial incidència en la
possibilitat de superar els compromisos del pacte d'investidura.

• (g00021 S) Hi va haver moments de reconciliació oficial, i durant els últims mesos hi ha hagut
un clar acostament, facilitat en gran part per les discrepàncies entre el rei Hussein i el govern
israelià del primer ministre, Benjamin Netanyahu.

• (g00022 S) Qui sí que va arribar dimarts a Baqueira, procedent de Guatemala, on va assistir a
l'esperada firma del tractat de pau entre el govern guatemalenc i la guerrilla, va ser el president
del govern central, José María Aznar, per reunir-se amb la seva família.

• (g00022 S) Tot i l'alliberament de nou dels 83 ostatges retinguts a Lima en les últimes 48
hores, les negociacions entre el govern i els segrestadors semblen estar estancades.

• (g00023 S) José María Aznar ha pagat 20.000 milions de pessetes i Felipe González zero
pessetes; si la Junta vol seguir insistint-hi que ho faci però em sembla un error estratègic per la
seva banda i espero que el 1997 girem full i hi hagi les millors relacions entre el govern
d'Espanya i la Junta d'Andalusia.

• (g00025 S) Faltava només el que seria el gran absent en la cerimònia de la signatura de la pau
entre el govern de Guatemala i la URNG, que s'havia de celebrar el dia següent: Gaspar Ilón.

• (g00025 S) El coordinador general del Partit Popular (PP), Ángel Acebes, va acusar ahir Felipe
González d'instar el PSOE andalús a presentar recurs contra el sistema de finançament
autonòmic pactat entre el govern central, Convergència i Unió (CiU) i Coalició Canària (CC).

• (g00025 S) Fos el que fos el que va passar, el resultat és que això ha complicat les
negociacions entre el govern peruà i la guerrilla, va afirmar Ikeda durant l'entrevista, després
d'expressar que continuarà recolzant el president peruà, Alberto Fujimori, per una solució
pacífica del conflicte.

• (g00027 S) Els acords d'Oslo van possibilitar el 1993 les negociacions entre el govern de
l'aleshores primer ministre Rabin i el president de l'Organització per a l'Alliberament de
Palestina (OAP), Iàsser Arafat, per arribar a la pau entre els seus respectius pobles.

• (g00030 S) El president de la Junta d'Extremadura va anunciar, a bombo i platerets, que
organitzaria un referèndum per saber si la població extremenya desaprovava el nou sistema de
finançament pactat entre el govern del Partit Popular i Convergència i Unió.

• (g00031 S) També es va mostrar escandalitzat pel fet que fos fruit d'un pacte entre el govern
d'Aznar i els nacionalistes, obviant, com més tard li recordaria el secretari general de CDC, Pere
Esteve, que aquest va ser exactament el mateix sistema que va fer servir el PSOE per tirar
endavant la cessió del 15 per cent de l'IRPF.

• (g00031 S) Si van acceptar l'acord entre el govern de Felipe González i Convergència i Unió
en la passada legislatura, va ser com un mal menor.

• (g00034 S) El ministre de la Presidència, Francisco Álvarez-Cascos, s'entrevistarà divendres a
Barcelona amb el president de la Generalitat, Jordi Pujol, amb l'objectiu de repassar les
relacions entre el govern central i els nacionalistes catalans.

• (g00035 S) Les negociacions entre el govern i l'MRTA segueixen estancades, quatre setmanes
després d'iniciar-se la crisi.

• (g00036 S) Espero que les comunitats autònomes no consultades presentin les seves
al·legacions, perquè no té gaire sentit que un acord sobre el finançament de totes les
autonomies només es pacti entre el govern i una o dues comunitats.

• (g00038 S) L'estratègia d'enfrontament amb els socialistes, dissenyada a la Moncloa i
reconeguda per portaveus del Partit Popular (PP), amenaça de refredar les relacions entre el
govern i els seus socis nacionalistes.

• (g00038 S) Per conjurar aquest risc, Joaquim Molins ha emplaçat Rodrigo Rato a aturar
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l'escalada de tensió entre el govern popular i el PSOE.

• (g00043 S) Pujol atribueix la polèmica creada a una campanya de mutu desprestigi entre el
govern i el PSOE, que intenten erosionar-se aprofitant aquest debat.

• (g00044 S) Opositor al govern algerià, la seva independència l'ha convertit en una de les veus
més escoltades al país magribí i sempre ha proposat una solució política a la guerra entre el
govern i els fonamentalistes, i l'obertura del diàleg amb l'il·legalitzat Front Islàmic de Salvació
(FIS).

• (g00045 S) El dirigent socialista va insistir en una negociació bilateral per renegociar-lo entre
el govern valencià i el central.

• (g00045 S) Després de valorar l'acord entre el govern i la Conferència Episcopal com a ben fet
i raonable, Camprodon va precisar que la seva aplicació pràctica no funciona i té una solució
difícil.

• (g00048 S) Segons va explicar, Andorra posseeix un Codi Penal que es refereix al delicte de
blanqueig, i va destacar l'estreta col·laboració entre el govern, la justícia i els bancs en aquest
tema.

• (g00049 S) Aquest nou suposat forat fiscal s'afegiria als 600 expedients avaluats en
200.000 milions de pessetes origen de la polèmica entre el govern i el PSOE.

• (g00050 S) Es tractaria, doncs, d'una pugna entre el govern i la part més important del món
audiovisual, privat, arrecerada sota el PSOE.

• (g00054 S) El PP i els socialistes bascos van acollir ahir amb recel el nou plantejament acordat
abans-d'ahir per l'executiva del PNB de promoure una negociació entre el govern central i ETA
sense condicions prèvies.

• (g00054 S) Aquesta qüestió ha empitjorat més les deteriorades relacions, per acumulació de
greuges, entre el govern i l'oposició socialista.

• (a00064 S) A la Gran Bretanya, el sistema de Premis a la Indústria que Tracti Millor el Medi
Ambient (Better Environmental Awards for Industry, BEAFI) ha funcionat durant alguns anys
com a iniciativa col·lectiva entre el govern, la indústria i una organització no governamental
responsable de la iniciativa.

• (a00047 S) Per exemple, les negociacions sobre migracions cubanes a què al·ludíem, poden
ser conduï des a nivell nacional entre el govern cubà i els seus connacionals de dins i fora del
país, entre el govern cubà i el dels EUA, a nivell de tota l'àrea del Carib (atès que afecta Haití, i
d'altres paï sos de la zona), o a nivell mundial (en la hipòtesi que el problema requerís la
intervenció de l'ONU).

• (a00054 S) Cada Estat, reconeixent que la responsabilitat de l'ordenació, la conservació i el
desenvolupament sostenible dels boscos es troba distribuï da en molts casos entre el govern
federal, el nacional, l'estatal, el provincial i el municipal, aplicarà aquests principis en el pla que
correspongui d'acord amb la seva pròpia constitució o legislació.

• (d00016 S) El parlament ha deixat de ser l'òrgan decisori que és en teoria per convertir-se en
una instància de definició de la força respectiva dels partits polítics, de mediació entre el govern
i els grups polítics que són a l'oposició, i de publicitat de les seves posicions.

• (d00016 S) La dialèctica política actual no es mou entre el parlament i el govern, com en el
règim parlamentari tradicional, sinó entre el govern i la majoria parlamentària que li dóna suport
davant l'oposició.

• (e00039 S) Tot referint-nos a les competències estatutàries, cal esmentar la sentència del
Tribunal Constitucional en el contenciós plantejat entre el govern central i el d'Euskadi en
relació a les competències assumides sobre caixes d'estalvi per l'executiu basc, que havia
impugnat també el decret de desembre del 1980 al qual m'he referit anteriorment.

• (e00045 S) Una SAM inclou les dades corresponents a les transaccions entre les empreses;
les rendes dels diferents consumidors i les quantitats demandades per aquests dels béns i
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serveis de consum; la descomposició sectorial del valor afegit pels sectors productius; els
impostos i les transferències entre el govern i els agents privats; les transaccions de l'economia
amb el sector exterior, etcètera.

• (m00055 S) De la mateixa manera s'esdevé entre el grup que ha evolucionat bé i el que ho ha
fet malament, amb una p < 0,001.

• (g00038 S) L'arribada dels dos canals a la Península es farà realitat gràcies a l'acord fet públic
ahir entre el grup veneçolà Cisneros i l'empresa Playboy Enterprises Inc (PEI), que ja operen
junts a diversos paï sos de Llatinoamèrica.

• (m00124 S) En canvi, sí que resulten ser significatives les diferències entre el grup control
(G1) i el de cirròtics (G3) (p0,005 pel que fa a l'albúmina i p0,05 pel que fa a la yglobulina).

• (m00124 S) Les diferències entre el grup control (G1) i el de malalts afectes d'hepatopatia no
cirròtica (G2) no es poden considerar significatives.

• (m00124 S) En comparar entre si els diferents grups histològics de la població alcohòlica (G1
/ G2, G2 / G3, G1 / G3), l'anàlisi estadística només permet de parlar d'una diferència
significativa entre el grup control (G1) i el grup de cirrosi hepàtica (G3) (p0,00l).

• (m00124 S) Així, tal i com es reflecteix a les figures 17 i 19, es troben diferències
estadísticament significatives entre el grup control (G1) per una banda i el d'hepatòpates no
cirròtics (G2) i el de malalts cirròtics (G3) per l'altra (G1 / G2: p0,05; G1 / G3: p0,002).

• (m00124 S) Les diferències entre el grup control (G4) i el d'afectes de malaltia hepàtica no
cirròtica (G5) no es poden considerar significatives.

• (m00124 S) Només podem parlar d'una diferència estadísticament significativa entre el grup
control (G4) i el de cirrosi hepàtica (G6), mentre que les diferències existents entre el grup
control (G4) i el d'hepatòpates no cirròtics (G5), així les que s'evidencien entre aquest darrer i
el de cirrosi hepàtica (G6) es troben també en el límit de la significació estadística.

• (m00124 S) No hi ha diferències significatives entre el grup control (G4) i el d'hepatòpates no
cirròtics (G5) pel que fa a l'albúmina, però si pel que fa a la yglobulina (p0,05).

• (m00124 S) Les diferències entre el grup control (G4) i el d'hepatòpates no cirròtics (GS), així
com les que hi ha entre aquest darrer i el de malalts cirròtics (G6) no es poden considerar
estadísticament significatives.

• (m00055 S) Cercant les diferències significatives entre el grup control i el d'abans d'operar,
s'obté una p < 0,002.

• (m00124 S) Les diferències objectivades entre el grup control i el d'hepatòpates no cirròtics
(G1 / G2) per una banda i entre aquests darrers i els cirròtics (G2 / G3) no arriben a tenir
significació estadística.

• (m00078 S) Així i tot, observem diferències entre el grup experimental i el dels germans i
també entre el grup experimental i el grup de control 2.

• (g00020 S) La cooperant espanyola de 33 anys Inmaculda Viera, membre de Medicus Mundi,
va morir divendres a la nit víctima d'un tiroteig entre la policia i un grup de lladres, que la va
sorprendre quan era al centre de Maputo.

• (m00078 S) No es van trobar diferències significatives entre el grup de tractament i el grup
placebo en el període de prova de quatre mesos ni en el de vuit.

• (m00078 S)4 Al cap d'un període de vuit mesos de seguiment, no es van trobar diferències
significatives entre el grup placebo i el grup de tractament pel que fa al CI, l'aprofitament
escolar, l'adquisició de la parla i el llenguatge i el funcionament neuromotor.

• (a00066 S) La transformació dels regals-presents mutus entre la humanitat i la Terra —els
béns comuns— en mercaderies sense vida, rebatejant-los com a recursos, és molt més que un
simple canvi de llenguatge.

• (i00086 S) En canvi, els mitjans digitals només utilitzen xifres per a representar la informació i,
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aleshores, qualsevol semblança entre la informació i la seva representació queda totalment
destruï da.

• (a00038 S) L'escassa adequació de l'estructura industrial del país a les normatives
comunitàries, com també el retard de les diferents administracions a l'hora de vigilar de prop el
medi ambient han provocat un divorci entre la legislació ambiental i la realitat de la situació
econòmica.

• (d00084 S) Si el testador fa algun llegat a favor del mateix hereu gravat amb la prevenció que
ha de complir íntegrament els restants llegats si ho permeten el passiu hereditari i les llegítimes,
pot optar, en acceptar l'herència, entre el llegat o la falcídia.

• (g00022 S) Esteban va assegurar que el partit ha tingut coneixement de les vinculacions entre
el senador i la màfia policial de Saragossa exclusivament a través dels mitjans de comunicació, i
concretament a través de les informacions que ahir publicaven diversos rotatius aragonesos.

• (a00052 S) Aquesta restauració consisteix en la creació d'un sòl artificial a partir d'una barreja
íntima entre el material més fi present en l'explotació de la pedrera i una quantitat adequada de
fangs.

• (g00020 S) Durant aquests darrers anys, cada cop era més gran una certa inquietud entre la
militància i l'entorn del nostre partit per la simplicitat i la unicitat del missatge independentista
d'ERC.

• (g00003 S) "Aquesta nova política industrial ha de recolzar-se en una major complicitat entre
el món empresarial i les administracions públiques", segons el Cercle d'Economia.

• (e00048 S) Paral·lelament, els contactes establerts amb les empreses de la zona han obert una
via que comença a configurar el PTT com un recurs de contractació de joves i com un pont de
relació entre el món laboral i l'àmbit educatiu.

• (g00050 S) Des del punt de vista cultural, el XV és un segle de pas entre el món medieval i el
modern, amb una renovació cultural i literària que fa variar les relacions de les llengües amb el
llatí.

• (a00047 S) El sistema terrestre integra, doncs, el conjunt d'aquestes relacions entre la natura
viva i la natura morta, com també tots els processos de funcionament dels diferents sistemes
que hem definit fins aquí: la Terra sòlida, l'aigua, l'aire i la vida.

• (g00043 S) Una liberalitat de concepte, d'altra banda, que el porta a lamentar, més que no pas
a justificar, les absències dels que no hi han entrat un cop decidit l'encaix entre el nombre dels
escollits (21) i el vint-i-u del segle vinent.

• (m00090 S) Tot i no disposar d'algorismes per a calcular l'índex de metges òptim d'acord a
aquestes variables, es considera evident l'existència d'una sobreproducció de metges d'acord a
l'estructura laboral actual i previsible en un futur immediat, en tant que hi ha un desequilibri
entre el nombre de graduats i el de llocs de treball disponibles.

• (a00057 S) Per aquest motiu, la relació que hi ha entre el nombre d'individus de l'espècie
humana i les activitats que aquests desenvolupen (encara que aquest factor és més determinant
que el primer) està molt vinculada a la viabilitat del planeta, tal com el coneixem ara, amb
l'espècie humana inclosa.

• (a00088 S) Per a precisar, cal introduir el quantum fotoquímic, xxx, que es pot definir en la
fotòlisi, per la relació: xxx on xxx és la constant d'absorció, igual al producte de la intensitat
d'irradiació (expressada en fotons per cm3 i per segon) pel coeficient d'absorció relatiu a una
longitud d'ona determinada, i xxx és el quocient entre el nombre de molècules transformades i
el nombre de fotons absorbits.

• (i00087 S) Conseqüentment, existeix una relació lineal entre el nombre de molècules i la
densitat, mentre que la temperatura és proporcional al quadrat de la velocitat.

• (a00008 S) La primera apreciació fou la curta correlació entre el nombre de municipis
enquestats per comarca i la intensitat del vent.

• (a00035 S) Com que no es coneix la relació entre el nombre d'ocells caçats i la dinàmica de la
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població dels ocells aquàtics, la política més raonable pel que fa a la gestió de la caça és aplicar
una estratègia conservadora

• (m00072 S) En les persones que practiquen exercicis de tipus aeròbic, com la marxa, el
jogging, el ciclisme, etc., s'observa l'existència d'una correlació inversa, gairebé lineal, entre el
nombre de quilòmetres recorreguts per setmana i la freqüència cardíaca.

• (d00016 S) Al mateix temps constitueix i norma suprema de la Generalitat, completa i
determina la pròpia estructura de l'Estat, i fa d'unió entre l'ordenament estatal i l'autonòmic,
per la qual cosa caldrà considerar-lo com una font de dret de caràcter constitucional, encara que
derivada de la Constitució mateixa.

• (d00016 S) Les normes de la Generalitat s'ordenen entre les fonts del dret d'acord amb els
criteris clàssics de jerarquia, el cronològic i el d'especialitat, i mantenen una separació amb les
normes estatals pel principi de competència, però també s'integren en l'ordenament general per
mitjà de l'Estatut, que pel seu doble caràcter de llei estatal i norma institucional bàsica de la
comunitat autònoma (art. 147.1 CE) opera com a canal de comunicació entre l'ordenament
general i el català.

• (a00034 S) Existeix, com és lògic, una forta correlació entre el parc d'automòbils i el consum
de gasolines.

• (a00029 S) Aquesta civilització dualitzadora ha anat distanciant perillosament el camp entre el
patrimoni natural i el cultural, fins al punt d'arribar al moment de saturació actual, on ja és greu
la contradicció manifesta entre la naturalesa humana i la desmesurada tecnificació de la vida
col·lectiva.

• (a00029 S) Es tractaria, doncs, que, entre el patrimoni natural i el patrimoni cultural, ajustats a
la lliure dimensió que els donés l'home, hi hagués un ample espai on l'ésser pogués transitar
no com a «dominador» o dominant, sinó ecològicament integrat, sense establir falsos
dualismes i separacions.

• (g00021 S) El que cal saber és quines accions es faran en favor d'aquesta que suposin un
pacte de confiança entre la patronal i els sindicats, el qual abordi el problema global de la
desocupació i de les relacions laborals, carregant la responsabilitat de la competitivitat tant a
les espatlles dels empresaris com dels treballadors.

• (m00066 S) Cal també un alt nivell d'interacció entre el personal dedicat primàriament a la cura
mèdica i el personal encarregat de desenvolupar el sistema d'informació.

• (a00072 S) Entre el personal de servei i de la policia que va col laborar en les tasques de
salvament i en l'aplicació de les mesures de descontaminació, les afeccions més comunes són
malalties cròniques dels aparells respiratori i digestiu, que són probablement degudes a l'acció
de les partícules incandescents emeses des del nucli del reactor en flames i per l'incendi del
grafit.

• (m00075 ITEM) Establir lligams de col·laboració entre el personal sanitari els tècnics
municipals i comarcals i els responsables del Programa, en els seus diferents nivells.

• (g00048 S) Les disputes politicoempresarials desfermades per la competència entre la
plataforma digital auspiciada pel govern, que encapçala Telefònica, i la que impulsa el grup
Prisa no són alienes a l'estratègia d'enfrontament contra el PSOE seguida pel gabinet d'Aznar.

• (a00047 S) Un procés semblant s'estableix entre la població i els factors de producció, a
través de l'oferta de treball i de l'evolució demogràfica.

• (a00047 S) Hi ha ritmes ràpids, que poden produir-se en períodes inferiors al d'una generació
humana: la relació entre la població i els factors de producció, per exemple.

• (a00047 S) Posteriorment, plantejarem les diferents hipòtesis existents sobre la importància
relativa de la tecnologia en la relació existent avui entre la població i els recursos.

• (a00047 S) En segon lloc, discutirem la relació existent entre la població i els recursos.

• (a00047 S) Acabarem el capítol amb un resum de les principals posicions teòriques sobre el
futur d'aquestes relacions entre la població i els recursos en el context del canvi global en el
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medi ambient.

• (m00082 S) Segons Sonis i Paganini, «de la relació entre la població i els recursos per a
l'atenció de la salut en sorgeix l'anomenat procés d'atenció de la salut, també definit com a
seqüència entre els recursos de l'atenció de la salut i els individus que necessiten aquesta
atenció, o la relació entre els professionals de la salut i la gent».

• (a00047 S) Això significa que és imprescindible considerar la relació que existeix entre la
població i l'ús social dels recursos.

• (m00100 S) Pel que fa a l'índex de dependència (relació entre la població de gent gran i
persona activament productiva), hi ha 3 comarques per sobre, 1 en la mitjana i 4 comarques
per sota.

• (m00116 S) El consum d'ansiolítics presenta una alta prevalença entre la població general i
amb menys grau entre els joves.

• (g00022 S) El crim comès avui [per ahir] és el que Hamàs sempre ha advertit sobre la
impossibilitat de la coexistència entre l'ocupació sionista i el poble palestí.

• (d00010 S) Tanmateix, l'evolució de les relacions en matèria pressupostària entre el poder
executiu i el poder legislatiu s'ha decantat a favor del poder executiu, representat a Catalunya
pel Govern o Consell Executiu de la Generalitat, i ha portat a un desplaçament efectiu de les
competències del Parlament per a esmenar i controlar l'execució dels pressupostos a favor del
Govern, de tal forma que les competències del Parlament per a controlar el pressupost han
estat actualment jurídicament i pràcticament limitades.

• (g00032 S) També els estudiants van denunciar l'actitud brutal i sense precedents que van
tenir les forces de l'ordre divendres a la nit, en què van resultar ferides més de 100 persones
en els enfrontaments entre la policia i els manifestants.

• (g00030 S) Violents enfrontaments entre la policia i els vaguistes a Corea del Sud.

• (g00034 S) Incidents entre la policia i els estudiants al Marroc.
• (g00034 S) A més, la UFD va fer saber ahir que rebutja un govern dirigit per Dobrev després

dels greus enfrontaments de divendres passat a la seu del Parlament entre la policia i els
manifestants opositors, que van provocar 258 ferits (178, segons el balanç de les autoritats).

• (g00035 S) Les manifestacions per protestar en contra de la nova llei laboral a Corea del Sud
es van estendre ahir a les principals ciutats del país i, en moltes d'elles, es van enregistrar
enfrontaments violents entre la policia antidisturbis i els treballadors.

• (g00036 S) Nous incidents a Seül entre policia i manifestants.

• (g00049 S) Rodejat per una multitud, Berisha va fer a peu el trajecte entre l'alcaldia de Tirana,
a la cèntrica plaça Skanderberg, fins al Palau Cultura, que diumenge va ser atacat després dels
xocs entre la policia i els manifestants.

• (g00057 S) Ramon Trias Fargas era un home i un polític excepcional, i ho era també pel que
fa a la relació, sempre problemàtica, entre la política i els mitjans de comunicació, entre polítics i
periodistes.

• (i00086 S) Els futurs lectors i consumidors d'informació, davant la necessitat de discriminar
entre la producció literària feta pel professional i la dels diletants, poden estar disposats a pagar
per poder llegir llibres publicats a través de determinats servidors, les empreses propietàries
dels quals acabaran convertint-se en un tipus d'empreses editorials.

• (g00038 S) Del concert, assegura que es convertirà, com sempre, en un casament entre el
públic i jo.

• (g00039 S) En aquest sentit, apunta que l'assassí de Fèlix Montsolís a Nissaga de poder es
podria haver decidit amb una mena de sondeig, que seria l'expressió màxima d'interacció entre
el públic i els guionistes.

• (e00063 S) La raó CAPITAL-TREBALL és simplement el quocient entre la quantitat de capital i
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la quantitat de treball utilitzades per obtenir una quantitat desitjada de producte.

• (e00038 S) Aquesta funció determinarà, per a cada valor de l'ingrés, una relació biunívoca
entre la quantitat de diner demandada i la taxa d'interès.

• (e00052 S) O, també, les diferències en les proporcions en què canvien les remuneracions
dels diversos factors, poden influir en la relació entre la quantitat de diner i la quantitat de
demanda efectiva.

• (e00101 S) La identitat comptable esdevé una teoria quan introduï m tres hipòtesis, que
permeten d'establir una relació de causa i efecte entre la quantitat de diner M i el nivell dels
preus P.

• (e00065 S) Els efectes d'arrossegament d'un sector sobre els altres es calculen a partir de la
matriu de coeficients tècnics verticals (A), els termes de la qual, xxx, es defineixen com el
quocient entre la quantitat de recursos que el sector xxx compra al sector xxx i el valor total de
la producció del sector xxx : xxx.

• (e00084 S) I, no coincideix amb aquesta opinió Adam Smith, quan diu que «els preus de les
mercaderies, o el de l'or i la plata comparats amb les mercaderies depenen de la proporció entre
la quantitat de treball que és necessària per tal de portar al mercat una determinada quantitat
d'or i de plata, i la que és necessària per a portar-hi una quantitat determinada de mercaderies
de qualsevol altra mena»?

• (e00063 S) En aquest capítol, estudiem exclusivament la relació entre la quantitat demandada
d'un bé i una d'aquestes variables, el seu propi preu, que denominarem el PROPI PREU.

• (e00063 S) Per exemple, quan examinem la relació entre la quantitat demandada i el preu,
suposem que les rendes dels consumidors, les preferències i tots els altres determinants de la
quantitat demandada, resten inalterats.

• (d00041 S) L'examen d'aquest bloc normatiu denota una forta semblança entre la regulació
autonòmica catalana i la general de l'Estat.

• (a00065 S) L'anomenada selecció artificial constitueix un tipus especial de selecció natural que
es refereix a la interacció entre l'home i la resta dels éssers vius, per la qual aquell afavoreix la
proliferació de determinades espècies i en reprimeix d'altres, arribant-se en alguns casos a
l'extinció per sobreexplotació.

• (a00072 S) Els ecologistes argumenten que el total de pèrdues acumulades entre el sector
agrícola i pesquer, i els costos ocasionats per la recol⋅ locació d'almenys un milió de persones,
juntament amb la inundació de grans extensions de terra per la construcció dels embassaments
i amb això l'elevació de la capa freàtica, a més dels costos de les obres de construcció i el
deteriorament de la qualitat de l'aigua de subministrament urbà, tot plegat sobrepassa amb
escreix els beneficis obtinguts.

• (a00090 S) S'han de millorar els lligams entre el sector científic i tecnològic oficial i la
indústria.

• (e00087 S) No s'analitzaran les relacions entre el sector industrial i el sector de serveis ni el
paper fonamental de les grans ciutats com a centres polaritzadors i impulsors dels serveis.

• (g00030 S) Aquesta secretaria s'ha convertit en un element més de polèmica entre el sector
majoritari de Ribó i el que lidera Ramon Luque.

• (e00094 ITEM) Conveniència d'una concertació i col·laboració entre el municipi i el sector
privat en el desenvolupament de certes activitats.

• (a00090 S) Les autoritats locals encarregades de la millora de la planificació i la gestió han
d'adoptar un sistema participatiu per aconseguir el desenvolupament urbà sostenible; un
sistema que promogui el diàleg continu entre el sector públic, el sector privat i les comunitats
locals.

• (e00035 S) Efectivament: del conjunt del sistema financer surten una sèrie de crèdits a curt,
mitjà i llarg termini que es distribueixen entre el sector privat, el sector públic i el sector
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exterior.

• (m00090 S) La manca de cooperació i coordinació entre el sector sanitari i els altres sectors
públics que s'han d'involucrar es reflecteix a les Facultats de Medicina en una manca de
comunicació amb les autoritats sanitàries, i això fa difícil l'ús de les facilitats assistencials amb
finalitat educativa.

• (e00047 S) La presentació de les dades econòmiques dels hospitals en la EESRI presenta un
canvi en la definició dels grups de despesa a 1983, fet que ha requerit la definició de grups
homogenis entre la sèrie 1973-1983 i la sèrie 1984-1985 per tal de permetre l'enllaç
d'ambdues.

• (a00092 S) Ja l'any 1973, Pfeilsticker demostrà una correlació entre l'augment de tumors i
una sèrie de símptomes en un grup de nens que havien pres llet materna molt contaminada.

• (m00090 S) Això ve indissolublement unit a un aprenentatge orientat a la solució de
problemes que requereix fer ús de les estructures assistencials extrahospitalàries, així com de
les hospitalàries, cosa que comporta necessàriament la cooperació entre el sistema sanitari
assistencial i el sistema educatiu.

• (d00024 S) c) Comporta la separació de responsabilitats entre la societat i els socis.

• (a00072 S) Durant molts anys la literatura soviètica de divulgació científica i els estudis
elaborats sobre la interacció existent entre la societat humana i el seu entorn natural s'han
dedicat a fer ressò sobre les diferències essencials que separen el model capitalista del
comunista.

• (e00047 S) (c) En el sector privat s'observa un comportament diferenciat entre el subsector
comercial i el no lucratiu.

• (d00105 S) La distància pel que fa a les unitats de significat i al món de referència entre la
terminologia informàtica i la llengua general és més gran que la que presenten aquests i la
terminologia jurídica.

• (m00023 S) A més a més, el procés de codificació d'aquestes patologies és complex per la
discrepància que, generalment, existeix entre la terminologia mèdica i els descriptors dels codis.

• (m00124 S) Finalment, també es constata una diferència significativa entre la totalitat de la
població bevedora i la de la no bevedora (p 0,0005).

• (g00020 S) L'aparell, un Boeing 767 de la companyia Ethiopian Airlines procedent de Nova
Delhi, es va enlairar amb 175 persones a bord, entre la tripulació i els passatgers, amb
destinació a Abidjan (Costa d'Ivori), via Nairobi (Kenya), Brazzaville (Congo) i Lagos (Nigèria).
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• (g00028 S) Igual com ha passat en els establiments hotelers, entre Sant Esteve i Cap d'Any
l'afluència d'esquiadors va ser molt nombrosa.

• (g00093 S) Es va convertir en una autèntica especialista, va aplegar una nombrosa biblioteca
sobre el tema i va anar a París i a Londres per estar al dia de totes les novetats.

• (d00016 S) Fins i tot, és la cambra autonòmica més nombrosa, amb 135 diputats.

• (e00077 S) A tota aquesta classe domèstica, la grandària de la qual indica el grau atès per la
civilització capitalista, cal afegir-hi la classe nombrosa de desgraciats consagrats exclusivament
a la satisfacció dels gustos dispendiosos i fútils de les classes riques: talladora de diamants,
puntaires, brodadores, relligadors de luxe, costureres de luxe, decoradora de les cases de
vacances, etc.

• (e00056 S) A mesura que va disminuint progressivament el nombre de magnats del capital
que usurpen i monopolitzen tots els avantatges d'aquest procés de transformació, creix la
massa de la misèria, de l'opressió, de l'esclavitud, de la degradació i de l'explotació; però, amb
això, creix també la rebel·lia de la classe obrera, una classe cada vegada més nombrosa i
disciplinada, unida i organitzada pel mecanisme del mateix procés capitalista de producció.

• (e00088 S) L'any següent es van realçar amb estàtues i plantes; l'inesperat jardí penjat va fer
les delícies de la cada cop més nombrosa clientela.

• (e00088 S) Transformat per complet aquell local, que ara resulta un dels més elegants i més
ben decorats de Barcelona, ofereix a la seva nombrosa clientela una varietat immensa de dolços
exquisits de totes classes, pastisseria extra, vins i licors de les marques més famoses, objectes
artístics i de fantasia propis per a regals, etcètera.

• (e00088 S) I immediatament es féu una clientela nombrosa i amb classe.

• (g00076 S) Sense cap altra intenció, esperem que aquestes ratlles serveixin per començar a
clarificar a la societat els àmbits laborals d'un nombrós col·lectiu com som els pedagogs.

• (e00047 S) El personal mèdic, si bé no és el col·lectiu més nombrós ni el que més augmenta
al llarg del període estudiat, és el més important pel fet que detecta el control de la provisió
dels serveis, de manera que els altres grups actuen de manera subordinada en l'organització del
treball.

• (g00078 S) Tant alguna patum de les lletres hispàniques i/o polític peruà fracassat, com molts
membres de la nombrosa colònia guiri i vés a saber qui més hi estan d'acord: el grau de
cosmopolitisme de Barcelona és inversament proporcional a la presència del rotllo local no-
espanyol a la ciutat, la qual s'està convertint en un bassal provincià que tot bon
internacionalista hauria d'esquivar com si s'hi estigués engendrant la pesta.

• (a00019 S) En superfície, un escampall de roquissars coberts de vegetació nitrohalòfila,
batuda per la salabror marina i calcigada per una nombrosa colònia de cria de gavià argentat; en
profunditat, tota l'esplendor dels alguers, dels coralls i de les gorgònies.

• (a00103 S) No es pot obviar tampoc l'excursió automobilística a Formentor, amb distintes
estacions botàniques molt rellevants, i possibilitats d'observar la nombrosa colònia de falcó de
la reina, a prop del far.

• (e00056 S) Per raons d'ordre pràctic, aquest comitè —forçosament nombrós— podrà dividir-se
en comitès més petits, als quals seran confiats els diferents departaments de la gestió pública.

• (e00062 ITEM) Crear un Comitè d'Execució del Pla, no molt nombrós perquè sigui efectiu.
• (e00069 S) Doncs bé, troba licitador a 54.000 i aquesta vegada, a les «mitges dites», els

Pujades es deixen prendre l'arrendament per un tal Josep Canyadó, representant d'una
companyia nombrosa i variada de menestrals.
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• (m00090 S) Els metges no són els únics professionals sanitaris a qui cal adequar el procés de
formació envers l'esdevenidor, ni són el component més nombrós dins del conjunt de
professionals que constitueixen el conjunt humà al Servei de la Salut però sí que ocupen i
entenem que continuaran ocupant un lloc central en la manera en què el sistema pugui
funcionar i en les despeses sanitàries del conjunt.

• (g00090 S) El seu recorregut biogràfic va començar amb la lluita pels drets de la nombrosa
comunitat índia resident a l'Àfrica, segueix amb el seu retorn a l'Índia, on emprendria diverses
campanyes no violentes en favor de la independència del seu país, i va finalitzar amb
l'atemptat d'un fanàtic que, el 1948, va acabar amb la seva vida.

• (g00127 S) Chen Kaige va deixar la nombrosa concurrència amb un pam de nas quan va
confessar públicament que havia delatat el seu pare durant la Revolució Cultural xinesa.

• (g00084 S) L'escandir del metall, adequadament exuberant, va avenir-se convenientment amb
el contingent nombrós de la corda sense perdre la motricitat interna a la pulsació de l'obra, fins
i tot en els moments més complexos, per arribar de forma sumptuosa al quasi himnogràfic final
d'una forma delirant i especialment impetuosa.

• (d00071 S) Valentín Fdez. De Velasco, L. opus. cit. Nota 3, pàg. 108, indica que està
constituint un nombrós «cos normatiu administratiu» que justifica tal mèrit preferent.

• (g00026 S) No li van arribar pilotes i no va poder fer res davant la nombrosa defensa rival.

• (g00045 S) Si parléssim en termes futbolístics, el resultat va ser d'Ucraï na 2 - Corea 0, ja
que la nombrosa delegació d'aquest país se'n va entornar amb les mans buides.

• (a00075 S) El caràcter fragmentari de la informació continguda en les fonts narratives aconsella
contrastar-la, sempre que això sigui possible, amb la que proporciona la documentació d'arxiu,
sovint més nombrosa, variada i imparcial.

• (d00015 ITEM) Per tenir efectes en expedients de família nombrosa.

• (g00096 S) La noia pertanyia a una família nombrosa, amb sis germans més, i va ser vista per
última vegada dilluns passat, dia 12 d'abril, a les cinc de la tarda.

• (e00084 S) És quan el preu de mercat del treball ultrapassa el seu nivell natural quan la
condició de l'obrer és florent i feliç quan té capacitat per a adquirir una major proporció dels
productes de primera necessitat i dels plaers de la vida, i per tant de pujar una família saludable
i nombrosa.

• (g00130 S) Duran va anunciar que reivindicarà davant el govern que surti elegit de les
pròximes eleccions generals "una política de suport integral a la família, que es consideri família
nombrosa a partir del tercer fill, que estableixi avantatges fiscals per a les famílies nombroses i
que faciliti l'accés dels joves a una vivenda social per formar una família".

• (g00029 S) Tot i les diferències que separen els orígens anglesos de Frears de les peculiaritats
irlandeses, el cineasta sembla trobar-se còmodament adaptat a la vida quotidiana d'aquesta
entranyable família nombrosa integrada per sis fills i un gos.

• (g00029 S) La filla gran d'una família nombrosa irlandesa es queda embarassada però es nega
a revelar el nom del pare.

• (g00048 S) Actualment, una família no nombrosa només pot gastar un màxim de fins a 36
metres cúbics per trimestre al preu mínim per metre cúbic.

• (a00064 S) Malgrat l'oposició tradicional i el fet que en algunes comunitats una família
nombrosa és vista com un fons per al retir i com una font de prestigi, la planificació familiar és
profundament desitjable.

• (g00106 S) La flota japonesa, més nombrosa i potent que mai, formada per homes com
Kazuto Sakata, Takeshi Tsujimura, Noboru Ueda, Masafumi Ono, Akira Saito, Haruchita Aoki o
Kinya Wada, tots d'Honda, intentaran evitar aquest domini aclaparador de Raudies.

• (g00125 S) Ara, l'aplicació del pla de pau no serà gens fàcil, per més que hi hagi una força
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nombrosa i permanent de «cascos blaus».

• (g00050 S) L'únic problema, ara per ara, és reproduir amb exactitud i en directe el contingut
del disc: assumir les despeses d'una formació tan nombrosa no és feina fàcil.

• (g00124 S) El suec Joakim Haeggman, de 23 anys i un dels millors i amb més futur d'entre
els productes de l'actual i nombrosa fornada sueca de jugadors de golf, va obtenir el triomf en
l'Obert d'Espanya, que va acabar ahir al camp madrileny del RACE, fet que suposa la seva
primera victòria al Circuit Europeu.

• (g00024 S) Per edats, el grup més nombrós (49,6 per cent) està format per oients de 49 o
més anys.

• (m00116 S) El següent grup més nombrós, el constitueixen els nascuts a Castella, que
representen el 5,9 % de la població catalana, mentre que els grups dels nascuts a la resta de
comunitats de l'Estat no arriben a representar, individualment, el 3 % de la població de
Catalunya.

• (g00106 S) En el segon grup, menys nombrós, hi ha residents en poblacions de més de
100.000 habitants, amb ingressos mitjans o alts i estudis també mitjans o superiors.

• (m00083 S) En molts paï sos en vies de desenvolupament, els joves són el grup més
nombrós de la població, la qual cosa emfasitza la importància d'aplicar mesures preventives a la
joventut.

• (g00095 S) D'aquells fets va néixer, per una banda, el progressiu tractament de la temàtica de
pau i conflictes, insòlita aquell temps entre nosaltres, a la revista esmentada, i la creació del
grup català de Pax Christi, que enllaçà amb el basc que encapçalava Santamaría, i que en el
futur seria el grup més nombrós i dinàmic de Pax Christi a Espanya.

• (g00095 S) Protagonitzat per Nicol Williamson al capdavant d'un nombrós grup
d'extraordinaris actors secundaris procedents de la millor tradició de l'escena britànica, entre els
quals es pot reconèixer el shakespearià John Gielgud o Derek Jacobi (el cèlebre intèrpret de la
versió televisiva de «Yo, Claudio»), el film va ser l'obra pòstuma d'Otto Preminger, que va
saber conjugar el respecte i la fidelitat al precedent literari amb un estil cinematogràfic
intel·ligent però també obert al gran públic.

• (g00026 S) La marxa motoritzada va iniciar-se a les 14 hores (hora local) sota l'atenta mirada
d'un grup d'agents de trànsit, més nombrós del que és habitual en un diumenge.

• (g00022 S) Finalment, un grup molt nombrós d'equívocs prové de l'homofonia.

• (g00098 S) Un nombrós grup d'homes armats va segrestar a la seva residència de Medellín
l'advocat Guido Parra Montoya, que va aparèixer tres hores després, junt amb el seu fill de 16
anys Guido Andrés, mort en un paratge deshabitat de la perifèria.

• (g00129 S) En la seva intervenció davant d'un nombrós grup de periodistes, el dirigent del PP
va recordar significativament que "Galícia no es quedarà cap punt per darrere en el
desenvolupament de la seva autonomia".

• (g00081 S) Paral·lelament, a Lushnja, a meitat de camí entre Tirana i Vlore, un nombrós grup
de persones també van sortir als carrers en senyal de protesta.

• (g00134 S) Per una i altra raó, ens va decebre molt la nota que vau aprovar, en l'Assemblea
de la Conferència Episcopal Catalana del proppassat dia 30 d'abril, contra el document «Amb
motiu dels 25 anys», redactat i signat per un grup de professors de la Facultat de Teologia,
nombrós, prestigiós i integrat per persones d'una bona fe indubtable.

• (i00101 S) El procés d'aprovisionament s'orienta de dues formes diferents, depenent de si
l'equipament que es busca és molt específic, o bé és un equipament molt genèric, disponible a
través d'un grup nombrós de proveï dors.

• (e00059 S) A Espanya, igual que a Alemanya, les regions que envolten les grans metròpolis,
Madrid i Barcelona, no figuren al capdavant, i hi ha un grup nombrós de regions que tenen el
seu mateix nivell de renda.
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• (g00133 S) Les autoritats locals, de moment, han optat per minimitzar els enfrontaments, que
es van produir 24 hores després de la manifestació més nombrosa que s'ha viscut al Tibet des
de l'any 1989.

• (g00118 S) En realitat, pensaven trobar-se amb una marxa més nombrosa perquè tot just eren,
a tot estirar, dos centenars de persones.

• (g00062 S) La massacre més nombrosa va tenir lloc divendres a la nit en un barri d'Alger, on
van ser degollats catorze civils.

• (g00081 S) I aprofitant l'interregne a Pequín, els uigurs —la minoria més nombrosa, tot i que
alguns analistes afirmen que avui un habitant de cada dos és han— han reaccionat contra
l'assimilació i s'han deixat seduir pels cants de sirena independentistes vehiculats pels Estats
veï ns (el Pakistan, Turquia o les Repúbliques exsoviètiques de l'Àsia central, amb qui
comparteixen ètnia).

• (g00077 S) En la seva producció hi ha des d'obres adreçades al món teatral, fins a
orquestracions de pel·lícules o les músiques d'inauguració i cloenda dels Jocs Olímpics de
Barcelona, a més de nombrosa música simfònica i de cambra.

• (g00139 S) Així mateix, Carlos Bousoño ha escrit una nombrosa obra crítica i d'estudis
literaris, fet que ha provocat que el seu prestigi s'hagi estès des de la figura de poeta fins a la
figura de filòleg i crític.

• (g00067 S) L'elevada renda per càpita d'aquest país de 468 quilòmetres quadrats, 18.504
dòlars (5 punts més que l'espanyola, 2 per damunt de la sueca i 1 punt més que la del Regne
Unit) queda una mica lluny de la problemàtica quotidiana de la part més nombrosa i poc
integrada de la població.

• (g00031 S) Enguany hi va haver també un altre congrés per commemorar els vuit-cents anys
del monestir d'Escaladei (o Scala Dei) a la incipient hostatgeria del recinte monàstic amb
nombrosa participació internacional.

• (a00069 S) En tot cas, però, l'única cosa essencial és l'existència d'un personal suficientment
nombrós i qualificat, i no cal ara insistir en les dificultats que això planteja i la importància que
tindria una política universitària i de recerca coherent i fortament arrelada en els nostres
problemes.

• (e00048 S) A continuació veurem un exemple de la manera com un programa de formació ha
estat organitzat a la regió de Ligúria destinat a un personal nombrós reclutat amb el sistema
educatiu tradicional per comprometre's en un treball que implica activitats totalment noves de
l'educació i de la formació.

• (g00062 S) Per a què serveix una plantilla tan nombrosa i que mou un pressupost de gairebé
deu mil milions de pessetes?

• (e00055 S) Res no diu que les epidèmies mateixes no deriven sinó d'una incapacitat del
sistema agrari, tècnic i social, de nodrir una població més nombrosa.

• (e00073 S) Població nombrosa, i també molts traginers.

• (e00101 S) Així, un país que tingui una població molt nombrosa (per exemple l'Índia) pot
resultar econòmicament més fort que un país més petit (com Suï ssa), perquè el producte
nacional total és més gran en el primer país, encara que els seus habitants siguin clarament
més pobres que els del segon país

• (g00078 S) Com es calcula la renda per càpita d'una població tan nombrosa, tan desigual i tan
escampada com la de la Xina?

• (m00022 ITEM) En creixement molt lent, població poc nombrosa de localització intracel·lular el
creixement de la qual és inhibit pel medi ambient àcid de l'interior del macròfag o paret cavitària,
i és selectivament esterilitzada per la pirazinamida.

• (e00056 S) Fins i tot el seu enorme exèrcit no era simplement el producte d'una població
nombrosa i d'una economia rica, sinó el treball d'un home que fou prou fort com per a
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mantenir aquesta població sotmesa i en una pobresa abjecta i per a concentrar exclusivament
en l'esforç militar totes les forces d'un aparell industrial subdesenvolupat i defectuós.

• (a00019 S) La demanda d'una població des de fa segles molt nombrosa i l'escàs rendiment
d'aquests conreus ha portat a una extensió enorme de la superfície cultivada, que en èpoques
d'especial fretura no vacil·là a emparar-se dels vessants més rostos.

• (g00027 S) Abans, havia escrit nombrosa poesia, recuperada a principis de l'any passat amb
El sol i la mort i Gralles al galliner, publicades en la mateixa època que la novel·la L'àngel
d'hora en hora, una obra que retornava a la complicitat amb el lector, narrant les desventures
d'un antiheroi barceloní.

• (a00029 S) Manresa - Sabadell i ha aconseguit un nombrós públic.

• (g00039 S) Les Jornades sobre la creació literària, organitzades per l'Associació d'Escriptors
en Llengua Catalana i la Universitat de València han estat qualificades pels coordinadors Josep
Ballester i Xulio Ricardo Trigo d'exitoses, i han comptat amb un nombrós públic, principalment
jove.

• (g00138 S) Mentrestant, el nombrós públic, que ja feia cinc hores que es mullava, patia la
pluja a l'aire lliure i la gespa convertida en fang.

• (g00025 S) John Travolta i Olivia Newton-John van aconseguir atraure un nombrós públic
adolescent que anys més tard encara omplia els teatres on s'escenificava la comèdia musical
original.

• (g00137 S) La recitació, o lectura del text, és extraordinària, i el nombrós públic congregat al
Prado va seguir-la amb respecte i atenció, malgrat que a la sortida s'endevinava una certa
frustració per la dificultat de comprendre l'abast final dels textos en el mateix moment de ser
escoltats en la seva llengua original.

• (g00102 S) Va ser un homenatge emotiu amb flaixos com el de Kubala donant la volta
d'honor a l'Estadi Olímpic mentre sonava la cançó «Amics per sempre» amb les mans enlaire
per agrair al nombrós públic la seva presència.

• (g00120 S) La proesa de Kidd va aplegar un nombrós públic en un país que cada cop s'obre
més a Occident, especialment després que la seva capital, Pequín, hagi demanat l'organització
dels Jocs Olímpics del 2000.

• (g00031 S) El nombrós públic que hi va assistir va ser testimoni d'un dur intercanvi
d'acusacions.

• (g00084 S) «Dando vueltas» era el nom del seu nou disc que presentaven en directe, i
precisament va ser això el que va fer el nombrós públic que va acudir a l'Up & Down: donar
voltes i voltes per la pista a ritme de «son» i merengue.

• (g00039 S) Quim Monzó va ser l'estrella, donat el nombrós públic que va congregar.

• (g00134 S) El quart concert del Cicle de Música del Segle XX, que se celebra durant els
mesos de maig i juny al Nick Havanna de Barcelona, va convocar un nombrós públic que va
omplir la sala de gom a gom.

• (g00093 S) Tant per la categoria dels jugadors que han participat en les competicions com per
l'interès d'un públic nombrós, entusiasta i entès.

• (g00107 S) N'hi ha hagut prou de llegir les cròniques d'ambient d'aquest acte, firmades
lògicament per periodistes pertanyents a la mateixa generació que constituï a el públic més
nombrós, per constatar que la màquina del temps va funcionar amb gran eficàcia.

• (g00129 S) En la seva intervenció, Ruiz Nicoli va expressar el seu convenciment que la nova
publicitat aposta per una comunicació volgudament vulgar perquè aquesta és la manera
d'arribar a un públic més nombrós.

• (g00026 S) Pel que fa al públic, si no n'hi va haver més és perquè els mitjans de comunicació
d'aquí no col·laboren gaire en promocionar els cantautors i grups catalans, que ja se sap que
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no tindran un públic tan nombrós com els anglesos o els espanyols, a qui sí que se'ls fa la
gran propaganda.

• (g00093 S) Però un dels factors més determinants de l'èxit és aquest clima intensament
esportiu que un públic cada vegada més nombrós i exigent renova i amplia en aquesta cita
anual que tant de prestigi dóna a Barcelona.

• (g00091 S) Les xerrades amb ponent, municipals o no, convoquen un públic molt nombrós i
fidel.

• (a00086 S) En els gèneres que tenen diferents espècies, com és el cas del Baetis que alhora
tenen un creixement ràpid i una representació nombrosa, la diferència en els cicles vitals entre
espècies pot ser de gran importància per evitar la competència entre animals que tenen la
mateixa funció dins de l'ecosistema.  

• (g00074 S) Estimat Jaume, No estic gens segur que el debat polític que aquests dies s'està
produint sobre el projecte de modificació de la llei vigent que regula la normalització lingüística
del català interessi a un sector gaire nombrós del país.

• (e00088 S) Andreu Mestres m'ensenya una sèrie nombrosa de vaixells, grossos i miniatures,
tancats dintre d'ampolles que conserva a la torre de la Garriga, on viu retirat des que tancà el
famós i històric establiment.
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• (m00042 S) Si segueix una alimentació abundant, i això és freqüent a la nostra societat, és
molt probable que s'acumuli un excés de calories que no es cremen.

• (m00063 S) Però una quantitat significativament superior, i pensem que això depèn de la
resposta de cada individu, pot arribar a desencadenar un còlic biliar, sobretot si s'acompanya
d'un àpat massa abundant.

• (m00063 S) Els símptomes característics d'un còlic biliar, el precedent d'un àpat abundant i
aquest tipus de maniobres manuals fan que el diagnòstic del còlic biliar resulti relativament
senzill.

• (m00063 S) Gairebé sempre, el malalt de càlculs pateix aquestes crisis unes hores després de
la ingestió d'un àpat abundant i ric en greix, sobretot a la nit.

• (m00063 S) I generalment és un àpat abundant i ric en greix, sobretot si és acompanyat
d'alcohol, el detonant dels dolorosos còlics biliars.

• (m00069 S) Aquesta pauta d'insulina modificada condicionarà, forçosament, canvis en la
dieta, com pot ser una aportació abundant en líquids i glúcids de fàcil digestió distribuï da en
vuit vegades.

• (a00103 S) L'avifauna més abundant als conreus tradicionals és constituï da pels alàudids
cogullada fosca i la terrerola vulgar, amb els fringíl·lids més corrents (verdum, cadernera,
passerell).

• (e00065 S) Malgrat l'abundant bibliografia sobre la llei de Wagner, els actuals estudis empírics
no són concloents; n'hi ha que opinen que la llei original no compta amb massa suport i que
està «sense demostrar» (Gemmel, 1993).

• (g00067 S) Nosaltres li recomanaríem llegir el document prou conegut dels nostres bisbes
Arrels cristianes de Catalunya, i l'abundant bibliografia sobre la repressió de la nostra llengua i
cultura des de fa dos segles i mig, especialment en l'època de la dictadura última.

• (m00026 S) Sobre el primer d'aquests (Lampit) hi ha una bibliografia més abundant, tant pel
que fa a l'eficàcia com a les complicacions.

• (e00073 S) Altres detalls indiquen com són utilitzades totes les ocasions de vendre lluny:
aquest país de caça abundant ven a Barcelona el producte de la seva caça.

• (g00062 S) Durant cinquanta anys una abundant cinematografia i literatura antinazi ha ficat a
la mateixa olla sense gaire contemplacions la condemna de la barbàrie nazi i la condició
alemanya.

• (m00026 S) Per acabar, la histologia dels ganglis limfàtics és característica: s'observen
hiperplàsia fol·licular reactiva, agregats d'histiòcits epitelioides amb nuclis vesiculosos i
citoplasma abundant i eosinòfil, i distensió sinusoidal amb cèl·lules mononuclears a l'interior.

• (a00103 S) L'abundant cobertura arbustiva afavoreix els ocells dels matolls, d'entre els quals
els petits tallarols són els més representatius.

• (m00050 S) Recordem que cal evitar les circumstàncies afavoridores: (...) no s'ha de menjar
plats de condimentació abundant.

• (e00037 S) Els anys que van de 1810 a 1823 són els seus anys més dedicats a l'Economia
Política: publica Una indagació sobre la natura i les causes de la renda i dels principis que la
regulen (1815), Principis d'Economia Política considerats en vista de la seva aplicació pràctica
i, sobretot, estableix una ferma amistat amb David Ricardo, amb qui mantingué una abundant
correspondència el contingut de la qual ja examinarem.

• (m00032 S) Abundant deposició.



E. SOLÉ.  Els noms col·lectius catalans: descripció i reconeixement

498

• (m00032 S) Deposició més abundant, menys favorable.

• (m00032 S) El cinquè, deposició més abundant, negra, una mica escumejant, amb un pòsit
negre.

• (m00026 S) La deposició d'ous més abundant ocorre en la porció rectosigmoï dal, i produeix
les proctitis i colitis clíniques i endoscòpiques consegüents.

• (m00052 S) Fer un esmorzar suficient i variat, un dinar no massa abundant, berenar si convé i
sopar no gaire tard.

• (g00026 S) Finalment, les operacions policials han permès incautar abundant documentació a
ETA, part de la qual està recollida als 340 disquets que s'han intervingut.

• (e00069 S) Disposem d'una abundant documentació sobre una empresa comercial, la de la
casa Alegre, des dels anys crítics que envolten el 1714 fins a la invasió del 1808.

• (g00042 S) A territori francès es van detenir 22 persones, mentre que abundant documentació
va ser incautada al país veí.

• (m00032 S) En alguns casos, als set dies agafaven una icterícia, però, aleshores, una
depuració de la bufeta o una pertorbació intestinal, o bé una abundant epistaxi els alleujava,
com en el cas d'Heraclides, que jeia malalt a casa d'Ariseocides: aquest pacient tingué una
epistaxi nasal, una pertorbació de l'intestí i una depuració de la bufeta: als sis dies aparegué la
crisi.

• (m00032 S) Les manifestacions de les febres ardents eren com segueix: els qui tenien una
bona i abundant epistaxi nasal, se salvaven gràcies a ella, i no conec cap cas de mort després
d'haver tingut una bona epistaxi nasal.

• (m00032 S) També es difongueren les disenteries durant l'estiu, i en algun cas de pacients
que ja havien estat malalts i no havien tingut cap epistaxi, el mal va acabar en disenteria, com
fou el cas de l'esclau d'Erató i el de Mil·lo, que, després de sofrir una abundant epistaxi nasal,
varen agafar una disenteria.

• (m00032 S) Recordaré els casos en què hi tragué abundant evacuació d'orins aquosos,
abundants, nets i tènues àdhuc després de la crisi i d'haver-se format un sediment favorable
així com les altres manifestacions i que havien tingut una crisi feliç: Bió, que jeia malalt a casa
de Silè, Cratis, la dona que vivia a la casa de Xenòfanes, l'esclau d'Aretó, la dona de
Mnesícrates.

• (a00103 S) No obstant això, encara conserva una fauna molt abundant i diversificada, que
necessita d'una ràpida protecció.

• (a00086 S) Les pedres dels rius posseeixen una fauna associada abundant que hom inclou
dintre el nom genèric de macroinvertebrats.

• (e00056 S) Han persistit durant quinze anys en aquesta línia i no ha estat pas demostrat que
si haguessin prevalgut condicions de competència teòricament perfecta produirien actualment
cotxes millors i a més bon preu o bé que llurs obrers gaudirien de salaris més elevats o d'una
feina més abundant o estable.

• (a00066 S) Una modificació de la situació actual comporta també obrir una font suficientment
abundant per transformar radicalment la qüestió energètica i, alhora, arreglar els comptes amb
un món marcat a foc per la frontera de la riquesa.

• (a00075 S) Amb la convicció que els terratrèmols de 1373 generaren molta més
documentació que l'aportada per Fontserè i Iglésies, la recerca, inicialment, es va concentrar en
els registres de la Cancelleria Reial, pel fet de contenir informació abundant i equilibrada de
totes i de cada una de les contrades de la confederació.

• (e00056 S) Aquests privilegiats disposen d'una informació abundant i fàcilment accessible.
• (g00054 S) Director de l'Institut Valencià de Finances i autor de l'esborrany de la nova llei La

modificació és absolutament legal; existeix jurisprudència abundant des que s'aprovà la
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LORCA, en el sentit que és una llei marc i no de quotes.

• (g00089 S) Els autors de l'informe de la Fundació Carles Pi i Sunyer sobre comunitats
autònomes del 1991 atribueixen el descens de la conflictivitat entre autonomies i
Administració central, registrat en els últims anys, a la "abundant jurisprudència", que ha anat
dictant el Tribunal Constitucional (TC).

• (g00089 HEAD) La ja abundant jurisprudència frena també la conflictivitat.

• (d00017 S) Segons l'article 609-1 C.c., la propietat s'adquireix per l'ocupació, precepte que
desenvolupen els articles 610 i seg. del mateix Codi, completats per una abundant legislació
especial, d'entre la qual cal esmentar la Llei de costes de 28 de juliol de 1988, la Llei del
Patrimoni de l'Estat de 15 d'abril de 1964, la Llei de caça de 4 d'abril de 1970 i la Llei de
pesca fluvial de 20 de febrer de 1942.

• (m00073 S) Caracteritzada per una intensa pruï ja a nivell vulvar, amb aspecte hiperèmic
d'aquesta regió i leucorrea abundant acompanyada o no de disparèunia.

• (e00037 S) Hauria estat, sense cap dubte una anàlisi interessant i ara disposaríem d'abundant
literatura sobre «el problema de la transformació dels valors en ús (usabilitats) i dels valors en
canvi (treball incorporat) en preus de producció».

• (m00082 S) El ràpid creixement econòmic de la dècada dels seixanta i principis dels setanta
originà la necessitat d'abundant mà d'obra en bones condicions de salut que satisfés els
requeriments de l'expansió creixent del mercat de treball.

• (e00035 S) D'aquesta manera, el país d'abundant mà d'obra —i barata, donada la seva
abundància— es dedicarà a produir articles que contenen més treball que béns de capital, i
augmentarà la demanda de treball fins que els salaris pujaran al nivell d'altres paï sos.

• (a00001 S) L'energia necessària per aquest procés prové de la presència d'abundant matèria
orgànica fresca que pot descompondre's ràpidament.

• (g00021 S) Al domicili d'El Abuelo, situat a San Miguel de Ziriza, prop de Pamplona, la policia
va trobar abundant material destinat a la fabricació d'artefactes explosius i còctels Molotov.

• (g00088 S) L'avió militar va partir, després de solucionar una petita avaria mecànica, amb
abundant material logístic i 75 legionaris, que, a partir d'avui, prepararan el relleu de les tropes
espanyoles que des de l'octubre realitza a la zona tasques d'ajuda humanitària.

• (m00073 S) La seva absorció pel tracte gastrointestinal és ràpida, màxim després d'un menjar
abundant en greixos.

• (m00032 S) També les dones casades i les donzelles presentaren tots els signes abans
esmentats, però aquella en qui se'n presentava un amb signe favorable, o bé tenia una
abundant menstruació, se salvava mercès a aquest fet, i feia crisi, i jo no sé de cap cas de
defunció en què s'hagués presentat aquest símptoma favorable.

• (g00062 S) Un cotxe bomba, carregat amb més de 40 quilos d'amosal i abundant metralla, va
esclatar tot just quan passava al costat un furgó militar camuflat.

• (g00127 S) Una victòria del no hauria proporcionat abundant munició, i no sense raons, als
abonats al catastrofisme.

• (g00005 S) Nebulositat abundant a Girona amb tendència a millorar.

• (g00005 S) Nebulositat abundant al nord del Principat i escassa a la resta dels Paï sos
Catalans.

• (g00005 S) L'entrada d'aire fred a les capes altes es reflectirà al Pirineu en nebulositat
abundant i ruixats.

• (g00096 S) Els diversos volums contenen un abundant nombre de plànols i mapes —al voltant
d'una vintena en cadascun—, i s'ha tingut en compte principalment el rigor en les dades,
alhora que s'ha intentat acompanyar-los d'il·lustracions adequades i d'una presentació acurada
i atractiva.
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• (g00036 S) Nuvolositat abundant a les comarques costaneres.

• (g00067 S) Per als pròxims dies, la nuvolositat abundant afectarà la Vall d'Aran i a la resta
predominaran les clarianes, l'ambient sec i assolellat i nits una mica fredes.

• (g00037 S) Nuvolositat abundant amb clarianes.

• (g00023 S) Nuvolositat abundant, amb pluges; nevades per sobre els mil metres.

• (g00045 S) La nuvolositat abundant deixarà anar ruixats, pluges i per sobre els 1.500 metres
nevades.

• (g00049 S) Un potent anticicló centrat sobre Irlanda arrossegarà vent humit de la Mediterrània
cap als Paï sos Catalans, on la nuvolositat abundant deixarà anar ruixats i pluges en forma de
neu per sobre dels 1.000 metres.

• (g00042 S) Per als pròxims dies la nuvolositat abundant deixarà precipitacions disperses, de
neu per sobre dels 1.400 metres.

• (g00036 S) Previsió: nuvolositat abundant i bancs de boira.

• (g00139 S) Obra abundant. L'obra poètica de Bousoño es va iniciar el 1945 amb la publicació
del llibre «Subida al amor», al qual van seguir «Primavera de la muerte», «Hacia otra luz»,
«Noche del sentido», «Invasión de la realidad» i «Oda en la ceniza».

• (g00139 S) Bousoño, membre de la generació dels 50, té una abundant obra poètica, que ha
rebut nombrosos reconeixements públics.

• (e00084 S) D'una manera semblant, si el valor del treball queia considerablement respecte de
totes les altres coses, i si trobava que la seva caiguda és deguda a una oferta abundant,
animada per la gran facilitat amb què es produeix el blat i altres mercaderies necessàries per al
treballador, entendria que fóra correcte que jo digués que el blat i les coses necessàries han
perdut valor com a conseqüència de la menor quantitat de treball que cal per a produir-los.

• (e00084 S) El fet, però, que el preu dels queviures sigui augmentat a causa d'una oferta
deficient, no ens autoritza de cap manera a arribar a la conclusió —com sembla fer-ho el senyor
Buchanan—, que no hi pot haver una oferta abundant a alt preu.

• (e00084 S) Quan mirem els mercats d'una gran ciutat i observem amb quina regularitat estan
assortits tant d'articles nacionals com d'importació, en la quantitat que hom els requereix, en
totes les circumstàncies de variació de la demanda derivades del caprici del gust o d'un canvi
en la quantitat de població, sense produir sovint ni els efectes d'una saturació deguda a una
oferta massa abundant ni uns preus enormement elevats a causa d'una oferta desigual a la
demanda, hem de confessar que el principi que distribueix el capital a cada indústria en la
quantitat precisa que hom requereix, és més actiu del que hom generalment suposa.

• (g00081 S) Hauria estat interessant formular la mateixa pregunta en l'àmbit cinematogràfic,
però per això hauríem necessitat una producció suficientment abundant i amb suficient tradició,
transcendència i sistemàtica continuï tat com perquè el debat pogués ser il·lustrat amb
exemples.

• (e00056 S) Sens dubte, tenim sempre a disposició nostra una quantitat abundant d'accidents i
incidents que poden cobrir la manca d'una explicació fonamental.

• (m00026 S) El quadre d'obstrucció nasal també és intens, amb esternuts i rinorrea abundant.

• (m00026 S) Després d'unes hores de malestar general, cefalees i miàlgies, apareixen calfreds
amb sensació intensa de fred, que requereix tapar-se amb roba abundant en qualsevol estació
de l'any.

• (a00103 S) La presència d'un sotabosc arbustiu abundant és més propi dels boscos
mediterranis, com l'alzinar, o submediterranis, com la roureda de roure martinenc.

• (m00026 S) Les hores de màxima lluminositat i temperatura alta en zones de vegetació
abundant (on viuen els cargols) constitueixen el medi ecològic ideal per a una transmissió
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elevada.

• (m00082 S) Per damunt del Llobregat, els terrenys estan constituï ts per conglomerats
granítics i materials pissarrencs, quasi tots d'origen primari, fàcilment erosionables que,
conjuntament a una climatologia més humida, amb el seu màxim en el Montseny i les
Guilleries, determinen una vegetació abundant i permet un desenvolupament variat dels cultius
i poblament dispers en masies i caserius.

• (a00088 S) Per contra, les zones rurals, amb vegetació abundant, reflecteixen molt més la
radiació incident, i emmagatzemen menys calor a terra.

• (m00026 S) Afecta persones que penetren en zones de vegetació abundant.

• (m00032 S) Al cap de dotze dies, vòmit abundant, negre, pudent; fort sanglot; set fatigant.

• (m00032 S) Vòmit abundant.
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• (g00095 S) Després de la poc gratificant experiència que va representar l'escassa afluència de
públic en l'eliminatòria de Copa Davis Espanya-Holanda a la Vall d'Hebron, ara hi ha la lògica
incertesa de cara als Internacionals femenins, que es disputaran al mateix escenari (19 a 25
d'abril).

• (m00084 S) La impotència és la incapacitat d'excitar-se sexualment des d'un punt de vista
fisiològic: En les dones es caracteritza per una sequedat accentuada de la vagina i una escassa
afluència sanguínia al clítoris i als llavis de la vulva; En els homes, per una escassa afluència
sanguínia al penis.

• (g00070 S) Tots dos s'han quedat sense l'escassa ajuda que la Generalitat Valenciana els
concedia perquè Zaplana ho confon tot i pensa que castigant un editor només ell en rep els
efectes.

• (m00016 S) Els trets demacrats ho són tant per l'expressió dels sentiments obscurs del malalt,
com pel ressentiment orgànic de l'alimentació escassa.

• (g00021 S) La meva vida en aquest camp de concentració —escriu Constanza— fou idèntica a
la de milers de dones que hi van passar: dotze hores de treball diàries, pèssima i escassa
alimentació, cap higiene, assistència mèdica inexistent, vexacions i maltractaments, inacabables
esperes dos cops al dia amb el pretext de passar llista sota un sol de plom o amb els peus sobre
la neu i, al mínim gest de rebel·lia o signe de deficiència física, exterminades a la cambra de gas
per no rendibles.

• (g00031 S) A la preocupació de la Conferència Episcopal per l'escassa assistència de joves als
oficis religiosos, s'hi afegeix la creixent secularització de la societat espanyola i l'alarmant
creixement de l'absència de formació religiosa dels espanyols.

• (g00057 S) L'escassa bibliografia que existeix sobre l'obra de Pla acaba de rebre una nova
aportació.

• (g00135 S) Era el crepuscle i, per sort, la concurrència escassa.

• (g00079 S) Respecte a les causes econòmiques que van motivar les suspensions de
pagaments, 18 empreses van al·legar falta de liquiditat, 9 escassa demanda, una un descens de
la productivitat, i la resta, altres motius.

• (g00049 S) De nou, les exportacions són el punt positiu de la balança quan es tracta de
reanimar el creixement, mentre que l'escassa demanda interna continua sent un dels riscos que
cal vèncer.

• (m00032 S) El quart, va anar de ventre amb una deposició escassa, deslligada, biliosa.

• (m00032 S) Va anar de ventre i va fer una deposició no escassa, recremada.

• (m00032 S) Pel forat esquerre del nas, una escassa epistaxi de sang pura.

• (m00032 S) Sense desvari i una escassa epistaxi nasal.

• (m00032 S) El segon dia, escassa epistaxi nasal de sang pura, pel forat esquerre.

• (g00024 S) En fer-ne l'obituari tothom ha destacat la seva singular capacitat de treball, com si
ningú no acabés d'entendre que un home sol, envoltat d'un equip d'ajudants ben escàs, hagi
estat capaç d'elaborar una obra com la seva.
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• (g00023 S) En segon lloc, la sanitat té el repte de trobar l'adequada resposta al seu escàs
finançament, que té de fet un pecat original en el moment de les transferències i que fins avui
s'ha compensat per l'existència d'un sector proper al 20 % de doble cobertura que sembla que
ara trontolli.

• (g00126 S) D'aquesta manera passava la pilota del problema fora de l'àrea municipal, ell que
com a president de la Federació de Municipis insisteix en l'escàs finançament del poder local i
diu que aquí el municipalisme acabarà essent pecat.

• (m00032 S) Fluix escàs, tènue, àcid.

• (m00017 S) Cal recordar que Chlamydia i gonococ causen un fluix escàs, mucopurulent,
motivat per un quadre de cervicitis.

• (e00045 S) La selecció adoptada per cada autor està condicionada, freqüentment, per l'escassa
informació estadística i economètrica disponible.

• (m00084 S) Molts estudis revelen que l'existència de reaccions emocionals davant la
colostomia, ileostomia i urostomia, juntament amb una informació escassa o inexistent sobre la
sexualitat en persones de més de 50 anys, pot donar com a resultat impotència psicogènica.

• (m00079 S) En el moment actual, les principals limitacions dels CEIC poden estar en un excés
en el nombre de CEIC acreditats, la falta de coordinació en els assaigs multicèntrics, el
desconeixement d'aspectes econòmics, la dependència dels investigadors i l'escassa
infrastructura administrativa.

• (g00089 S) Però l'escassa infrastructura de les Nacions Unides a la ciutat —només disposa de
sis observadors— i els constants bloquejos serbis a les operacions humanitàries han minat els
esforços dels Cascos Blaus.

• (m00051 S) Els primers seran els músculs densament innervats, adequats per a realitzar
moviments fins, que requereixen poca força i els segons, amb innervació més escassa,
presenten una anatomia idònia per a la realització de moviments més simples però de gran
potència.

• (m00026 S) Aquesta espècie ocasiona una lesió única que guareix espontàniament; això no
obstant si aquesta es localitza al pavelló auricular, causa la pèrdua del cartílag, atesa la irrigació
escassa ("úlcera dels chicleros").

• (e00037 S) La Pesta Negra del segle XIV, en reduir dràsticament la població, va millorar les
condicions de l'escassa mà d'obra que quedava.

• (g00118 S) Si els sis diputats del Shass abandonessin la coalició, deixarien els laboristes de
Rabin amb una majoria molt escassa de 61 diputats en una Cambra de 120 escons.

• (g00119 S) Un abandó de la coalició governamental dels sis diputats de Shass deixarien Rabin i
el Partit Laborista amb una majoria molt escassa de 71 diputats en una Cambra de 120 escons,
i l'obligarien a dependre del suport de 5 diputats àrabs per mantenir la majoria.

• (g00090 S) A Sevilla s'ha trencat l'encant en mig any escàs.

• (g00136 S) La nebulositat escassa permetrà una radiació màxima.

• (g00129 S) La nebulositat escassa permetrà moltes hores de sol.

• (g00099 S) La nebulositat escassa permetrà moltes hores de sol i un augment moderat de la
temperatura màxima.

• (m00018 S) En canvi, les proteïnes d'origen vegetal tenen algun aminoàcid essencial en nombre
escàs i això els confereix un valor biològic inferior.
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• (m00026 S) Els quists es troben en nombre escàs i sense despertar reacció inflamatòria al
parènquima pulmonar.

• (g00080 S) Un altre cop haurem de repetir que l'assistència era molt inferior a l'interès de la
proposta, però no és menys cert que la parròquia liederística a Barcelona compensa el seu escàs
nombre amb una atenció i un respecte major per als artistes i els seus veïns que no pas en
altres cicles, tot i que la sala modernista no és l'àmbit idoni per a aquest gènere musical.

• (m00024 S) Presenta limitacions degut a l'escàs nombre d'instal·lacions existents, la seva
irregular distribució geogràfica i la possibilitat que el pacient no pateixi els símptomes durant el
període de monitorització.

• (e00093 S) Sens aquesta ferma oposició no es comprén l'escàs nombre de bancs emissors
existent a Espanya fins a l'alliberament bancari del 1856, donat el negoci que suposa un banc
emissor, que crea el do de pagar amb paper en lloc de pagar amb metàl·lic, i de fer acceptar al
públic aquests papers com a diners.

• (a00047 S) Això explicaria l'escàs nombre de països pobres que han ratificat avui l'acord sobre
biodiversitat, malgrat haver-lo signat formalment.

• (g00029 S) Si es considera que aquesta situació afecta un escàs nombre de persones molt
grans, que no poden exercir cap pressió política ni social, s'explica per què ningú ha fet res per
solucionar aquest problema.

• (a00038 S) Tot i així, els líders de l'obrerisme van escriure un escàs nombre de textos sobre la
destrucció de la natura i l'apropiació gratuïta de les aigües, la terra i l'atmosfera amb vista a
l'acumulació de capital.

• (g00106 S) L'informe sobre les comunitats autònomes el 1992 elaborat per l'Institut de Dret
Públic i presentat aquesta setmana al Senat remarca en el capítol dedicat a Catalunya el
"escàs" nombre de lleis aprovades l'any passat pel Parlament català.

• (m00051 S) En els primers cada unitat motora posseeix un nombre escàs de fibres musculars
(13 pel recte extern de l'ull i 25 pel platisma) i en els segons el nombre és més gran (610 pel
tibial anterior i 1.730 pels bessons).

• (g00106 S) Un informe per al Senat troba escàs el nombre de lleis catalanes.

• (g00061 S) Nuvolositat escassa amb moltes hores de sol quan s'aixequi la boira de la matinada.

• (g00073 S) Nuvolositat escassa, amb bancs de núvols a la costa del País Valencià i el sud del
Principat.

• (g00071 S) Nuvolositat escassa, amb un ambient força sec i assolellat.

• (g00021 S) La nuvolositat escassa afavorirà l'augment de la temperatura diürna i el descens de
la nocturna.

• (g00036 S) La nuvolositat més escassa afectarà les comarques pirinenques de Lleida.

• (g00079 S) La nuvolositat escassa permetrà moltes hores de radiació solar que escalfarà el
terra i afavorirà l'augment de la temperatura diürna.

• (g00058 S) La nuvolositat escassa permetrà moltes hores de sol, quan la boira s'aixequi al
matí.

• (g00052 S) La nuvolositat escassa permetrà un ambient diürn sec i assolellat, amb
temperatures màximes de més de 15 graus pertot.

• (g00031 S) Nuvolositat escassa i ambient assolellat.

• (g00034 S) Nuvolositat més escassa i ambient força sec i assolellat.
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• (g00134 S) Tot i que la trajectòria com a polític de Miquel Coll i Alentorn era molt més
accessible al curiós, el seu aspecte d'historiador d'obra no tan escassa com es creu, i sí molt
incisiva i segura va sorprendre l'articulista per la seva rigorositat.

• (g00134 S) En realitat, únicament el vaig conèixer sota l'aspecte d'historiador d'obra escassa,
però incisiva i segura.

• (g00050 S) Berlusconi, que té una participació escassa en la televisió digital italiana a través del
canal Telepiù, no es manifesta sobre la conveniència que un govern pugui reglamentar o no la
utilització de descodificadors en detriment d'una iniciativa privada, però assenyala que la seva
experiència personal en relació a la intromissió governamental en el sector privat és molt
negativa.

• (a00050 S) Actualment es fan esforços per evitar que s'extingeixin alguns animals de població
escassa i s'han definit espècies protegides i territoris de reserva animal (les espècies vegetals en
regressió desperten menys interès).

• (g00126 S) L'escassa població dels municipis rurals provoca en un altre maleït cercle viciós que
els poders públics demostrin escàs interès per millorar les seves condicions de vida.

• (a00075 S) Per tal de comprovar si el silenci dimanava de la inexistència efectiva de destrosses
en aquestes contrades o era imputable, en canvi, a algun tret característic, com ara un
poblament escàs o un baix valor estratègic, es va decidir reiniciar la tasca arxivística en uns
altres àmbits.

• (g00036 S) És el Damià Huguet que va saber escriure Ofici de sords, corol·lari exacte de la
Poesia rasa de Brossa i part de l'escassa poesia veritable que va sorgir de la febrada textualista i
experimental de mitjans dels setanta.

• (m00032 S) En la majoria de casos, orins tènues i crus, i que, al cap d'una estona, al moment
de la crisi, mostraven un xic de cocció; o bé eren densos, però tèrbols i sense deixar pòsit o
amb un pòsit molt escàs, desfavorable i de signe dolent.

• (m00032 S) Orins, o bé tènues, incolors, sense cocció i escassos, o bé densos i amb un pòsit
escàs, i encara el sediment no presentava signes favorables, sinó que feia un pòsit cru i
inoportú.

• (g00029 S) Van ser Luis Cembranos, el millor home sobre el camp, i el francès Ouédec els que
van tornar a superar a Liaño enmig de l'eufòria de l'escàs públic que ahir es va donar cita a la
graderia de Sarrià.

• (m00032 S) Cap dels casos que presentava aquest quadre simptomatològic no va tenir cap
hemorràgia nasal, si no fou en escassa quantitat.

• (g00096 S) Tot i les dificultats que ha provocat aquest any l'escassa quantitat de neu i els
llargs períodes sense nevades que hi ha hagut, aquesta ha estat la tercera millor temporada
d'aquesta estació, segons va assegurar a l'AVUI el seu director comercial, Manuel Fontanet.

• (m00073 S) Clínicament es caracteritza a l'home per una secreció uretral escassa i d'aspecte
mucoide, que apareix als 7-15 dies del contacte sexual.

• (g00119 S) I jo em resisteixo a creure que davant d'una proposta que se sotmet a discussió del
Congrés o del Parlament hi hagi una varietat d'idees o de criteris tan escassa.

• (g00134 S) Només cal llegir les cartes dels lectors de diaris per adonar-se que, tot i les millores
introduïdes, el metro de Barcelona continua presentant serioses deficiències: aglomeracions en
hores punta, limitació del servei fins a les onze de la nit, generalització d'accessos tancats,
vigilància escassa, etc.

• (m00032 S) Vòmit escàs de substàncies bilioses, grogues.
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• (g00108 S) Segons Fred Eckhard, els mediadors del procés de pau han demanat la reunió
després que els serbis bosnians acordessin reunir l'Assemblea dels serbis de Bòsnia el
dimecres 5 de maig.

• (e00088 S) Així que va haver reunit prou capital, va resoldre venir a Barcelona i establir-s'hi
per compte propi.

• (g00048 S) El mediador oficial, el ministre d'Educació, Domingo Palermo, va reiterar en un
comunicat la disposició al diàleg i va avançar que el govern ja disposa d'un local per reunir la
comissió de garants per intentar trobar una sortida pacífica a la crisi.

• (g00104 S) Ahir, durant la reunió del presídium del Parlament, es va tornar a suggerir la
necessitat de reunir en els pròxims dies el X Congrés dels Diputats del Poble, que produiria un
nou capítol en la lluita entre el president i els seus adversaris.

• (g00070 S) No hauria estat possible reunir aquest conjunt sense les diverses institucions
lisboetes que han col·laborat en un projecte expositiu dirigit per l'escriptor i periodista Juan
Insúa i dissenyat per Daniel Freixas.

• (d00105 S) Són museus, als efectes d'aquesta Llei, les institucions permanents, sense finalitat
de lucre, al servei de la societat i del seu desenvolupament, obertes al públic, que reuneixen un
conjunt de béns culturals mobles i immobles, els conserven, els documenten i estudien, els
exhibeixen i en difonen el coneixement per a la recerca, l'ensenyament i el gaudi intel·lectual i
estètic i es constitueixen en espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans.

• (g00073 S) La mostra, sota el títol Esperits i déus d'Àfrica, reuneix un conjunt de peces
procedents de col·leccions particulars seleccionades per la historiadora de l'art i etnòloga
Francine Ndiaye.

• (g00083 S) I don Joan, que a Suï ssa havia rebut lliçons de català de l'exiliat canonge Carles
Cardó, reunia el seu consell privat a Estoril (Portugal) i hi anaven Ramon d'Abadal, Joan Anton
Maragall, Nadal, Milà, Viver, etc.

• (g00050 S) El president de Telefònica, Juan Villalonga, va reunir ahir a la seu de la companyia
l'antic consell d'administració per aprovar els comptes del 96 i una renovació total d'aquest
òrgan de govern.

• (g00036 S) Hi haurà la intervenció de tots els estaments de la comunitat educativa, però sense
la complicació de reunir un consell escolar, explica Gonzàlez.

• (g00077 S) Diverses fonts van insistir que el partit hauria de demanar a Pujol que rectifiqui o
ratifiqui les seves declaracions, i segons el que fes, prendre una decisió, reunint amb caràcter
extraordinari el consell nacional.

• (g00076 S) Tot i ser aviat per aventurar candidats a substituir Jiménez de Laiglesia, s'apunta
el president de la Cambra de Comerç, Arturo Virosque, com la persona que arribaria a reunir
major consens.

• (g00101 S) La solemne inauguració oficial de l'exposició antològica de l'obra de Joan Miró va
reunir a la seu de la Fundació que porta el nom del genial pintor a la «crème de la crème».

• (g00092 S) Per això, Pakito tenia previst reunir el seu estat major el 29 de març de 1992.

• (g00076 S) Doncs bé, Penn, inconscient de la Molina, reuneix un exmatrimoni —Anjelica
Huston i Jack Nicholson— al voltant d'una taula de cafeteria per tal de retre un també
inconscient homenatge a Función de noche i aconsegueix l'única descàrrega de veritat del seu
llarg, reconcentrat film.

• (g00060 S) L'estrena del programa, concebut per reunir tota la família al voltant de la televisió,
compta amb la presència de l'actor nord-americà Bob Hoskins, del cantant de Sabadell Sergio
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Dalma i del grup Texas.

• (g00096 S) Daniel Cordier és un col·leccionista particular que ha reunit un fons de 500 obres
datades a partir de la Segona Guerra Mundial a França.

• (g00057 S) Els actes de Santa Eulàlia de Barcelona reuniran un fòrum d'estudiosos de les
festes.

• (g00057 S) La festa major d'hivern de Barcelona, en honor de Santa Eulàlia, patrona de la
ciutat juntament amb la Mare de Déu de la Mercè, reunirà un fòrum d'estudiosos del món de les
festes.

• (g00032 S) Les nacions, les regions, les ciutats, les arts, les ciències i les religions declaren la
pau, ja que, per Maragall, algunes de les accions que més passions susciten i que reuneixen
més gent són les religioses i les temàtiques de les Nacions Unides.

• (g00125 S) Ha pogut reunir un grapat de periodistes estrangers al restaurant del Parlament
danès, possiblement uns quants menys dels que hi hauria si els sondejos no fossin tan
contundents a favor del «sí» a Maastricht i si els arguments d'aquesta agrupació heterogènia
no sonessin tan extemporanis i sospitosos de contradiccions internes.

• (g00138 S) Aquest és el principal nus sentimental del film, poblat, però, d'altres presències
secundàries: una germana alliberada de Julieta (Mercè Arànega), una secretària de l'editor (Rosa
Gamis), una possessiva mare de l'escriptor (Julieta Serrano), constituint un grup de
personatges delirants que la casualitat acaba reunint en el mateix escenari durant l'esperat
clímax final.

• (g00005 S) Solament has de comprar el teu abonament de 10 entrades (cada entrada, 500
ptes.), reunir un grup de més de 25 persones o buscar abonaments de descompte a les grans
superfícies.

• (g00061 S) The Late Show, que s'emet per la BBC-2 gairebé a la mitjanit, té l'atractiu de
reunir un entretingut grup de persones que comenten des de la imprudència de fer i escriure la
seva autobiografia fins a l'oportunitat de la censura cinematogràfica o un determinat musical.

• (a00027 S) Sé que el motiu pel qual s'ha convocat aquesta jornada ha estat la voluntat de
reunir un nodrit grup de tècnics especialistes en el món del paper per tal de discutir a fons com
els aspectes mediambientals influeixen en aquest producte.

• (g00074 S) Els promotors d'aquesta iniciativa han aconseguit, després de recórrer diferents
paï sos durant anys, reunir sota el mateix sostre una infinitat de mostres tan dispars de les
relacions sexuals com dispar és la història dels pobles.

• (e00101 S) Si vull comprar un cotxe o tres unces de cafè, puc reunir fàcilment informació
sobre el preu en pessetes del cotxe o del cafè en diversos concessionaris o en diferents
comerços.

• (e00044 S) La funció de coordinació consisteix a reunir informació de l'exterior i de l'interior
de l'empresa i, sobre aquesta, decidir el pla d'actuació i les tasques concretes que cada
participant, dintre de la seva especialitat o del que s'ha explicitat al seu contracte, ha de dur a
terme.

• (g00093 S) Prèviament seria necessari analitzar el mercat laboral de cada país per reunir
informació sobre les particularitats dels dotze Estats per tal de suprimir les diferències interiors
existents.

• (a00052 S) Les taules de la 6.1 a la 6.5 reuneixen la informació quantitativa emprada per a la
descripció de situació prevista per a l'any 1998.

• (g00093 S) Ahir es va tornar a reunir el jurat que ha de decidir si són o no culpables els
quatre policies que van colpejar Rodney King el 3 de març de 1991.

• (d00007 S) És més convenient, fins i tot sacrificant de vegades criteris tècnics més o menys
acceptables, de reunir en el que és possible la nostra complexa legislació administrativa, i oferir
a funcionaris i administrats un text del contingut més ampli possible.
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• (g00104 S) Els descendents de l'autor del «Cant espiritual» han reunit i conservat el llegat
literari de Maragall durant anys.

• (g00122 S) Organitzada per l'Associació Amics de les Flors, reunia la majoria d'entitats
floristes de la ciutat.

• (d00016 S) Si aquest no reuneix aquesta majoria de vots, pot encara sotmetre's a un segon
debat i a una segona votació, 48 hores després de la primera, que requereix només la majoria
simple dels vots expressats (els vots positius han de superar els negatius, sense comptar les
abstencions i els vots en blanc i els nuls).

• (g00005 S) Felipe González ha pogut reunir una majoria parlamentària relativa que li ha vingut
donada pel vot útil, perquè va calar en l'electorat el missatge del «canvi sobre el canvi».

• (g00037 S) Una singularitat temàtica, ja que no s'ha fet mai una exposició d'aquestes
característiques, i la singularitat de reunir un material que pertany a quatre cultures clàssiques i
37 museus de tot el món.

• (g00029 S) El secretari d'Estat per a la Seguretat, Ricardo Martí Fluxá, va reunir la mesa de
coordinació de la lluita antiterrorista per analitzar l'atemptat i revisar les mesures de seguretat
adoptades fa uns mesos per prevenir aquest tipus d'accions.

• (g00057 S) José Antonio Ardanza, que intenta consensuar postures per reunir la Mesa
d'Ajuria Enea aquest mes, també ha mostrat el seu disgust pel document del PNB.

• (g00069 S) Ardanza reunirà dijous la Mesa d'Ajuria Enea mentre el seu partit critica
l'immobilisme del PP.

• (g00108 S) Francesc Prat remarca també que la temporada reunirà un nombre de concerts
similars a la temporada actual.

• (m00034 S) És per això que he reunit en el que segueix un cert nombre d'exemples que
m'han semblat els més convenients per arribar al meu objecte.

• (g00135 S) L'acte, presidit pel rector de la Universitat, Ramon Lapiedra, el president de la
Generalitat Valenciana, Joan Lerma, l'alcaldessa de la ciutat, Rita Barberà, el conseller de
Cultura, Andreu López, i la viuda del poeta, Isabel Lorente, va reunir un bon nombre de
personalitats de tots els àmbits de la vida valenciana.

• (g00050 S) Vázquez Montalbán reuneix gairebé tota la seva obra poètica entre 1963 i 1990.

• (g00037 S) La fira reunirà l'obra de més de mil dos-cents artistes, amb la presència d'uns dos-
cents galeristes procedents d'una trentena de paï sos.

• (g00093 S) Des de llavors ha reunit un bon palmarès, coronat amb les seves dues últimes
victòries a la prestigiosa París-Roubaix, considerada com la clàssica més dura.

• (g00107 S) El president nord-americà, Bill Clinton, podria anunciar avui mateix algunes noves
mesures per pressionar els serbis de Bòsnia, que tornaran a reunir el seu «Parlament» per
reconsiderar el rebuig al pla de pau Vance-Owen.

• (g00096 S) Sense remuntar-nos a anys més llunyans-pròxims, la cinquena «finalfour»
consecutiva en què els equips espanyols reunien la major part dels pronòstics, s'ha saldat amb
un cinquè daltabaix.

• (g00043 S) Dit amb altres paraules, El rey pasmado reuneix la plana major dels actors més
representatius del cinema espanyol —als ja esmentats cal afegir-hi Fernando Fernán Gómez,
María Barranco, Laura del Sol, Emma Cohen, Carme Elias i Eulàlia Ramon— en una
reconstrucció històrica singular.

• (g00108 S) El president Clinton va reunir de nou la plana major de Seguretat i Defensa a la
Casa Blanca per polir els detalls d'una eventual intervenció a Bòsnia.

• (g00105 S) El tècnic va reunir tota la plantilla en el vestidor i va preguntar a tots els seus
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jugadors si ajudaven i de quina manera ho feien la penya radical.

• (g00079 S) A finals de desembre, el diputat Josep M. Panicello, responsable de la comissió
de Cultura, va reunir el plenari de l'Institut per comunicar-li la decisió de dissoldre'l de manera
immediata.

• (g00078 S) La seva visita a Barcelona va deixar en evidència els voluntariosos organitzadors
del nostre particular Tradicionàrius —en curs fins a finals de març—, en comprovar com en una
sola nit una proposta de música tradicional reunia tant públic com el que passa per l'Artesà de
Gràcia durant els tres mesos que dura la seva iniciativa.

• (g00129 S) Encara més, es pot tirar per la finestra la seva organització si no es reuneix una
quantitat que, a ulls de l'actual crisi, sembla una gosadia.

• (m00049 S) Sigui com sigui, no hi ha dubte que la persona obesa reuneix una quantitat de
factors de risc associats que la fan especialment propícia a patir la malaltia coronària.

• (e00068 S) Aleshores, cada encarregat de secció hauria de reunir i informar la seva secció.

• (g00080 S) Sa senyoria ha acceptat, amb les cauteles pertinents, concedir-me una pròrroga
fins dimecres, va declarar el mateix financer a la porta de l'Audiència Nacional, tot manifestant-
se confiat de poder reunir la suma.

• (g00069 S) Era l'any 1935, quan, arran d'una exposició de les darreres obres de l'artista a la
Sala Busquets, els seus amics i admiradors van aconseguir reunir la suma necessària per a
aquesta operació.

• (g00032 S) El segon feia de l'aigua un gran factor d'atracció, cosa que suposava un pas per
reformar les conques dels rius Llobregat i Besòs, guanyant terreny al mar com està previst, i
reuniria tot tipus de naus.

• (g00044 S) El semiòleg italià reivindica la fantasia utopista en un congrés que reuneix a
València una trentena d'intel·lectuals.

• (g00052 S) Amb aquest esperit, la figura de Lluís Vives reunirà una trobada d'humanistes i
s'organitzaran altres congressos i fòrums de debat científic.

• (g00034 S) L'oposició sèrbia va aconseguir ahir a la nit reunir la xifra rècord de més de
300.000 belgradesos al carrer per celebrar el Cap d'Any ortodox, enmig d'una més que
discreta vigilància policial.

• (g00038 S) Per reunir aquesta xifra, els ciutadans poden ingressar aportacions voluntàries al
número de compte postal 18168336, a Itàlia.
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NC DETECTATS MITJANÇANT L'INDICADOR REUNIR-SE

• (d00008 S) Sense perjudici de les disposicions de l'article 22 del Tractat que institueix la
Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, de l'article 139 del tractat que institueix la
Comunitat Econòmica Europea i de l'article 109 del tractat que institueix la Comunitat Europea
de l'Energia Atòmica, l'Assemblea es reuneix de ple dret el primer dimarts següent a
l'expiració d'un termini d'un mes a partir de la fi del període previst a l'article 9, apartat 1.

• (d00023 S) L'assemblea ordinària s'ha de reunir necessàriament una vegada l'any, dintre els
sis mesos següents al tancament de l'exercici econòmic i té principalment la funció d'examinar
la gestió efectuada pel Consell Rector i aprovar, si s'escau, els comptes i balanços, així com
acordar la distribució dels excedents o la possible imputació de pèrdues.

• (g00073 S) L'Associació Internacional de Futbolistes Professionals es reunirà dilluns a
Barcelona per preparar el partit d'homenatge a Jean-Marc Bosman, que es farà a l'abril.

• (g00061 S) La seva casa era un món, ja que la seva muller donava lliçons de cant, i allí s'hi
reunia un cenacle d'artistes diversos, envoltats per les col·leccions de rajoles que l'artista anà
adquirint amb els anys.

• (g00026 S) A banda d'aquestes dues manifestacions, un centenar de radioaficionats es van
reunir ahir a Jaén i van formar una caravana de vehicles per demanar l'alliberament de Cosme
Delclaux i José Antonio Ortega Lara.

• (g00070 S) La coalició conservadora governant es reunirà dilluns vinent per negociar una
reforma acceptable per a l'oposició que, sobretot, pretén deixar el tipus impositiu per als
contribuents amb rendes més altes molt més per sobre del 39 per cent previst pel govern.

• (d00072 S) La comissió especial de comptes s'ha de reunir necessàriament abans del dia 1 de
juny de cada any per examinar els comptes generals de la corporació, juntament amb els
justificants i antecedents, i emetre'n informe.

• (d00072 S) La Comissió es reuneix, convocada pel president, a iniciativa pròpia o a sol·licitud
de la representació local.

• (g00029 S) Aquesta comissió es va reunir a finals de l'any passat amb el president del partit,
Raimon Obiols, i té previst fer-ho amb el president del grup parlamentari, Joaquim Nadal,
abans d'elaborar les seves conclusions.

• (d00149 S) La Comissió es reuneix en sessió plenària.

• (g00095 S) No obstant, fins demà divendres no es reuneix la comissió corresponent que
fixarà les llistes definitives de candidats del Partit Nacionalista Basc.

• (g00038 S) Vintró va recordar que fa just un any que no es reuneix la comissió que
elaborava la Carta Municipal (llei especial de Barcelona) i que si abans del febrer no es
desbloqueja aquesta situació, val més deixar-ho córrer.

• (a00092 S) La "Comissió d'Enquesta" es reuní 122 vegades en tres anys per dissenyar el pla
sobre els CFC, CO2 i altres gasos.

• (d00010 S) Aprovada la Constitució Espanyola, la Comissió de Parlamentaris catalans es va
reunir a Sau per redactar un projecte d'Estatut d'Autonomia.

• (g00052 S) Atès que l'executiu autonòmic ha tornat a rebutjar el sistema de finançament,
Chaves va reclamar ahir que es torni a reunir la comissió mixta de transferències, i que es doti
Andalusia d'un model de finançament específic per a la comunitat.

• (g00043 S) La comissió mixta integrada pel CSD i el departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya es reunirà avui a Barcelona per parlar de l'elaboració d'un cens de les
instal·lacions esportives a Catalunya.
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• (g00095 S) La comissió parlamentària, que està integrada per representants de diverses forces
polítiques i que ahir va escoltar la llarga exposició del polític democratacristià, es reunirà d'aquí
a pocs dies per debatre el cas, i finalment decidirà si aconsella o no el processament de Giulio
Andreotti.

• (g00023 S) Això no obstant, la comissió permanent del partit es reunirà avui, com tenia
previst, per abordar el cas.

• (g00077 S) Primer es va reunir la comissió permanent.

• (g00098 S) La decisió de Ribó, que col·laboradors del líder d'Iniciativa van filtrar abans que
ahir a la tarda es reunís la comissió permanent en què s'havia d'abordar la composició de les
llistes, ha apartat del número u de la candidatura Ramon Espasa quan nombrosos dirigents
donaven per fet que continuaria.

• (g00060 S) El comitè nacional, vull dir el Sanedrí, va reunir-se a cal president i del secretari
general, vull dir Anàs i Caifàs.

• (g00073 S) Dimarts, el Comitè General Intercentres es reuneix per coordinar les accions.

• (g00022 S) El màxim mandatari del Deportivo, d'altra banda, estava segur que la decisió
afavoriria els seus interessos, ja que dilluns, abans que el Comitè ni s'hagués reunit, va acabar
de perfilar detalls del partit de dissabte amb el coordinador de seguretat de l'estadi de Riazor.

• (g00118 S) El comitè federal del PSOE es va reunir ahir per fer els últims retocs i aprovar el
programa electoral del partit.

• (g00135 S) Tot el dia, els bombers i les forces de la policia van treballar per treure els ferits i
començar a remoure les runes, mentre que a la tarda es va reunir, sota la presidència del
president del govern, Carlo Azeglio Ciampi, el comitè nacional per a l'ordre públic.

• (g00093 S) Està previst que dilluns que ve, dia 19, es reuneixi a la seu socialista del carrer
Ferraz el comitè federal del PSOE, per elegir els membres que formaran el nou comitè de llistes
que designarà els candidats del PSOE.

• (g00060 S) El comitè federal del PSOE, màxim òrgan entre congressos, es va reunir ahir a
Madrid en sessió extraordinària per aprovar el calendari oficial del 34è congrés federal del
Partit Socialista, però va dedicar la major part del seu temps de debat, més de cinc hores, a
analitzar la situació política i l'acció del govern d'Aznar.

• (g00080 S) El comitè federal del PSOE es reuneix avui per aprovar la ponència marc del
pròxim congrés del partit.

• (g00042 S) Així doncs, la data clau per clarificar el panorana abans de la batalla serà l'1 de
febrer, quan es reuneixi el comitè central per preparar el congrés del 26 d'abril.

• (g00090 S) Per aquest motiu, el Comitè d'Apel·lació es reunirà amb urgència avui a les dotze
del migdia.

• (m00065 S) Ja en l'etapa preestatutària es va reunir un Comitè d'Experts en el tema, el qual
va elaborar un nou calendari vacunar i va establir les línies generals del futur programa de
vacunacions del Departament.

• (g00093 S) El comitè de vigilància del mercat de l'Organització de Paï sos Exportadors de
Petroli, OPEP, es va reunir ahir Mascat, la capital d'Oman, per decidir les mesures a prendre
perquè els 12 membres del càrtel s'ajustin a les seves quotes de producció, alguns dels quals
les van ultrapassar el passat mes de març, segons fonts dels participants a la trobada.

• (g00034 S) Igualment ahir al vespre es va reunir el comitè directiu de la plataforma Catalunya
Segle XXI, que tenia previst aprovar un document de balanç de la seva activitat dels últims
tres anys.

• (g00024 S) El dirigent republicà pensa manifestar la seva decisió al si del comitè executiu del
partit quan es reuneixi després de les vacances.
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• (g00077 S) D'altra banda, el Comitè General Intercentres es va reunir ahir per estudiar les
mobilitzacions que es tiraran endavant contra el pla de l'exdirectora general, Mónica Ridruejo.

• (a00053 S) La Conferència de les Nacions Unides per al Medi Ambient i el Desenvolupament,
havent-se reunit a Rio de Janeiro del 3 al 14 de juny de 1992.

• (g00138 S) Sense anar més lluny, a finals d'aquest mes de maig, a Ciutat de Palma, s'ha
reunit la Conferència Europea d'Europmi, la federació que agrupa les associacions d'empreses
mitjanes i petites de la Comunitat i de molts dels Estats de l'Est i centreuropeus.

• (g00135 S) El Congrés de Guatemala, que ha suprimit els decrets de Serrano, va reunir-se
ahir en la clandestinitat i va demanar a l'exèrcit que deposi el president i restitueixi
immediatament la democràcia.

• (g00101 S) El president del Parlament, Ruslan Khasbulàtov, va treure-li per la seva part tot
valor a la consulta de demà, i va indicar que, a menys que Ieltsin guanyi pel 50 per cent més u
dels electors inscrits, tal com defensava, proposarà que el Congrés dels Diputats es reuneixi en
sessió d'urgència per formar un govern de salvació nacional.

• (g00104 S) En relació amb els futurs plantejaments de la seva gestió, Hortalà va destacar que
el consell es reunirà a finals d'aquesta setmana o començament de la vinent per analitzar el
contingut i la continuï tat de la vice-presidència de la borsa, càrrec vacant des de la dimissió fa
uns anys de Carmelo Laccaci, de la societat Banesto Bolsa.

• (g00104 HEAD) La setmana vinent es reunirà el consell per escollir un o més vice-presidents.

• (g00030 S) Les xifres van ser facilitades per Costa en una trobada amb periodistes, en la qual
va anunciar que el pròxim dia 21 es reunirà a Cadis el Consell de Política Fiscal i Financera
amb l'objectiu d'acordar amb les comunitats el nou escenari de consolidació pressupostària per
al quinquenni 1998-2002 i demanar-los que aquest any remetin mensualment a Hisenda les
seves dades de dèficit i deute.

• (g00086 S) Avui es reunirà el consell d'administració de l'Espanyol, presidit per Francesc
Perelló, per parlar d'un tema que va desvelar dissabte el mateix president abans de pujar a
l'autocar que va portar l'expedició blanc-i-blava cap a Sant Sebastià.

• (g00044 S) El consell d'administració va preveure reunir-se ahir a la matinada (hora d'aquí)
per debatre el pla de viabilitat proposat per Ibèria.

• (g00069 S) El consell d'administració de la Societat Estatal de Participacions Patrimonials
(Seppa) —l'òrgan propietari de les accions de l'Estat— es va reunir ahir, a partir de les sis de
la tarda, per fixar el preu definitu.

• (g00026 S) El consell d'administració de l'Espanyol es reunirà en les pròximes hores, molt
possiblement demà, per analitzar la situació esportiva del primer equip i prendre si escau les
mesures oportunes.

• (g00131 S) El consell d'administració de la Societat Privada Municipal d'aparcaments,
societat anònima (SPM), es reuneix aquesta tarda.

• (g00075 S) Avui, 24 de febrer, es reunirà un altre cop el Consell de Ministres d'Exteriors de
la UE.

• (g00124 S) La visita, que ha estat qualificada de "no oficial", servirà per analitzar la situació a
la zona i les necessitats del contingent espanyol, dos dies abans que el consell de ministres de
la UEO es reuneixi a Roma.

• (g00095 S) Per incrementar la pressió sobre els serbis, el Consell de Seguretat de l'ONU
podria fer-se enrere de la seva última decisió i reunir-se aquesta mateixa setmana (i no després
del referèndum a Rússia del dia 25) per decidir el reforçament de les sancions a Iugoslàvia
(Sèrbia i Montenegro), segons fonts del govern francès.

• (g00109 S) El consell de seguretat nacional es va reunir sota la presidència del primer
ministre, Dingiri Banda Wijetunga, que va prestar jurament com a cap d'Estat.
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• (g00090 S) El Consell de Seguretat de l'ONU té previst de reunir-se, com cada 120 dies, per
estudiar les sancions contra Líbia per la seva implicació en l'atemptat de Lockerbie.

• (g00098 S) Per segon cop en menys de 24 hores, el Consell de Seguretat de l'ONU es va
reunir ahir al vespre per respondre al desafiament de les forces sèrbies de Bòsnia.

• (g00128 S) Després que els Estats Units han insistit que els líders serbis han de respondre
per la guerra davant un tribunal internacional, el Consell de Seguretat de l'ONU s'ha reunit
aquesta matinada a Nova York per donar forma a aquest tribunal, que molt probablement tindrà
la seu a l'Haia i estarà integrat per 11 jutges, que no podran dictar penes de mort.

• (g00129 S) El consell directiu del Joventut, en tenir coneixement de la proposta, es va reunir
amb caràcter d'urgència i va decidir oposar-s'hi argumentant que calia donar seriositat i
rigorositat a la competició, que el conjunt badaloní ha guanyat en les seves últimes dues
edicions.

• (g00120 S) El Consell Directiu de la IAAF es reunirà el proxim dia 23 a Stuttgart per tractar,
entre altres assumptes, el cas de John Ngugi i el de l'atleta alemanya Katrin Krabbe, acusada
d'haver pres clenbuterol.

• (g00088 S) Malgrat això, el Consell General d'Andorra es reunirà abans del mes de maig en
una sessió informativa on es presentarà oficialment el pla d'estratègia econòmica.

• (d00072 S) En defecte d'ús, costum o tradició local, el consell general s'ha de reunir com a
mínim cada tres mesos i quan ho decideix l'alcalde o ho sol·licita la quarta part, com a mínim,
dels veï ns, per tractar de tots els assumptes d'interès del municipi.

• (g00079 S) La cúpula màxima de seguretat d'Israel es va reunir ahir encapçalada per
Mordehai.

• (g00133 S) La direcció es va reunir ahir per analitzar la situació després de la dimissió del
secretari general, Giorgio Benvenuto, que no va assistir a la reunió.

• (g00048 S) La direcció del grup Colomer es reunirà el pròxim 3 de febrer amb els membres del
comitè d'empresa per negociar l'aplicació d'un expedient de tancament de la planta de
Montmeló.

• (g00027 S) La direcció democristiana es reuneix avui per preparar el seu calendari polític.

• (m00078 S) A continuació es reuneix l'equip transdisciplinar, per tal d'enregistrar
sistemàticament tota la informació i projectar objectius a llarg termini.

• (g00045 S) Arafat va fer coincidir la trobada del seu executiu a Hebron —habitualment es
reuneix a Gaza— amb el tercer aniversari, segons el calendari musulmà, de la matança de 29
fidels musulmans per part d'un extremista jueu.

• (g00084 S) L'executiu gallec es reuneix durant dos dies al monestir d'Oseira.

• (g00095 S) L'executiva regional del PSM-PSOE de Múrcia es reuneix avui per estudiar la crisi
interna que travessa el partit.

• (g00021 S) Una família mafiosa es reuneix per assistir al funeral del germà petit.

• (g00104 S) La familiada s'ha seguit reunint cada Nadal, i amb tota probabilitat ho podrà
seguir fent, a la casa que a partir d'ara es converteix en arxiu públic per voluntat expressa de
l'àvia, Clara Noble.

• (g00061 S) És bo que la gent es reuneixi, demostra la vitalitat del nostre espai, va dir per
situar aquesta dada com un dels indicadors del bon estat intern del partit.

• (g00073 S) El coordinador d'aquestes entitats considera important que, acollint-se a la llarga
tradició associativa dels valencians, existeixin llocs físics on la gent es pugui reunir, perquè és
inimaginable un republicanisme sense casals republicans, una església sense esglésies i unes
falles sense casals fallers.

• (g00100 HEAD) El govern brasiler es reuneix per replantejar la seva política econòmica
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després del plebiscit.

• (g00134 S) El govern sud-africà es va reunir ahir en ple per estudiar les explicacions del
ministre de la Policia sud-africà respecte a la batuda policial contra el Congrés Panafricà (PAC)
de dilluns a la nit, en què van ser detinguts 73 líders negres de l'organització.

• (g00100 S) El govern brasiler d'Itamar Franco es reuneix demà per buscar un redreçament de
la política econòmica i marcar un nou pla de govern un cop superat el referèndum, que ha
mantingut en un impàs polític el gabinet.

• (g00031 S) El nou grup, integrat per col·laboradors aliens a la institució monàrquica, es va
reunir per primera vegada dimecres passat i va fer un pla de treball a cinc anys vista per
preparar l'hereu de la corona per al tron i fer que guanyi el respecte que susciten alguns
membres de la monarquia, com ara la mateixa reina Elisabet II.

• (g00108 S) Un tercer grup, encarregat dels drets humans a Cisjordània i Gaza, encara s'ha de
reunir.

• (g00062 S) A Frankfurt era dins d'un grup d'artistes que ens reuníem per parlar d'art.

• (g00105 S) En concret, a la recepció oferta en el seu honor a Boston, un grup d'estudiants
espanyols d'aquesta ciutat es van reunir a la porta de l'hotel on es feia la recepció per donar
als monarques la benvinguda.

• (g00062 S) Ahir a la tarda, el Grup Parlamentari Català es va reunir per analitzar el tema, que
també seria debatut pel comitè de govern d'Unió i l'executiva convergent.

• (g00069 S) A la tarda es va reunir al Congrés el grup parlamentari i va defensar la necessitat
d'acatar la recomanació de l'òrgan directiu, tot i que no la comparteix.

• (g00079 S) I més després de saber que Curto, a la comissió de cultura, va adduir que el PP
no podia designar el seu ponent fins que no es reunís el seu grup parlamentari.

• (g00050 S) La Junta de Seguretat de Catalunya es reunirà al febrer per analitzar la coordinació
entre les diferents forces policials i els índexs de criminalitat.

• (g00086 S) La junta de seguretat de Catalunya es reunirà aquesta tarda per primera vegada
des que la consellera de Governació, Maria Eugènia Cuenca, va prendre possessió del seu
càrrec.

• (g00084 S) La Junta de Seguretat de Catalunya es reunirà dilluns que ve, dia 5 d'abril.

• (g00078 S) És impossible saber de què es va parlar en l'habitació tancada on es reuneix el
jurat.

• (g00121 S) El «macroparlament» de tots els pobles serbis de l'antiga Iugoslàvia, convocat pel
president de Sèrbia, Slobodan Milosevic, es reunirà avui a Belgrad sense la presència dels
diputats de les autoproclamades «Repúbliques sèrbies» de Bòsnia i Krajina (Croàcia).

• (g00091 S) A la històrica rebotiga d'en Pitarra es reuneixen tota mena de penyes.

• (g00062 S) En saber la notícia, la mesa de HB va acordar reunir-se a Mallabia per analitzar el
succés.
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• (g00057 S) Ardanza lamenta que surti la proposta abans de reunir-se la Mesa d'Ajuria Enea.

• (g00073 S) La Mesa no es pot reunir només per respondre a actes violents.

• (g00073 S) El lehendakari José Antonio Ardanza traslladarà les conclusions a la Mesa1 i
aquesta es reunirà almenys un cop cada tres mesos.

• (g00074 S) El president basc traslladarà les conclusions a la Mesa i aquesta s'haurà de reunir
almenys una vegada cada tres mesos.

• (g00074 S) Sis mesos després de la darrera reunió, que va desembocar en l'aprovació d'un
important document polític sobre les condicions que haurien de permetre el diàleg amb ETA, la
Mesa d'Ajuria Enea es va tornar a reunir divendres a Vitòria en un ambient de precarietat.

• (g00123 S) Un miler de persones es van reunir ahir a Seúl per protestar per la mort de 200
manifestants pro-democràtics a mans de l'exèrcit el 1980 a Kwangju, prop de la capital sud-
coreana.

• (e00088 S) Allí es reunia, en fi, el millor de la ciutat a la sortida dels teatres i dels cines.

• (g00077 S) El dia de l'actualització del centenari ens reunírem2 a Montserrat una multitud
d'escriptors catalans, la majoria poetes, a la plaça davant del monestir i fórem convocats a una
solemne funció religiosa amb una prèdica del pare abat posant en relleu la significació de l'acte
i la importància que aquest tenia davant la generalitat de les gents de Catalunya.

• (g00027 S) Després d'això l'oposició s'ha tornat a reunir?

• (g00087 S) L'organisme es va reunir ahir per primera vegada en nou mesos i la trobada era la
primera en què participava la consellera de Governació, Maria Eugènia Cuenca.

• (g00022 S) Aquest organisme, l'últim en l'escala de la competència sancionadora, no s'havia
pogut reunir dilluns mateix per falta de quòrum.

• (g00057 S) Segons han informat diverses fonts, l'Organització de la Unitat Africana es reunirà
a Trípoli aquest mes, però assumptes com el finançament de l'OUA o el bloqueig internacional
a Líbia passaran per davant del guerrer betxuana dissecat.

• (g00095 S) Afegeix que el més important és que "el Parlament es reuneixi, que Maragall vagi
a les sessions, i que es tractin temes que realment interessin a la gent".

• (g00062 S) Després de 12 setmanes de manifestacions, el Parlament serbi ha de reunir-se
avui en sessió extraordinària per votar una llei especial que restitueixi les victòries de
l'oposició en les eleccions municipals del 17 de novembre passat.

• (g00128 S) Dimarts, el Parlament ucraï nès es va reunir per debatre la conveniència de
prolongar les prerrogatives legislatives del primer ministre, el qual va amenaçar de dimitir si la
decisió de la Cambra no era afirmativa.

• (d00105 S) h) Cal posar-la davant i darrere els complements que han estat desplaçats del lloc
que els correspondria d'acord amb l'anomenada «ordenació usual o neutra» de la frase
(subjecte — verb — complements): «Fetes les eleccions al Parlament de Catalunya i un cop
proclamats els resultats, el Parlament es reunirà» (article 1 del Reglament del Parlament de
Catalunya).

• (g00121 HEAD) El "Parlament" panserbi es reuneix a Belgrad sense els diputats de Bòsnia i
Krajina.

                    
    1Aquesta ocurrència i la següent podrien considerar-se silenci, pel fet que el referent és mesa
però la unitat gramatical que fa de subjecte no és pas el substantiu sinó el demostratiu aquesta.
    2Aquesta ocurrència no presenta l'indicador en tercera persona perquè dins del col·lectiu s'hi
inclou qui parla.



Annex 7. NC detectats mitjançant l'indicador reunir-se

517

• (g00101 S) El Parlament serbi rebel s'havia reunit a Novi Grad, l'antiga Bosanski Novi quan
encara estava sota el control del govern de Sarajevo, per votar la retirada definitiva de les
converses de pau i el trencament de tota col·laboració amb les Nacions Unides.

• (g00082 S) "El Parlament de Catalunya s'hauria de reunir a Girona, Lleida, Tarragona,
Manresa, Vic, Igualada i a altres llocs", va especificar Maragall per detallar la seva iniciativa.

• (g00141 S) Una vegada ha quedat clar que la destitució de Jorge Serrano és totalment
irreversible, el Parlament es va reunir ahir per designar un nou president, que assumirà el càrrec
fins al final del període presidencial, que acaba l'any 1996.

• (g00107 HEAD) El "Parlament" serbo-bosnià es reunirà el dia 5 per reconsiderar el "no" al pla
de pau.

• (d00025 S) El Parlament es reunirà en sessions ordinàries i extraordinàries.

• (g00122 S) L'alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, va proposar recentment que el Senat
celebri reunions a Barcelona i que el Parlament de Catalunya es reuneixi de manera itinerant pel
Principat.

• (g00052 S) D'altra banda, i en referència al Consell Regulador del Cava, el seu president,
Josep Lluís Bonet, va explicar que la setmana vinent es reunirà la patronal del sector per parlar
de candidatures a la presidència que s'ha d'adjudicar entre maig i juny.

• (g00135 S) El Patronat de la Fundació, presidit per Leopold Rodés, es va reunir dimecres i va
expressar la seva oposició a la reforma del consorci proposada per la Generalitat i l'Ajuntament
de Barcelona.

• (e00088 S) Allí es va reunir la penya dels Benguerel, Riquer, Agustí, Juan Arbó, Grau Sala,
Vinyoli.

• (e00048 S) És el cas de tota aquella xarxa que permeti que el personal de diferents iniciatives
d'un mateix sector o d'una mateixa regió es pugui reunir de tant en tant.

• (g00060 S) La plana major del cinema francès es va reunir ahir al vespre per atorgar, en una
solemne cerimònia, els premis César.

• (g00100 S) Potser per aquest motiu, la plantilla va desmentir ahir que es pensi reunir
pròximament per donar la seva versió de la multa que es va imposar dilluns passat a quatre
companys (Kornèiev, Mokh, Lluís i Ángel Luis), amb motiu d'una sortida nocturna per celebrar
l'aniversari de la dona del primer.

• (g00076 S) El secretari general de CETM, Javier de Mauricio, va anunciar que aquesta tarda
es reunirà el ple del Comitè Nacional del Transport de Mercaderies, òrgan assessor del ministeri
de Foment en el qual estan integrades pràcticament totes les associacions, per revisar el que
ha passat durant tots aquests dies de vaga i estudiar els acords firmats.

• (g00077 S) La tensió amb el PP resultava evident fins i tot als passadissos, quan el president
del grup, Josep Curto, va insistir de nou que la ponència no es pot reunir mentre no se superi
la crispació, discrepàncies, enfrontaments i baralles cada vegada més greus entre Convergència
i Unió.

• (g00057 S) D'altra banda, ahir a la tarda es va reunir a Madrid la ponència que estudia el
finançament de Sanitat, sense que els diversos grups parlamentaris arribessin encara a un
acord concret.

• (g00136 S) La presidència de la coalició té previst reunir-se aquest matí.

• (g00079 S) La sala contenciosa administrativa es tornarà a reunir el proper dia 18 de març per
decidir si accepta la tesi del govern que es tracta de material sensible per a la seguretat de
l'Estat i ha de continuar sent secret o bé en reclama la desclassificació perquè hi tinguin accés
els jutges citats.

• (g00091 S) El secretariat del partit es reunirà dissabte per decidir.

• (d00018 S) El Senat es reunirà en sessió secreta per ser informat sobre el suplicatori de què
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es tracti.

• (g00122 S) El Soviet Suprem (Parlament) de Rússia es va reunir ahir per debatre la seva
posició definitiva davant la decisió del president Borís Ieltsin de convocar una Assemblea
constituent el pròxim 5 de juny per enllestir el text de la nova Carta Magna.

• (g00105 S) Per la seva banda, el Soviet Suprem es va reunir ahir amb un ordre del dia
totalment aliè al referèndum.

• (d00094 S) A la Sala 2 de la planta baixa de la seu del Departament de Governació, a les
disset hores del dia vint d'octubre de mil nou-cents noranta-dos, es reuneix en segona
convocatòria la Subcomissió de Règim Jurídic i Administratiu de la Comissió de Govern Local
de Catalunya, a l'objecte de tractar i resoldre els assumptes de l'ordre del dia a l'efecte
confeccionat i distribuï t amb l'antelació reglamentària als membres de la Subcomissió.

• (g00043 S) La amante de Wittgenstein (Destino) és una novel·la estranya i d'una rara bellesa:
es tracta del monòleg d'una dona convençuda que ella és l'única persona viva en el món, un
monòleg fet de breus paràgrafs frase, on es reuneixen una successió de referències vitals i
culturals trenades amb una lògica inèdita i d'una aparent transparència.
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• (g00093 S) Es va convertir en una autèntica especialista, va aplegar una nombrosa biblioteca
sobre el tema i va anar a París i a Londres per estar al dia de totes les novetats.

• (g00097 HEAD) Una exposició aplega un centenar de fotos de Jimi Hendrix.

• (g00121 S) Davant aquesta situació, qualificada de "molt preocupant", Comissions Obreres va
organitzar ahir un acte a Mataró que va aplegar un centenar de sindicalistes a la plaça de les
Tereses.

• (g00077 S) La trobada d'ahir és resultat de l'entrevista que el 12 de desembre passat van
mantenir Carod-Rovira i Ribó, i que va servir per començar a intercanviar punts de vista sobre
la possibilitat de construir una alternativa política al govern de Jordi Pujol que aplegui el
centreesquerre català, tal com proposa Iniciativa.

• (g00068 S) L'exposició, sota el títol L'objecte, residu humà, aplega un conjunt d'escultures,
instal·lacions i pintures.

• (g00057 S) Si fa aproximadament un any, la Galeria Senda de Barcelona va presentar una
exposició que aplegava el conjunt de pintures que Espaliú havia presentat l'any 1986 a la
galeria La Máquina Española de Sevilla, ara és el MACBA el que, a partir d'una de les peces de
la seva col·lecció, ha organitzat una mostra al voltant de tres dels temes més recurrents en el
treball de l'artista: la màscara, el crani i la tortuga.

• (e00086 S) Les Seccions III i IV (Greixos i olis "animals i vegetals"; productes del seu
desdoblament; greixos alimentaris elaborats; ceres d'origen animal o vegetal, i Productes de les
indústries alimentàries; begudes, líquids alcohòlics i vinagre, tabac, respectivament) apleguen el
conjunt de productes agrícoles industrialitzats que conformen el sector exportador de la
indústria alimentària a Catalunya.

• (g00071 S) I els escriptors del barri hi van dir la seva en un llibre d'homenatge que aplegava
una dotzena de narracions.

• (g00074 S) Iniciativa afronta el final de segle i les pròximes eleccions autonòmiques amb la
proposta d'una alternativa nacional al govern de Convergència i Unió que aplegui tot l'espectre
polític progressista.

• (g00071 S) Imaginem que, des de la seva creació, aquesta televisió generalista, capaç
d'aplegar la família o els amics, la gent de parla catalana i la que parla castellà, al voltant d'un
mateix programa, no hagués existit.

• (g00057 S) D'aquella primera edició sorgí Quatre poetes de la diàspora catalana, amb la
voluntat d'aplegar i difondre el florilegi poètic català nascut arreu del món.

• (g00089 S) Quin greuge són per a la sardana aquests modestíssims aplecs que es fan a
algunes ermites, que moltes vegades només apleguen la gent del poble on pertany l'ermita?

• (g00043 S) Un volum de quasi sis-centes pàgines que aplega el gruix del que el poeta i
traductor ha qualificat, amb una rotunditat absolutament discutible, com la poesia en català
d'aquest segle que quedarà.

• (g00118 S) El grup va ser creat l'any 1978 per Xavier Joaquín i va aplegar un escollit grup
d'alumnes de la seva classe del Conservatori de Música de Barcelona.

• (e00044 S) Així doncs, l'activitat empresarial consisteix a aplegar i avaluar informació sobre
què és el que es vendrà i què és el que reduirà els costos.

• (m00100 S) O bé pot decidir per si mateix el que creu ésser una necessitat d'habitatge o bé
pot aplegar informació sobre el grau de necessitat segons cada un dels apartats de la tipologia i
deixar que el polític decideixi quina part del total considera com a "necessitat real".
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• (d00105 S) En aquests casos és més recomanable, en general, d'aplegar tota aquesta
informació accessòria si és necessària en un o més annexos (vegeu, per exemple, les lleis
3/1988, 7/1988, 13/1988, 9/1989 i 10/1989), els quals s'han de situar al final de la norma
articulada (després de la data).

• (a00047 S) La desigualtat energètica reflecteix així, amb l'excepció dels paï sos de l'OPEP
(que aplega la gran majoria de productors de petroli del món), la desigualtat econòmica
gravíssima de la Terra.

• (g00049 S) Els carrers de Sofia van aplegar ahir la manifestació més massiva d'estudiants des
de l'inici de la crisi per protestar contra el govern.

• (e00067 S) Com que en el moment de redactar el crèdit som molt lluny de poder preveure amb
exactitud si aquest serà en realitat de dues parts de trenta hores, tal i com nosaltres el veiem, ni
en quantes hores setmanals es distribueixen les esmentades trenta, no podem sinó deixar
constància que "convé" fer coincidir el tema a l'aula i al carrer i que si es preveu que això no ha
de passar el professor haurà d'aplegar el material en el moment adequat.

• (g00020 S) Vam fer unes sessions de treball a casa seva, aplegant tota mena de material, des
de fotocòpies fins a programes de mà, cartells, publicacions de la universitat, entre moltes
coses, per fer-ne una selecció i ordenar-ho temàticament, per donar-li coherència unitària.

• (g00035 S) En unes altres declaracions assegurava que l'any vinent no es podrà celebrar a
Hong Kong la ja habitual manifestació del quatre de juny en record de les víctimes de la
massacre de Tiananmen de l'any 1989, una manifestació que va arribar a aplegar un milió de
persones en la seva primera edició.

• (g00048 S) Els premis es van lliurar ahir a la nit en una festa que va aplegar el món del teatre
al Poliorama.

• (g00022 S) Tot mantenint-se més o menys al marge dels premis literaris, ha anat aplegant una
bona mostra de la poesia que es fa al país, tot combinant, a més, la publicació d'autors
catalans amb la de grans noms de la poesia d'altres paï sos.

• (g00005 S) En el segon dia de visita apostòlica, el pontífex aplega una multitud a Sevilla i es
desmenteixen els seus problemes de salut.

• (g00028 S) A Belgrad, i per 51è dia consecutiu, Zajedno va tornar a aplegar una multitud per
protestar contra el règim.

• (g00060 S) El sector dels serveis és el que aplega el nombre més alt d'autònoms amb
316.302.

• (g00035 S) Poques hores després que la coalició opositora Zajedno (Junts) aconseguís
aplegar a Belgrad el nombre rècord de més de 300.000 manifestants als carrers de Belgrad en
una llarga celebració nocturna del Cap d'Any ortodox, la comissió electoral de la capital sèrbia
va rectificar decisions anteriors i va admetre la derrota del governamental Partit Socialista (SPS)
en els comicis municipals del 17 de novembre passat.

• (g00024 S) Aquests tres valors van aplegar una tercera part del moviment.

• (g00090 S) El volum aplega la primera part dels diaris que l'escriptora va anar escrivint al llarg
de la seva vida.

• (g00058 S) Un sopar aplegarà bona part dels professionals de l'odontologia catalans, que una
vegada l'any es reuneixen per festejar tan insigne advocada.

• (e00088 S) Sabem que el 1659 Maria Anna Codorniu va casar-se amb Miquel Raventós, i així
van aplegar un patrimoni considerable per a l'època.

• (g00054 S) Juan Luis Panero ha aplegat tota la seva poesia en el volum Poesía completa
(1968-1996), que acaba de publicar Tusquets a la col·lecció Nuevos Textos Sagrados.

• (g00119 S) Aliança Democratica, explica a l'AVUI Willer Bordon, promotor del partit, vol ser
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un grup polític que aplegui el progressisme, tota l'esquerra italiana.

• (g00120 S) La proesa de Kidd va aplegar un nombrós públic en un país que cada cop s'obre
més a Occident, especialment després que la seva capital, Pequín, hagi demanat l'organització
dels Jocs Olímpics del 2000.

• (g00069 S) En aquest sentit, el seu pas per Barcelona va aplegar un públic madur i reposat
que no anava a buscar ni més ni menys que el que va trobar: la veu i la presència d'una
senyora amb qui possiblement es van enamorar quan eren joves i un repertori de cançons
melòdiques, càlides i sensuals que figuren en tots els manuals a l'ús de la música brasilera del
nostre temps.

• (e00044 S) El valor mitjà dels actius de les empreses de Fortune era de 2,71 milers de milions
de dòlars, quantitat impossible d'aplegar amb la solució de l'empresari individual, ni tan sols
amb la de l'empresari col·lectiu, Societat Regular Col·lectiva o en Comandita.

• (g00109 S) L'elaboració del llibre ja ens va permetre aplegar una quantitat inesperada de
testimonis sobre catalans vinculats al gènere aquí i a Argentina, de vegades en els cercles
socials i culturals més insospitats.

• (g00095 S) Ara, el llibre «Cites i testimonis sobre Barcelona», editat per La Campana, aplega
una recopilació d'aquestes cites, portada a terme des de fa més de deu anys pel popular
cronista Lluís Permanyer.

• (g00036 S) Junyent aplega un recull d'estudis sobre la influència de la colonització en les
llengües i cultures africanes.

• (g00020 S) L'acte d'homenatge de les corals a Oriol Martorell, que aplegarà un total de 4.500
cantants, tindrà lloc al Palau d'Esports a partir de les cinc de la tarda.

• (a00066 S) El pioner Amory Lovins és avui director de recerca del prestigiós Rocky Mountain
Institute (Colorado), centre d'investigació sobre l'energia, l'aigua, l'agricultura i les economies
locals, que aplega una trentena d'investigadors.

• (g00067 S) El segon pas que l'executiu havia consensuat amb els altres grups que van votar
a favor de la convalidació va aplegar quasi la uninimitat [sic] de la Cambra.

• (g00057 S) Sense les seves gestions agosarades, mai no hauríem pogut aplegar aquell ampli
ventall d'empresaris i polítics que van acceptar deixar-se retratar junts, al voltant d'una taula
del Ritz, per a Cambio 16, l'any 1974.

• (a00024 S) Voldríem aplegar aquesta tarda un ventall d'opinions sobre el Pla d'Espais, i per
això reunim aquí, en aquesta taula, diverses persones que puguin aportar el seu punt de vista i
donar a conèixer bàsicament les tensions que el Pla d'Espais ha provocat en els agents i en les
zones més directament implicades.
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• (e00046 S) Quan una empresa té una part important del seu actiu integrat per terrenys, edificis
i altres actius susceptibles d'incrementar el seu valor amb el pas del temps, el valor real d'una
acció sol superar el seu valor comptable.

• (e00103 S) Pel que fa a la quantificació de l'actiu compost per valors, s'estableix que haurà de
realitzar-se a partir de la comptabilitat, sempre que aquesta comptabilitat reflecteixi fidelment la
veritable situació patrimonial de la societat.

• (g00084 S) Pachuco Cadáver, la banda formada per Guillermo Piccolini, l'ex-Toreros Muertos,
i el també argentí Ricardo Pettinato, presenta avui a la sala Garatge el seu primer elapé, «3
huevos bajo tierra».

• (m00001 S) La càries s'inicia amb la formació de la placa dentària, que és una barreja composta
per restes d'aliments, saliva i bacteris.

• (g00084 S) Les restes mortals les escortarà un batalló integrat per efectius dels tres exèrcits.

• (g00139 S) A la tarda els treballadors van arribar a un acord per assegurar els serveis mínims,
a través d'una brigada formada per un conductor i dos operaris.

• (e00040 S) Aquesta divisió té una clientela formada per 1.500 empreses, adquirents de tota
mena de matèries primeres tèxtils, tant sintètiques com naturals.

• (e00065 S) Com que el teòric és molt lliure de fer les seves hipòtesis, suposaré, en
conseqüència, que ens concerneix una col·lectivitat formada per individus d'idèntic nivell de
riquesa i de renda.

• (g00126 S) Aquest programa s'emetrà per TV3 i inclourà el partit de futbol de caire benèfic
que jugarà l'equip del FC Barcelona contra un combinat format per les estrelles dels altres
equips de la Lliga professional de futbol.

• (g00136 S) Un comboi format per cinc ambulàncies civils que transportaven ferits croats,
escortats per un contingent de «cascos blaus» espanyols, va ser tirotejat per franctiradors
musulmans sense que es produï ssin ferits, segons va informar a l'agència Efe un portaveu de
l'Agrupació Canarias.

• (g00039 S) La comissió formada per l'Ajuntament, Gas Natural i els pagesos per estudiar
solucions al conflicte va manifestar divendres el malestar produï t per la filtració als mitjans de
comunicació del preacord aconseguit.

• (d00072 S) L'alcalde ha de designar una comissió integrada per un mínim de dos i un màxim
de quatre vocals, que l'han d'assistir en l'exercici de les seves funcions i l'han de substituir,
per ordre de designació, en cas d'absència o malaltia.

• (e00056 S) El ciutadà és membre d'un comitè incapaç de funcionar, és a dir, del comitè
constituï t per tot el poble; per això dedica menys esforços disciplinats a dominar un problema
polític que no pas una partida de bridge.

• (a00070 S) Un cop el fòrum dóna la seva opinió, la comissió sotmet la proposta, i els
comentaris del fòrum, a un comitè format per representants dels Estat membres i presidit pel
representant de la comissió.

• (g00023 S) Forma part del comitè integrat per entitats i personalitats que prepara un
homenatge de tots els Paï sos Catalans a Pompeu Fabra.

• (m00051 S) Aquesta queda definida com el complex format per la cèl·lula motora del corn
anterior medul·lar, el seu àxon, les ramificacions terminals àxoniques, les plaques motrius que
contacten cada una d'aquelles terminals i les fibres musculars corresponents.

• (e00078 S) Tanmateix, el text constitucional de 1978 no s'ha limitat a legitimar només a
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aquests conjunts d'agents, sinó que ha legitimat també el conjunt constituï t pels Ens públics.

• (a00024 S) Alguns aspectes del projecte ja són coneguts com a conseqüència del llarg procés
de participació abans esmentat, com, per exemple, que la proposta s'estructura entorn d'un
conjunt constituï t per cent quaranta-quatre espais, de característiques molt distintes, que
percentualment representen més del 20 % del territori de Catalunya.

• (g00139 S) Es tracta d'un conjunt constituï t per una torre de comunicacions de 377 metres
d'altura, un planetari i un museu de la ciència que s'ubicarà al passeig de les Moreres, al llit vell
del Túria prop del barri de Natzaret.

• (m00091 S) Aquesta àrea té en compte les necessitats d'atenció del client intern de l'hospital,
entès com el conjunt format pel malalt i l'equip assistencial.

• (i00106 S) Sigui xxx entenent {O,1} com el conjunt format pels enters O i 1.

• (i00086 S) Per exemple, la paraula Catalunya és, des del punt de vista de l'ordinador, un
conjunt format per 9 grups de 8 bits, un per cada lletra: "c", "a", "t", "a", de manera que, per
a l'ordinador, la paraula Catalunya és, en realitat, la cadena de bits de la figura següent.

• (e00064 S) Ciència és el conjunt format per coneixements en forma de principis i lleis sobre
fenòmens naturals i socials.

• (i00073 S) Sovint el conjunt format per dispositiu físic i software de control es coneix amb el
nom de controlador (o driver) de dispositiu, que dóna una nova visió del dispositiu
d'entrada/sortida, més agradable, sense tants detalls físics, i que permet un tractament més
homogeni del diferents perifèrics.

• (d00017 S) La interpretació que es proposa parteix de la consideració segons la qual la
Constitució crea diferents ordenaments civils i que, per tant, existeix un conjunt format per
diversos elements: els subordenaments civils creats per cada un dels Parlaments (incloses les
Corts generals), en l'àmbit de la seva competència.

• (d00095 S) L'autora explica, amb agudesa, aquesta nova estructura de l'ordenament civil
espanyol assenyalant que, tal com el conforma la Constitució, es un conjunt format per
diversos elements: els subordenaments que formen les legislacions civils de les Comunitats
amb Dret civil propi i de l'Estat en aquelles matèries que formen la competència no exclusiva i
les normes estatals dictades en desenvolupament de les matèries de la seva competència
exclusiva.

• (d00097 S) El Regne Unit no disposa d'una norma global sobre la contractació pública com a
França el «Code des marchés publics» o a Espanya el conjunt format per la LCE i el RGCE.

• (d00097 S) Aquest acte de voluntat no només consisteix a oferir un preu determinat per
realitzar l'objecte del contracte sinó que també inclou l'adhesió a les condicions fixades pel
poder adjudicador, és a dir, el conjunt format per les condicions tècniques, econòmiques i
jurídiques contingudes en els plecs de prescripcions administratives i tècniques i el projecte, si
n'hi ha.

• (g00083 S) L'equipament d'oci que promou la societat Setze Sitges S.L. està ubicat en el
conjunt format per les vuit sitges i la xemeneia de l'antiga cimentera Sanson, a la denominada
Illa Walden.

• (i00105 S) Definim l'Espai distribuï t ED, com el conjunt format per tots els elements que són
la imatge d'algun element del domini de la funció distribuir aplicada al BSIS.

• (g00058 S) Un consorci format pel grup hoteler HUSA i les firmes Conectividad Informática,
Sony i Telefónica Móvil han desenvolupat de forma conjunta un punt de venda mòbil que
alhora serveix de punt d'informació i reserves.

• (g00138 S) Ahir a la matinada, la delegació formada pel secretari general de l'OEA, Joao
Baena Soares, i els ministres d'Afers Estrangers de Barbados, Uruguai i Nicaragua, va fer una
visita al president Serrano.

• (g00101 S) Una delegació formada per representants de sis paï sos del Consell de Seguretat
va arribar ahir a Zagreb, on iniciarà una gira per avaluar la situació als Balcans.
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• (g00073 S) Així, fonts de la comissió de drets humans del Parlament basc asseguraven ahir
preveure que una delegació composta per membres de la comissió visitarien Txikierdi d'aquí a
uns deu dies, després d'haver-se posat en contacte ahir mateix amb la direcció de la presó
d'Alcalá-Meco i haver constatat una bona disposició a facilitar la reunió.

• (g00108 S) La Fundació Empresa Catalunya Europa i Amèrica ha organitzat un viatge a
l'Argentina d'una delegació formada per vint-i-dos empresaris catalans de diversos sectors.

• (g00076 S) En el marc del 3r Cicle de Concerts de la Xarxa de Música Clàssica a Catalunya,
aquest vespre tindrà lloc a L'Espai el concert Noves músiques per a flauta i guitarra, amb el duo
format per Montserrat Gascón (flauta) i Xavier Coll (guitarra).

• (m00078 S) Els pares accepten amb facilitat l'enfocament de l'equip format pel metge i
l'assistent social conjuntament.

• (g00132 S) A més, a partir de les 21.30, s'oferirà en directe i íntegrament el partit estel·lar,
que jugaran el FC Barcelona i un equip format per les estrelles de la resta de conjunts de la
primera divisió de futbol.

• (g00076 S) No obstant, per mostrar la seva disconformitat amb la negativa del Peralada i la
Federació Catalana de no ajornar el partit i també per evitar una sanció, l'Anglès va decidir
enviar un equip format per només set jugadors de categoria cadet.

• (e00042 S) En aquest àmbit —com en qualsevol altre de l'àrea empresarial— els millors
resultats sorgeixen del treball d'un equip format per persones competents, professionals que es
complementen compartint informació, reaccions, esperances i decepcions.

• (g00107 S) Darrere de cada projecte hi haurà un equip compost per tres persones: un
productor, un guionista i un editor de guió.

• (m00017 S) Es tracta d'una erupció formada per màcules, pàpules o pústules localitzades a
qualsevol part del cos que hagi estat submergit, sobretot a les zones de contacte amb el vestit
de bany.

• (g00050 S) En els dos casos, l'escamot format per Michel Morganti, Alain Lambert, Alain
Domange i Roger Roussey van fracassar en l'intent d'assassinat.

• (i00086 S) Matemàticament, una xarxa és un graf orientat, és a dir, una estructura formada per
un grup d'elements interconnectats.

• (a00034 S) El Camp Dorada està situat a 24 km al SE de Tarragona, té una estructura formada
per un paleorelleu mesozoic recoberta de sediments miocènics.

• (a00103 S) Darrere la faixa constituï da per la comunitat de fonoll marí i d'ensopegueres
(Limonetum caprariensis), es troba tot un conjunt d'endemismes en forma de coixí espinós, els
socarrells (Launaea cervicornis, Dorycnium fulgurans, Femeniasia balearica, Anthyllis histrix,
Astragalus balearicus, etc.).

• (g00078 S) No és difícil endevinar darrere la família integrada per Alan Alda, Goldie Hawn i els
seus respectius fills, comuns o d'anteriors matrimonis, un retrat més o menys paròdic de
l'entorn de Mia Farrow.

• (d00103 S) És a dir, d'un import d'aproximadament un milió de pessetes per a cada família
composta per matrimoni i dos fills.

• (g00020 S) La música d'aquesta formació composta per set madrilenys, un francès i un
sudanès és espectacular, festiva, d'una intensitat sostinguda i creixent on les percussions i els
instruments de vent manen.

• (i00071 S) De fet, la gramàtica formada per les parts sintàctiques de les regles podrà ser
construï da, provada i validada independentment de les parts semàntiques.

• (g00023 S) Deixant de banda Babe Ruth (beisbol) o Joe Montana (futbol americà), mites
d'uns esports eminentment americans però no pas universals, a Miguel Indurain se'l pot
incloure en el selecte grup format pels deu millors o més carismàtics esportistes del món de
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totes les èpoques.

• (d00105 S) Un cas especial de manlleus dins la terminologia jurídica és el grup format pels
llatinismes.

• (g00039 S) Les dioxines són en realitat un grup format per 210 compostos orgànics clorats
diferents, 17 dels quals es consideren tòxics.

• (g00136 S) El grup format per aquestes empreses té previst invertir més de 20.000 milions
de pessetes, dels quals 2.500 han estat destinats a la construcció, urbanització i
condicionament d'aquestes galeries comercials, que es convertiran en un dels projectes més
importants de la ciutat.

• (e00093 S) Amb el naixement del Banc de l'Exportació, vinculat al comerç de l'exportació
sota el predomini d'un grup format per cognoms com Noguera de Roig o Casanova-Bonore,
pertanyents a les famílies que han regit el Banc de València des del 1927, i que, arran del
1968, s'uniran també als Castellano i Attard, i, darrerament, amb el naixement d'un banc
industrial, Promobanc, sota el cabdillatge d'un grup confessional.

• (g00126 S) A banda d'aquest grup format per gitanos d'Arles i Montpeller, també actuaran
NG La Banda, la banda que més està triomfant en aquests moments a Cuba.

• (g00093 S) Un grup format per integrants del cos de Bombers de l'Ajuntament de Barcelona
intentaran fer el cim durant la tardor que ve a l'Annapurna I, de 8.091 metres, a l'Himàlaia
nepalès.

• (m00116 S) Finalment, el grup format per les regions sanitàries Barcelonès Nord i Maresme i
Lleida, mostra tant saldos positius com negatius, però amb un clar predomini dels primers.

• (g00097 S) La Cuina de l'Empordanet és un grup format per onze restaurants de la zona del
Baix Empordà que pretenen donar a conèixer el menjar típic d'una de les zones més
privilegiades gastronòmicament parlant.

• (e00038 S) I també tenim que el nivell efectiu de la taxa d'interès determina l'import net de la
liquiditat que vol mantenir el grup format per tots els especuladors.

• (m00072 S) En estudis realitzats en un grup integrat per diversos centenars d'homes i dones
pertanyents a una associació dedicada a promoure la pràctica de l'exercici físic en persones
adultes, es va observar que els individus de més de cinquanta anys que corrien entre 2 i 15
Km la setmana mostraven, per terme mitjà, una freqüència cardíaca en repòs de 64 batecs /
minut.

• (e00041 S) D'altra banda, s'ha estudiat un quart grup compost per les operacions en què
només s'ha finançat una quantitat molt petita en relació al preu de l'habitatge; en aquest cas,
s'han obtingut tres classes que resumeixen les característiques econòmiques.

• (d00024 S) A partir de la llei vigent, la suspensió de pagaments és una institució integrada per
un conjunt de normes predominantment processals que, prèvia paralització de les execucions
individuals, estan destinades a facilitar la concertació d'un conveni preventiu de la fallida entre
l'empresari, provisionalment o definitivament insolvent, i els seus creditors.

• (g00137 S) L'Albert Viladot serà un premi honorífic destinat a reconèixer una trajectòria
professional i el concedirà un jurat format pel president de la Caixa de Manresa, Valentí
Roqueta, els intel·lectuals Enric Argullol, Oriol Bohigas, Pere Portabella, Josep Benet i Josep
M. Ainaud, que farà de secretari, i els empresaris Antoni Negre i Pere Duran Farell.

• (g00027 S) L'escriptor va desbancar amb El legislador els 39 originals que aquest any
s'havien presentat al premi Josep Pla, decidit per un jurat format per Sam Abrams, Josep Piera,
Valentí Puig, Jordi Sarsanedas i Andreu Teixidor.

• (g00034 S) El premi, que, com el centre, du el nom del poeta mexicà, va ser concedit a
l'igualadí Ernest Farrés Junyent per un jurat integrat per destacades personalitats del món de la
cultura.

• (g00003 S) L'alcalde d'Amposta i diputat de CDC, Joan Maria Roig, és la nova incorporació a
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la llista formada pels també convergents Joaquim Ferrer, Francesc Codina i Ramon Companys,
que ja eren senadors autonòmics a la passada legislatura.

• (g00005 S) Claude Barate, que encapçalava una llista formada per l'antic equip de govern
municipal, ha patit el desgast de l'etapa anterior i, amb un 32,6 per cent de vots, ha sumat
nou regidors al Consell Municipal.

• (i00070 S) L'operador cdr ens dóna una llista formada per tots els elements de l'original, tret
del primer.

• (g00135 S) Calypso barreja «reggae, soca, calypso, ska» i «soul», amb una macrobanda
formada per deu músics.

• (m00059 S) En general, un tumor és una massa formada per un grup de cèl·lules derivades
dels teixits normals de l'organisme, en aquest cas dels que integren les mames.

• (g00023 S) El 21 de març neix, a Barcelona, Joan Coromines i Vigneaux, segon fill dels nou
que va tenir el matrimoni format pel polític Pere Coromines i Montanya i la pedagoga Celestina
Vigneaux i Cibils.

• (d00168 S) Vistos els articles ja citats i tots altres que hi són aplicables, DECIDEIXO Que
estimo parcialment la demanda formulada pel procurador senyor / senyora en nom i
representació de la senyora contra el senyor, representat pel procurador senyor / senyora, i
contra el Ministeri Fiscal, i en conseqüència he de declarar i declaro dissolt per divorci el
matrimoni format pels cònjuges esmentats, amb tots els efectes legals que consten al segon
fonament de dret d'aquesta resolució, els quals dono per reproduï ts

• (g00022 S) David, que va pesar 3.200 grams, és el quart fill del matrimoni format per David
Belda i Sagrario Marín.

• (g00061 S) Debut en la direcció del matrimoni format per Félix Sabroso i Dunia Ayaso —ell,
llibretista de Las Veneno.

• (g00092 S) Els quatre ferits més greus ingressats encara a l'UCI són el matrimoni format per
Gerardo Garcés i Rocío Escobar.

• (g00069 S) El matrimoni format per Jaime Giménez Musté, de 48 anys i María Isabel
Hernández Giménez, de 45, les seves tres filles, Yolanda, Rosa i María Dolores, de 30, 26 i
22 anys, respectivament, i els dos gendres, el libanès Monir F.F., de 31 anys, i Vicente J.F.,
de 21, van passar ahir a disposició judicial.

• (g00030 S) El matrimoni format per José Carlos Girón i María José Atienza va morir en
circumstàncies estranyes.

• (g00029 S) Els aiguats podrien haver estat igualment la causa de l'ensorrament d'un habitatge
a la població d'Alcaudete (Jaén), que va provocar la mort del matrimoni format per Santiago
González, de 74 anys, i Francisca Sánchez, de 72.

• (d00168 S) Per tot el que s'ha dit, SOL·LICITO AL JUTJAT Que vulgueu tenir per formulada
la present reconvenció, admetre-la, i, un cop s'hagin seguit tots els tràmits procedents, dicteu
sentència per la qual es declari que hi ha lloc a la separació del matrimoni format per la Sra. i el
Sr., per les causes invocades per aquesta part en la reconvenció.

• (d00168 S) Comparec davant del jutjat i, en la forma més procedent en dret, MANIFESTO Que
mitjançant aquest escrit i en la representació que acredito, formulo petició de divorci del
matrimoni format per la meva poderdant i el seu marit, Sr.

• (e00035 S) En una economia descentralitzada, els moviments de fons de capital per a finançar
tenen lloc al si d'un mercat format per una xarxa d'ofertes i demandes de fons, resultat de les
decisions que sobre prestar o manllevar prenen les unitats econòmiques.

• (g00062 S) Vuit municipis de la comarca disposen d'algun centre que imparteix aquests
ensenyaments: Calonge, Castell-Platja d'Aro, la Bisbal i el nucli format per Cruï lles, Monells i
Sant Sadurní de l'Heura compten amb instituts públics, mentre que Palafrugell, Palamós, Sant
Feliu de Guíxols i Torroella de Montgrí complementen l'oferta pública amb l'existència de
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centres privats que també tenen secundària.

• (d00096 S) I pel que fa referència a la successió voluntària, s'ha de tenir en compte el caràcter
essencialment personalíssim dels negocis jurídics mortis causa (cfr. arts. 67.1, 101 i 102 CS),
difícilment adaptables amb la forma d'actuar les persones jurídiques (actuació per mitjà d'un
òrgan integrat per una o més persones físiques).

• (g00031 S) El conseller d'Obres Públiques i Política Territorial va fer aquestes declaracions a
Tortosa, on va acudir per presidir la reunió semestral del consell rector de l'Institut per al
Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE), un organisme integrat per representants
institucionals i polítics del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

• (a00055 S) Per "organització regional d'integració econòmica" s'entén una organització
constituï da pels Estats sobirans d'una regió determinada que tenen competència pel que fa als
assumptes que es regeixen pel present Conveni o pels seus protocols, i que ha estat
degudament autoritzada, d'acord amb els seus procediments interns, per signar, ratificar,
acceptar i aprovar els instruments corresponents, o adherir-s'hi.

• (a00056 S) "Organització regional d'integració econòmics" designa una organització
constituï da per Estats sobirans d'una regió determinada, a la qual els Estats membres han
conferit competències pel que fa als aspectes que tracta el present Conveni i que està
degudament autoritzada, d'acord amb els seus procediments interns, per signar, ratificar,
acceptar, aprovar o adherir-se al present Conveni.

• (g00078 S) La parella formada per Edward Norton i Drew Barrimore és la primera a pronunciar
la romàntica frase que dóna títol al llargmetratge de Woody Allen que fa el número vint-i-sis de
la seva filmografia.

• (g00090 S) El cas és que, fins i tot amb aquestes reserves, la proposta ens mereix un respecte
gràcies al bon nivell interpretatiu de la parella formada per Josep Linuesa i Sílvia Sabaté, que es
lliuren a un treball de forta compenetració, per a evocar-nos amb versemblança i profunditat el
constant i difícil estira-i-arronsa entre l'amor i la por.

• (g00107 S) No ha d'estranyar que la parella formada per Ludwig-Beger i Elisabet de Baviera-
Romy Schneider fos una de les parelles més memorables en la història del cinema
contemporani.

• (g00032 S) Així, a la final masculina la parella formada per Luis Lobo i Xavier Sánchez Vicario
va derrotar els holandesos Paul Haarhuis i Jan Simerink, per 6-4, 6-7 (1/7) i 6-3.

• (g00032 S) Pel que fa a la final femenina, Arantxa Sánchez Vicario i la nord-americana Gigi
Fernandez van aconseguir el títol després de vèncer per 6-3 i 6-1 la parella formada per la
bielorussa Nataixa Zvereva i la nord-americana Lindsay Davenport.

• (m00048 S) En conseqüència, si existeix una alteració genètica, una parella formada per
parents tindrà més possibilitat de transmetre als seus fills una malaltia hereditària.

• (m00079 S) Això va donar lloc a reunions retardades, amb una assistència irregular i una
participació constituï da per les persones, afortunadament, més motivades i actives.

• (g00075 S) L'estació de viticultura i enologia de Reus es va fundar l'any 1909 a iniciativa
d'un patronat format per l'Ajuntament i els sectors econòmics de la ciutat.

• (g00119 S) L'assoliment d'aquesta fita ha estat possible gràcies a la constitució, l'any passat,
d'un patronat integrat per l'Ajuntament de Folgueroles, l'associació Amics de Verdaguer i
personalitats relacionades amb l'estudi de l'obra de mossèn Cinto.

• (g00086 S) El Reial Madrid va golejar (4-0), sense exhibir un joc brillant, el Saragossa, un
equip que va demostrar una innocència impròpia d'una plantilla composta per jugadors força
experimentats a Primera Divisió.

• (g00044 S) Colino va explicar que espera que a finals d'aquest any s'acabin els treballs de la
ponència constituï da per la Comissió d'Indústria del Senat per elaborar el projecte de llei
d'emplaçaments de residus d'alta activitat.
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• (m00058 S) Les mateixes excavacions del crani anomenades cavitats orbitàries, on se situen
els globus oculars, constitueixen una bona defensa per evitar els cops directes a l'ull, el qual
però manté una porció formada per la còrnia i una part de l'escleròtica en contacte directe amb
l'exterior.

• (g00090 S) El 5 de maig, el quintet format per Dioni Chico (acordió), Eva Sedó («cello»),
Imma Guardia (violí), Queralt Roca (clarinet) i Eulàlia Valls (piano).

• (g00104 S) Balanç francament pobre per a una àmplia representació formada per dotze pilots.

• (g00076 S) És una sèrie formada per sis episodis que prepara la productora privada A-Xing
Advertising Company.

• (a00067 S) Si admetem una descripció simplificadora, Gaia no és més que una teoria que
explica —després d'observar-ne els resultats— l'origen i l'evolució d'un sistema en equilibri
dinàmic, un sistema constituï t pel planeta Terra i pels organismes que hi ha sobre la seva
superfície.

• (e00046 S) Del sistema constituï t per les igualtats (1) i (2) poden deduir-se els valors teòrics
de la cotització e-dret C, i del dret d.

• (d00106 S) Perquè d'una lectura de la CE, de la LOFCA i dels estatuts d'autonomia feta amb
la mentalitat posada a l'inici del procés autonòmic, sense gaire dificultat es podria arribar a la
conclusió que hi quedava dissenyat un sistema format per diverses peces que, desenvolupades
adequadament i sense una excessiva dependència les unes de les altres, podia propiciar el que
s'imaginava, és a dir, la presència d'instruments propis per satisfer els principis de suficiència
(participació i tributs cedits), de solidaritat (Fons de Compensació Interterritorial) i d'autonomia
(tributs propis i recàrrecs).

• (m00077 S) L'any 1939 Goormaghtigh va llançar la hipòtesi segons la qual la renina es
formava a l'aparell juxtaglomerular (sistema format per les cèl·lules epitelioides de l'artèria
aferent, les pròpiament dites cèl·lules de Goormaghtigh i l'estructura tubular anomenada màcula
densa.

• (a00051 S) El sistema format per un 15 % de pols de cautxú i un 85 % d'un betum de tipus
80/100 provoca un augment de la viscositat de 10 vegades.

• (a00038 S) De la mateixa manera, la societat es ressent de les condicions de la biosfera —
sistema format per un conjunt complex de processos naturals, fluxos, cicles d'energia i
matèria—, de la qual l'home és part integrant.

• (a00069 S) Si acceptem un raonament tan antropocèntric, es podria continuar afirmant que el
sistema format per un ecosistema terrestre explotat més l'home, potser no s'hauria de
considerar com la regressió d'un sistema primitiu, sinó com una superació vers un nou tipus de
clímax.

• (a00021 S) Per tant, en un sistema compost per dos fonts d'energia (fig. 6.2) la font de base
d'origen geotèrmic, malgrat representar una part de la potència màxima de l'ordre del 40 %,
pot subministrar el 80 % de l'energia calorífica total per a la calefacció de l'habitatge.

• (g00035 S) El tàndem format pel president del Barça, Josep Lluís Núñez, i l'entrenador anglès,
Bobby Robson, ha començat a esquerdar-se arran de la decebedora actuació de l'equip dilluns
passat al Camp Nou culminada amb una increï ble derrota davant l'Hèrcules.

• (g00108 S) Dagoll Dagom manté en aquest nou espectacle la participació en l'apartat de
l'escenografia i el vestuari del tàndem format per Isidre Prunés i Montse Amenós.

• (g00125 S) Davant de les dificultats econòmiques actuals, les amenaces de perdre posicions
són importants i greus i Europa pot esdevenir la part malalta de la tríade formada per la CE, els
Estats Unis i el Japó.

• (m00068 S) Gilles de la Tourette, el 1885, va descriure clarament aquest trastorn que porta el
seu nom, i va posar èmfasi en la tríade formada per tics múltiples, coprolàlia (o emissió de
paraules obscenes) i ecolàlia (o repetició de paraules dites per altres), encara que en els últims
anys els criteris diagnòstics s'han ampliat.
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• (g00110 S) El director adjunt de l'aparell presidencial, Viatxeslav Volkov, va assenyalar ahir
que "el triangle format pel Front de Salvació Nacional, bloc ultraconservador que va organitzar
la manifestació, els implicats en el cop d'Estat de 1991 i el president del Parlament, Ruslan
Khasbulàtov, han donat origen a un perillós precedent".

• (g00132 S) L'època dels «Senyors de la Guerra», l'ocupació japonesa, l'arribada dels
comunistes al poder, la revolució cultural i altres esdeveniments són magistralment explicats a
través del triangle format per aquests dos personatges i la dona d'un d'ells.

• (g00099 S) La gota que va fer vessar el got, però, es va produir el 29 d'abril del 1992, quan
un tribunal format per deu homes blancs, un hispà i un oriental va decidir declarar innocents
tres dels inculpats, mentre que condemnaven Laurence Powell per un sol dels càrrecs menors
de què estava acusat.

• (g00024 S) El 27 de desembre passat, els dos reus van comparèixer durant una sessió de
quatre hores davant un tribunal format per tres jutges a la ciutat de Kibungo, al sud-est de
Ruanda, on van ser acusats d'organitzar les massacres.

• (g00090 S) «Sommersby», que la setmana passada dominava els favors del públic amb més
de tretze milions de recaptació, ha baixat a la cinquena posició amb sis milions, mentre que el
trio format per «Héroe por accidente» (el nou film de Stephen Frears), «Esencia de mujer»
(sorprenentment el més beneficiat pels Oscars, tot i només haver-ne guanyat un) i «El libro de
la selva» (la reposició de dibuixos animats de Walt Disney) ocupa les tres primeres posicions,
amb poques diferències entre ells.

• (g00035 S) Barreja d'història, document i ficció, el triplet format per Joan Lluís Bozzo, Lluís
M. Güell i Jaume Sisa ha demostrat una capacitat admirable i força insòlita d'oferir-nos una
imatge de les Espanyes autonòmiques on res no era mai del tot dolç ni del tot àcid.

• (i00106 S) A l'exemple hem creat un tuple format per tres camps, essent el primer una taula
de caràcters, el segon un enter i el tercer un tuple de dos camps.

• (e00065 S) Primer, l'economia es considera com un univers constituï t per agents
independents, la naturalesa dels quals pot ser força complexa, que tenen informació diversa
sobre l'entorn econòmic, i que han de cooperar per satisfer les seves necessitats i complir els
seus objectius.

• (a00103 S) Els terrenys ja són silícics i coberts per la vegetació que s'hi associa, vegetació
formada per brolles i bons exponents de pineda de pinastre.

• (a00103 S) En general a les zones entre 500 i 1000 m s'instal·la una vegetació composta per
boscos esclerofil·les de carrasques amb alguns peus de pinassa, i també amb roures de fulla
petita que originen l'associació Violo-Quercetum valentinae.

• (i00006 S) La xarxa formada pels nodes o registres pot estar organitzada de forma seqüencial,
jeràrquica, o en forma d'arbre lògic; però, en qualsevol cas, de manera que es pugui anar d'un
registre a l'altre mitjançant una navegació de node a node, activant els botons corresponents.

• (i00006 S) La xarxa formada per aquest conjunt de registres pot estar unida per lligams (links),
que pot establir l'autor de l'hipertext; o es poden crear de forma automàtica, per exemple
vinculant tots els registres que tinguin determinades paraules clau o d'altra característica formal
o de contingut.
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• (a00072 S) Els operaris de la companyia van injectar les seringueres (les arbredes) amb
Tòrdan, un producte herbicida semblant a l'agent taronja que van utilitzar els americans al
Vietnam.

• (a00088 S) Les isotermes que s'observen són concèntriques i centrades a la ciutat, però
poden presentar certes anomalies corresponents a arbredes, jardins o volums considerables
d'aigua, o també a tipus de construcció diferents.

• (a00069 S) L'article 18 roman invariable i l'hem d'entendre com a complementari dels
anteriors, car assenyala com a finalitats dels plans especials: (…) alterar determinats elements
vegetals, jardins o arbredes; prohibir construccions i usos perjudicials i sotmetre a normes
urbanístiques l'acoblament de les edificacions.

• (a00019 S) Un bosc és molt més que una arbreda.

• (a00071 S) Es té constància de parcel·les abandonades fa una trentena d'anys que actualment
es troben ocupades per una arbreda molt ben desenvolupada.

• (g00119 S) Aquesta càmera, ja present a «Vacas», que es desplaça com un animaló invisible
pel terreny més recondit, per l'arbreda més selvàtica, pels pantans més profunds, evocant
itineraris subconscients plens de pulsions oníriques.

• (d00090 S) Les tales i els abatiments d'arbres que infringeixin les disposicions d'aplicació en
terrenys que constitueixin massa arbòria o que el pla d'ordenació hagi classificat com a espai
boscós, bosc forestal, arbreda o parc que s'ha de conservar, protegir o crear, estiguin o no
sotmesos al règim forestal especial, seran sancionats amb una multa de 10.000 a 1.000.000
de pessetes.

• (a00071 S) En un altre moment i en un altre ordre de coses també s'ha comentat que la
composició florística d'una arbreda de substitució incorpora diverses espècies d'estadis
anteriors, amb un estrat arbustiu que sovint no es correspon amb l'estrat arbori.

• (a00071 S) Tanmateix, a aquest efecte les arbredes de substitució que han colonitzat els
antics camps de conreu es distingeixen negativament dels boscos madurs.

• (a00069 S) Als indrets on el bosc primitiu ha estat destruï t són freqüents, sobre sol silici, les
landes de bruguerola (Calluna vulgaris) o de gòdua (Sarothumnus scoparius) i falguera aquilina
(Pteridium aquilinum); sobre calcari, les boixedes.

• (a00103 S) A la base de les obagues és substituï da per la boixeda amb llessamí groc
(Jasmino-Buxetum sempervirentis), matollar amb clares influències submediterrànies com, per
exemple, el mateix boix o l'auró negre.

• (a00103 S) Les boixedes (Violo-Quercetum faginae buxetosum) i les joncedes (Aphyllanthion)
substitueixen aquests boscos en els indrets més alterats.

• (a00069 S) L'erosió és provocada directament per l'operació d'arrossegament de troncs per
terra (…) o indirectament per mitjà d'estassades excessives, d'aclarides massa intenses en els
pendents forts, etc. (per exemple, l'explotació de la castanyeda en perxades tal com és
practicada al Vallespir i també a les Guilleries, al Montseny i a les terres properes, és nefasta
per a la conservació del sol).

• (a00103 S) Entre els Àngels i Madremanya apareixen els últims reductes de castanyeda que
resten a les Gavarres.

• (a00103 S) Els obacs i els fondals, on la humitat és major, estan poblats per extenses
fagedes, per exemple la immensa baga de Curull i el bosc de les Fages, a Bellmunt.

• (a00103 S) Existeixen alguns claps de fagedes (Buxo-Fagetum) que acullen plantes
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eurosiberianes relicte, com l'herba de Sant Cristòfol (Actaea spicata).

• (a00069 S) Per davall de les fagedes, a les contrades humides i del bosc de pi roig a la
muntanya més continental i seca, predominen condicions típicament submediterrànies, és a dir,
semblants a les de l'Europa central, però modificades en el sentit d'una ariditat incipient, cosa
que ens indica la proximitat de les terres mediterrànies.

• (a00069 S) Els paisatges de fageda, gairebé inexistents a les valls continentals del vessant
meridional dels Pirineus, massa seques, reapareixen al vessant oriental de la serralada, però el
bosc de faig hi és generalment pobre en espècies herbàcies.

• (a00103 S) D'altra banda, el joliu (Scilla lilio-hyacinthus) és la planta més representativa de
l'altre tipus de fageda.

• (a00069 S) Pertany a aquest domini climàtic la baixa Vall d'Aran, per sota de l'estatge de la
fageda, i també al vessant sud de la serralada, el pla d'Olot.

• (a00019 S) Hi domina encara la vegetació caducifòlia, però de caràcter sovint submediterrani:
les fagedes, que necessiten humitat a l'estiu, es veuen relegades a obacs o a fondalades,
mentre que el paisatge queda dominat per diverses espècies de roure (Quercus pubescens i Q.
faginea, sobretot) i pel pi roig (Pinus sylves-tris), plantes capaces de resistir eixuts estivals.

• (m00082 S) A les zones més altes de la Serralada Pre-litoral s'hi troba el pi rojalet o silvestre
(pinus sylvester) i a la zona montsenyenca predomina l'alzinar fins als 1.100 m d'altitud al
damunt, la fageda, sobretot a l'obac i no hi manca el bosc d'avets a l'obac del Turó de l'Home
i altres avets escampats arreu en la fageda obaga.

• (a00103 S) És bo de pujar fins al puig de les Àligues, el cim amb la millor vista sobre la serra
de Curull i la seva immensa fageda.

• (a00103 S) Les fagedes de la Faiada de Malpàs i de Lleràs, abundants en algunes plantes
nemorals rares als Pre-pirineus, ocupen extensions considerables.

• (a00103 S) A partir d'aquest recorregut s'arriba a Curull, al Puigsacalm, a Llancers i a la
fageda de la Grevolosa.

• (a00103 S) Cal remarcar la fageda de la Grevolosa, mereixedora d'una protecció especial,
atesa la seva espectacularitat com a conjunt monumental.

• (a00024 S) No vull pensar que l'aire d'un bosc no protegit sigui de qualitat diferent que el de
les fagedes del Montseny.

• (a00024 S) També reivindico el dret d'aquest pobre senglaret, que viu per allà les fagedes de
Santa Fe, de mullar-se els peus en aigües de Blanes (si li ve de gust), tal com es pot permetre
el luxe de fer el més desgraciat dels catalans, i encara que el nostre senglar ignori que existeix
Blanes i que allí hi ha mar, continua tenint el mateix dret.

• (a00103 S) Per exemple, a les fagedes destaca la becada, ocell present tot l'any, però més
abundant a l'hivern per l'arribada d'exemplars europeus.

• (a00069 S) Tot això crea actituds confuses i irresponsables per part dels propietaris del bosc
que, cercant en general allò que creuen que convé a llur interès immediat, intenten
transformacions perilloses per a l'esdevenidor: conversió de la fageda en bosc de pi roig, de
l'alzinar en bosc de pi blanc, etc.

• (a00103 S) Es travessen importants extensions de fagedes i pastures humides i es culmina
sobre els espectaculars espadats del vessant solell.

• (a00103 S) Es troben repartits sobretot en els dominis de les fagedes i es dediquen bàsicament
a la pastura de vaques.

• (a00069 S) La part més humida de la muntanya mitjana, entre (600)1.000 i (1.200)1.600 m,
es caracteritza a Catalunya pels paisatges de fageda (B.1.1), en els quals el bosc, majestuós i
compacte, domina com una alta muralla les clarianes cobertes de prat que l'home hi ha obert en
temps més o menys antics.
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• (a00069 S) Al vessant septentrional dels Pirineus i, doncs, a la Vall d'Aran, la fageda és molt
rica en espècies herbàcies d'ombra típiques del bosc humit.

• (a00103 S) Són destacables també les petites taques de fageda amb boix (Buxo-Fagetum) de
Bissaürri i les Paüls.

• (a00103 S) Els boscos més extensos estan constituï ts per pinedes de pinassa i pi roig,
encara que cal destacar l'interès fitogeogràfic de la fageda amb boix (Buxo-Fagetum), rica en
espècies nemorals rares als Pre-pirineus centrals.

• (a00103 S) A la fageda amb l'el·lèbor vera, el buixol (Anemone nemorosa) forma grans mates
de flors blanques a principi de primavera.

• (a00103 S) Aquest és el cas de la fageda amb el·lèbor vera (Helleboro-Fagetum) i, sobretot, de
la fageda amb joliu (Scillo-Fagetum), que formen petites clapes als replans i fondalades, on la
major humitats del sol no agrada al boix.

• (a00069 S) Una liliàcia atlàntica de flor brava, el joliu (Scilla tilio-hyacinthus), ha estat emprada
per a denominar aquest tipus de bosc: la fageda amb joliu.

• (a00103 S) Entre els boscos altimontans i subalpins destaquen, per llur bellesa i extensió, les
fagedes amb joliu (Scillo- Fagetum) i les avetoses amb godiera (Goodyero- Abietetum) de la
zona propera a l'Hospital de Viella.

• (a00103 S) Una i altra activitat malmeten les plantes del sotabosc, causen erosió, i poden
posar en perill algunes comunitats vegetals molt vulnerables, especialment la fageda amb joliu.

• (a00069 S) Al vessant meridional, la fageda amb joliu (B.1.1.1) només té importància a la
capçalera de la vall de la Noguera Ribagorçana (l'Hospital de Viella), on és l'element dominant
d'un paisatge atlàntic molt valuós, que inclou un dels raríssims representants catalans de la
torbera d'esfagnes amb bruc d'aiguamoll (Ericetum tetralic), avui greument amenaçat pel
veï natge de la carretera.

• (a00103 S) Últimament s'ha detectat la presència del picot negre, que hom creia limitat als
espais altimontans i subalpins dels Pirineus, però que probablement també nidifica a les
fagedes de pi roig, obagues del Vidranès.

• (a00103 S) Es distingeixen tres formes de fageda, de les quals la més abundant és la fageda
amb boix (Buxo-Fagetum).

• (a00019 S) Els alzinars són dels més considerables de tot el país, i les fagedes, també; la
Fageda d'en Jordà, cantada per Maragall, és una de les escasses fagedes de plana que ens
resten, gràcies, justament, a la ingratitud del sòl volcànic pedregós on s'assenta.

• (a00069 S) El paisatge vegetal natural hi és constituï t sobretot per bosc d'arbres de fulla
caduca, que es desprèn en acostar-se l'hivern (rouredes, fagedes, freixenedes, etc.), o també, a
les contrades continentals relativament seques, per pinedes de pi roig (Pinus silvestris) o de
pinassa (P. niara).

• (a00069 S) A la nostra terra, en canvi, els pràctics, acostumats a aprofitar l'alzina per a carbó,
i les magres pinedes que no creixen gaire, no han sabut donar a la roureda ni a la fageda el
tractament adequat.

• (g00076 S) L'estudi de l'aigua (amb itineraris a les fonts del Llobregat, visites a piscifactories i
centrals hidroelèctriques), la botànica (fent especial esment a la vegetació de la zona: pinedes,
rouredes, fagedes i bolets), la geologia i la meteorologia són alguns dels continguts que els
docents poden reforçar amb els alumnes en un entorn privilegiat.

• (a00103 S) La fageda i la roureda són els boscos més representatius.

• (a00103 S) És notable la gran varietat d'arbres caducifolis que, sense arribar a formar masses
pures, acompanyen les fagedes i rouredes, molt sovint situats a les vores dels torrents i rieres.

• (a00103 S) Allí es troben importants fagedes i rouredes combinades amb pastures de petites
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valls tancades (Espaulella i Salgueda).

• (a00103 S) El seu sotabosc, si no està estassat, és idèntic al de les rouredes i fagedes veï nes
i no és estrany que el pi roig formi comunitats mixtes amb roures i faigs.

• (a00019 S) En una superfície relativament reduï da apareixen des d'alzinars típicament
mediterranis (Quercetum ilicis galloprovinciale, Quercetum mediterraneo-montanum), fins a
formacions de caràcter medioeuropeu o fins i tot atlàntic, com diverses menes de fageda (Scillo-
Fagetum, Helleboro-Fagetum, Luzulo-Fagetum) o la roureda de roure pènol (Isopyro-Quercetum
roboris), raríssima a Catalunya.

• (a00103 S) En aquest estatge poden aparèixer retalls de boscos de caducifolis com les
fagedes (Primulo-Fagetum) i les teixedes (Saniculo-Taxetum), relictes d'altres èpoques
geològiques més humides i fredes.

• (a00103 S) De les segones cal destacar la jonceda amb sàlvia (Salvio-Aphyllanthetum),
comunitat especialment rica en espècies meridionals muntanyenques com, per exemple, la
sàlvia Salvia lavandulifolia.

• (a00103 S) A les clarianes de les rouredes i en els terraprims solells, hi apareixen joncedes
(Aphyllantion).

• (a00103 S) Es tracta de la lloreda, caracteritzada principalment pel llorer i la falguera de rei
(Osmunda regalis).

• (a00103 S) Algunes comunitats naturals, com els boscos de ribera i en especial les lloredes, i
certes espècies vegetals i d'invertebrats rares són mereixedores d'una protecció especial.

• (a00103 S) Es notable el fet que l'omeda no està afectada per la grafiosi virulenta; gràcies a la
insularitat, constitueix una de les esperances més fermes per a conservar un testimoni
d'aquesta vegetació en el conjunt dels Paï sos Catalans.

• (a00103 S) Els darrers anys, no sols ha disminuï t molt l'explotació forestal, sinó també
l'explotació agrícola de terres marginals, cosa que permet una expansió prou ràpida de la
pineda, afavorida pel caràcter pioner i invasor del pi blanc.

• (a00069 S) Però el resultat és que moltes vegades, mentre els vessants secs són coberts
d'alzinar o de pineda, aquests boscos mediterranis no han descendit cap a les fondalades com
pretenien els directors de l'explotació.

• (a00103 HEAD) Animals de pinedes, conreus i costes.

• (a00069 S) La pineda, densa o clara, pot dur un sotabosc arbustiu de neret (Rhododendron
ferrugineum) i nabiu (Vaccinium myrtillus), sobretot als llocs on s'acumula molta neu, o de
bàlec (Genista purgans), ginebró (Juniperus communis ssp. nana) i boixerola (Arctostaphylos
uva-ursi), més propi de solells o de llocs secs i ventejats.

• (a00069 S) Tampoc no ho és la vegetació intrínsecament inestable que es manté a
conseqüència de la intervenció de l'home: moltes de les nostres pinedes, la majoria de les
garrigues i brolles, de les pastures seques, etc.

• (a00069 S) Martín Bolaños assenyala que, a les pinedes, el sistema d'aclarida bo per a
l'alzina, que es regenera per rebrotada, si hom talla sempre els arbres més grossos, sense
esguardar res més, pot conduir a l'eliminació dels individus vigorosos, que creixen molt, i a
perpetuar els més regruats, amb la qual cosa, a la llarga, la qualitat del bosc disminueix.

• (a00019 S) Aquesta pressió de pastura, juntament amb l'explotació forestal de les pinedes, ha
fet baixar la frontera del bosc, que a la pràctica rarament puja gaire per sobre dels 2 000 m.

• (m00061 S) A Niça, jo, en plena forma, mirava com els meus fills i el meu marit jugaven a la
pineda, i em deia que érem els éssers més privilegiats i invulnerables de tota la terra.

• (g00131 S) Pel que fa a la germinació, són els pins mediterranis (pi blanc, pinastre, pinyer) i
les argelagues els que més escampen la seva llavor en cas d'incendi, i a més, insisteix Forner,
"en alguns llocs és positiu que hi hagi pineda, perquè els pins són molt resistents a la
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insolació".

• (g00099 S) Al darrera i als costats, la vegetació típica d'aquesta zona de la Costa Brava, la
verda i refrescant pineda, és el contrapunt cromàtic del paisatge.

• (a00069 S) Cal tenir present també que el sotabosc arbustiu només esdevé molt abundant
quan el bosc, fins i tot en el cas de les pinedes, és massa clar.

• (a00069 S) L'extensió de les terres de pineda, sotmeses a un intens aprofitament forestal, és
força gran als Pirineus catalans.

• (a00103 S) Aquest fet, a més de l'interès en l'aprofitament silvícola dels pins, ha permès la
colonització de l'espai per part de la pineda.

• (a00103 S) La vegetació dels Amunts és aval, majoritàriament, de conreus tradicionals de secà
(cereals, ametllerar, vinyet, figuera) i pinedes.

• (g00032 S) Senyor Coderch, l'esperit de Macià i de Companys no els trobareu enlloc més que
a ERC; potser les vostres afirmacions són fruit de la manca de reflexió, dificultada per massa
passejades per pinedes cremades observant el vol dels ocells.

• (a00069 S) L'alzinar i la pineda han estat aprofitats durant segles pel sistema d'aclarides, en
forma que a la llum de la moderna ciència forestal hem de considerar força raonable.

• (a00103 S) Pràcticament tota la zona de penyals i pinedes ha estat qualificada d'Àrea Natural
d'Especial Interès (figura de màxima protecció), i la resta, d'Àrea Rural d'Interès Paisatgístic, on
les restriccions quant a edificacions són menors.

• (a00103 S) Avui, pinedes i bosquines envaeixen gran part d'antigues terres de conreu,
marginals i pobres, on fa algunes generacions es produï en magres collites de cereals i,
sobretot, d'oliva.

• (a00103 S) Les pinedes i les bosquines són seu d'un altre tipus de fauna en què apareixen
passeriformes forestals i d'altres, com diferents tallarols, vinculats a les formacions arbustives.

• (a00103 S) A banda de l'omnipresent efecte del foc (el 1980 foren destruï des per un incendi
1650 ha de pineda i matollars), l'impacte recent més important que ha patit la serra ha estat la
proliferació d'urbanitzacions en els seus vessants sud i est, dins el terme d'Altea, on els vials i
les construccions assoleixen els 300 m d'altitud.

• (a00103 S) Les pinedes ocupen antigues feixes cultivades fins a l'entrada del segle XX: el seu
abandó va conduir a la regeneració natural del bosc.

• (a00069 S) Les proporcions podrien canviar, però, en passar a contrades més marítimes (Alta
Cerdanya, Conflent, Ripollès, etc.) on l'avellanosa o el bosc mixt de freixes, bedolls,
avellaners, etc. s'estén, mentre la pineda es limita cada vegada més als costers secs.

• (a00069 S) Segons Martín Bolaños, el cicle d'explotació de les pinedes en molts de casos ha
d'ésser relativament curt i les tallades hi han d'ésser prou intenses perquè permetin després
una bona regeneració dels pins, que, heliòfils com són, no toleren gaire la barreja íntima
d'individus d'edats diferents.

• (a00103 S) A les formacions arbustives i les pinedes són característics la merla, els tallarols
(sobretot el tallarol capnegre i la tallareta sarda).

• (a00103 S) Les pinedes són el bosc idoni per a determinats ocells, com ara les mallerengues
petita i emplomallada, el bruel i el colltort.

• (a00069 S) Als sòls secs i poc profunds d'una manera natural i arreu com a conseqüència
de l'aprofitament forestal i ramader, la pineda típica passa a boscs de pi roig més o menys
esclarissats amb sotabosc de boix o d'herba de pastura.

• (a00103 HEAD) La fauna de brolles i pinedes.

• (a00103 S) Als ambients rupícoles són presents algunes espècies interessants com el falciot
pàl·lid que nidifica a les roques litorals, la cotxa fumada i la merla brava, si bé els ocells
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més abundants són els característics de les brolles i pinedes seques: la tallareta cuallarga, els
tallarols trencamates, de garriga i capnegre i la tórtora.

• (a00069 S) Així, a les contrades marítimes mediterrànies de la Catalunya septentrional un
camp de conreu abandonat tornarà a ésser ocupat pel bosc d'alzina després d'un procés secular
que, sobre sòls sense carbonats i si l'home no l'interromp, comprèn, per exemple, les etapes
següents: invasió del camp per petites herbes anuals; difusió de les mates d'olivarda (Inuta
viscosa); establiment d'un fenassar (Brachypodietum phoenicoidis); ocupació del terreny per la
brolla de gatosa (Utex parviftorus); transformació d'aquesta brolla en brolla de brucs i estepes
Cistion; formació d'una pineda sobre bosquina.

• (a00103 S) Al sud de l'Ebre, la carretera de Mequinensa a Casp travessa una bella àrea de
camps d'ordi i pinedes de pi blanc.

• (a00019 S) Als llocs on encara es fa present la vegetació espontània, molt alterada en aquesta
zona per una secular i intensa presència humana, dominen les bosquines esclarissades de
romaní, garric, estepes i brucs (Rosmarinus officinalis, Quercus coccifera, Cistus, Erica), els
boscos d'alzines (Quercus ilex, Q. rotundifolia) i, sobretot, les magres pinedes de pi blanc
(Pinus halepensis).

• (a00103 S) La major part de la serra ha patit intensament la pressió antròpica, que ha reduï t la
vegetació de la serra a màquies i brolles, acompanyades per pinedes de pi blanc.

• (a00103 S) El mantell vegetal de la serra de Tramuntana de Mallorca és en gran part forestal:
un 25 % de la serra és cobert de masses arbòries, fonamentalment alzinars en el sector central,
i pinedes de pi blanc al sud i al vessant interior.

• (a00103 S) Els boscos de les obagues altes, formats per pinedes de pi negre (Saxifrago-
Pinetum uncinatae), de pi roig (Hollylocomio-Pinetum catalaunicae) i avetoses (Scillo-Fagetum
abietetosum), són prou notables en extensió i qualitat.

• (a00103 S) De fet, les pinedes de pi pinyer, de pi blanc i, sobretot, de pinastre ocupen la
major part de les Gavarres.

• (a00103 S) En alguns sectors, especialment al Parc Comarcal del Castell de Montesquiu, el
paisatge està dominat per la pineda de pi roig.

• (a00103 S) Des d'allí es pot accedir a Vallfogona de Ripollès, de paisatge dominat ja per les
pinedes de pi roig.

• (a00069 S) La pineda de pi roig amb una catifa de grans molses (B.2.1) sembla que és el bosc
natural d'una gran part de la muntanya mitjana sotmesa a condicions continentals, entre 1.300
i 1.600 m.

• (a00103 S) Així i tot, existeixen importants masses forestals a l'obaga, sobretot integrades
per pinedes de pi roig que, en altitud, s'enriqueixen amb pi negre.

• (a00103 S) Les masses forestals més extenses són formades per pinedes de pi roig amb un
sotabosc de roureda (Buxo-Quercetum hylocomiopinetosum).

• (a00103 S) L'estatge submediterrani, de caire molt més forestal, està presidit per les pinedes
de pinassa (Violo-Quercetum faginae pinetosum salzmanni), encara que a les raconades més
humides dels nivells superiors pot aparèixer la pineda humida de pi roig amb boixerola
(Arctostaphylo-Pinetum catalaunicae).

• (a00103 S) L'estatge submediterrani, de caire molt més forestal, està presidit per les pinedes
de pinassa (Violo-Quercetum faginae pinetosum salzmanni), encara que a les raconades més
humides dels nivells superiors pot aparèixer la pineda humida de pi roig amb boixerola
(Arctostaphylo-Pinetum catalaunicae).

• (a00103 S) Els terrenys ja són silícics i coberts per la vegetació que s'hi associa, vegetació
formada per brolles i bons exponents de pineda de pinastre.

• (a00103 S) Cal destacar que les pinedes de pinastre d'aquest espai són les més extenses de
Catalunya.
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• (a00103 S) Per l'extensió que ocupen, destaquen les pinedes esclarissades de pi blanc,
corresponents, en la seva major part, a brolles de romaní i bruc d'hivern amb albada
(Anthyllido-Cistetum clusii).

• (a00069 S) Detenció de la successió secundària: la pineda mediterrània sol ésser inestable de
natural i, si hom no ho impedeix, s'omple d'arbusts de fulla plana i en darrer terme es
transforma en la vegetació clímax, hostil al desenvolupament dels pins (segons el lloc, alzinar o
màquia).

• (a00069 S) Una extensió molt més petita que el paisatge de pineda subalpina és la que
ocupen les avetoses (A.3.3) i els bosquets de bedoll pubescent (A.3.2).

• (a00069 S) La producció primària d'un cultiu de cereals és semblant a la producció primària
d'una pollancreda o d'una pineda, i la producció primària d'una plantació de blat de moro o de
canya dolça és semblant a la d'un bosc tropical.

• (a00069 S) També ho és possiblement en certes obagues fredes de les valls pirinenques on
alternen roureda al solell i pineda en exposició al nord.

• (a00069 HEAD) Zona de les rouredes (i pinedes muntanyenques) seques.

• (a00103 S) La vegetació de Cadiretes és similar a les Gavarres, amb importants suredes,
pinedes, brolles i singulars boscos de ribera.

• (a00103 S) Aquest està dominat per boscos mediterranis, formats principalment per l'alzinar
amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale), la sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale
suberetorum) i les pinedes.

• (a00103 S) A les muntanyes de Begur el paisatge vegetal està constituï t per suredes, pinedes
i brolles d'estepes i brucs.

• (a00069 S) Aquestes plantacions són, doncs, més comparables a les pollancredes cultivades
i, fins i tot, als camps de cereals, que als autèntics boscs.

• (a00103 S) Aquesta varietat de l'alzinar, el Quercetum ilicis galloprovinciale cerrioidetosum,
està acompanyada per plantes de sotabosc típiques de la roureda, com el lloreret (Daphne
laureola) i la lleteresa de bosc (Euphorbia amygdaloides).

• (a00024 S) Es prohibeix, si voleu, urbanitzar aquesta roureda, es prohibeix circular-hi en
cotxe pel mig i, potser si s'hi fa una pedrera, es dirà que en els treballs de restauració s'hi
hauran de plantar roures rebolls.

• (a00103 S) També apareixen als obacs mostres de les antigues plantacions de castanyers i
claps de roureda.

• (a00069 S) La zona de bosc de roure de fulla petita, en la qual el paisatge natural comprèn
roureda i bosc de pinassa (Pinus niara), a la part inferior (B.3.4) i bosc de pi roig (Pinus
silvestris) (B.3.5) als nivells superiors (Ports de Beseit, Penyagolosa), ocupa la muntanya
submediterrània poc plujosa, des del Pallars Jussà i del Solsonès a les muntanyes valencianes
de l'Alcalatén.

• (a00069 S) La tallada d'arbres massa petits, afavorida evidentment per la cobdícia o la misèria
dels propietaris, és un mal general del país, i ha estat especialment nociva a l'estatge de les
rouredes i també als claps de caducifolis que apareixen entremig dels alzinars; els cicles massa
curts no permeten d'aprofitar prou el període de creixença màxima dels arbres.

• (a00103 S) La presència d'un sotabosc arbustiu abundant és més propi dels boscos
mediterranis, com l'alzinar, o submediterranis, com la roureda de roure martinenc.

• (a00103 S) El seu sotabosc és molt similar al de la roureda de roure martinenc que, en
condicions òptimes, és compost per un estrat arbustiu dominat pel boix.

• (a00103 S) És, llavors, el domini de la roureda de roure martinenc amb boix (Buxo-Quercetum
pubescentis) que abraça les solanes i les planes de la resta de serres.
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• (a00024 S) Amb les quatre senzilles «limitacions» que comentava Ramon Folch abans, ningú
no em prohibeix tallar l'última roureda de roure reboll de Catalunya, per posar només un
exemple.

• (a00069 S) La roureda humida de roure pènol, sovint amb roure de fulla gran (B.1.2), és
l'element principal del paisatge en una extensa zona que, oberta de ple a la influència atlàntica,
ocupa la base del vessant septentrional dels Pirineus.

• (a00069 S) Típicament el bosc clímax del territori submediterrani és una roureda seca.

• (a00103 S) La zona basal és el domini de les rouredes seques submediterrànies, ja siguin de
roure valencià (Violo-Quercetum faginae) a les parts més baixes, o de roure martinenc (Buxo-
Quercetum pubescentis) a les més elevades.

• (a00103 S) S'observen els estrats geològics plegats de l'anticlinal de Bellmunt i el sinclinal de
Vidrà, i també la successió de vegetació (alzinar, roureda, fageda).

• (a00103 S) Es pot dir que és com una roureda amb faigs en lloc de roures, senyal del caràcter
meridional d'aquestes fagedes.

• (a00103 S) La ruta que uneix Cassà de la Selva amb la Bisbal, i també la de Llagostera a
Calonge permeten observar una vegetació més uniforme dominada per la sureda, amb diferents
graus d'explotació.

• (a00103 S) Entre moltes altres espècies, es poden ressaltar pel seu valor gastronòmic l'ou de
reig (Amanita caesarea), que es fa a les suredes, el carlet (Hygrophorus russula), molt abundant
als alzinars, i les múrgoles (Morchella), més difícils de trobar.

• (a00103 S) Les suredes amb arbres més grossos afavoreixen els ocells que crien i s'alimenten
en els troncs, com el raspinell comú, el pica-soques blau i les mallerengues.

• (a00103 S) Les suredes de les Gavarres i de Cadiretes són els millors testimonis d'aquest bosc
als Paï sos Catalans.

• (a00103 S) Per exemple, hi ha una gran activitat dels organismes del sol (cargols, cucs,
tocinetes, formigues, etc.), que a les brolles i suredes fan vida nocturna i han de refugiar-se
sota les pedres durant les hores de sol.

• (a00103 S) Aquestes plantacions han suposat una pèrdua de la riquesa natural d'aquests
espais, atès que han substituï t alzinars, suredes i boscos de ribera, a més de la fauna
específica associada a aquesta vegetació.

• (a00103 S) Hom considera que l'abandonament de l'activitat surera, junt amb la malura
provocada per un fong que pateixen molts arbres, està afavorint la substitució, amb els anys,
de la sureda per l'alzinar.

• (a00103 S) La sureda es troba als indrets solells, més eixuts i amb sol profund sobre granits,
tot i que també ocupa sòls prims.

• (a00103 S) La sureda és l'ambient forestal ornitològicament més ric, atès que el seu estrat
arbori clar i el nodrit sotabosc arbustiu, afavoreix alhora els ocells de brolla i els de bosc.

• (a00103 S) A les brolles i a les suredes viuen algunes plantes silicícoles amants del sol rares
de trobar a la resta del país, com l'estepa ladanífera, pròpia del sud de la Península Ibèrica i que
es localitza a Quart, Llambilles i Sant Cebrià.

• (a00103 HEAD) País de la sureda.

• (a00103 S) Els alzinars i les suredes tenen també un gran interès antropològic per
l'aprofitament tradicional que han rebut, basat sobretot en el carboneig i l'obtenció de suro,
respectivament.

• (a00103 S) Molt interessants són també les petites taques forestals de caducifolis
eurosiberians, especialment a la vall de Santa Magdalena, entre les quals destaquen les telledes
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(Hedero-Tilietum platyphylli) i els bedollars amb megafòrbies (Veratro-Betuletum).

• (a00103 S) Fins al segle passat, el paisatge, caracteritzat per un mosaic de conreus de secà,
màquines, brolles, timonedes, espartars i sosars, s'estenia de forma quasi contínua des de les
Bardenas fins a l'Urgell i només existien discontinuï tats allà on la plana era retallada pel riu
Ebre i els seus afluents més importants.

• (a00103 S) La terrerola comuna és molt abundant, i la rogenca, encara que rara, ha pogut
colonitzar algunes timonedes.

• (a00103 S) Els erms i guarets ocupen una extensió notable als secans meridionals del Segrià,
en especial, a les zones de Carrassumada, les cues de l'embassament d'Utxesa-Secà, els
Tossalets, la timoneda d'Alfès i els erms de Mas de Melons-Mediqueu.

• (a00103 S) L'espècie més interessant és l'alosa becuda, alàudid present a Europa únicament a
la Península Ibèrica i, dins de Catalunya, a la timoneda d'Alfés.

• (a00103 S) La primera es distribueix per les timonedes i guarets de la part oriental i central
dels secans segrianencs.

• (a00103 S) Les brolles i timonedes calcícoles es desenvolupen preferentment als pendents poc
adients a l'agricultura.

• (a00103 S) Les timonedes calcícoles més importants, com la timoneda d'Alfés, es
desenvolupen sobre terrasses fluvials amb crosta calcària.

• (a00103 S) Després del primer any, els guarets encara són molt rics en males herbes del
conreu anterior, però si l'època de repòs i la pastura es perllonguen durant alguns anys, la
comunitat arvense inicial és substituï da per una timoneda nitròfila caracteritzada per la botja
pudenta (Artemisia herba-alba) i el siscall (Salsola vermiculata).

• (a00103 S) Moltes d'elles no només hi són comunes si no que, fins i tot, arriben a
caracteritzar el paisatge com, per exemple, l'espart bord (Lygeum-spartum) als espartars, o el
siscall (Salsola vemiculata) a les timonedes nitròfiles.

• (a00103 S) Les timonedes planes presenten la riquesa d'alàudids més alta de tot el continent
europeu.

• (a00103 S) Als fondals de les rieres, on la humitat del sol i de l'ambient és molt important,
creix el bosc de ribera. És format per vernedes, avellanoses i petites tremoledes, on conviuen
salzes, oms, sanguinyols, evònims, grèvols i altres arbres i arbustos d'indrets humits.

• (a00019 S) Malgrat la pobresa relativa de les aigües, aquests estanys càrstics es veuen
envoltats per un cinyell considerable de vegetació helofítica (canyissars i jonqueres) i de bosc
de ribera (verneda).
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• (a00220 S) Finalment, s'ha determinat que en el cas de l'incendi de Collbató-Castellbisbal, el foc
ha cremat un total de 4.468 ha, de les quals el 49,6 % corresponen a bosquines i prats, el 41 %
a bosc de coníferes i el 4 % a bosc d'alzinars.

• (a00069 S) Quan alguns pagesos diuen que cal tallar els brucs per tal d'evitar que envaeixin
l'alzinar, conforten l'efecte amb la causa.

• (a00103 S) Aquesta varietat de l'alzinar, el Quercetum ilicis galloprovinciale cerrioidetosum, està
acompanyada per plantes de sotabosc típiques de la roureda, com el lloreret (Daphne laureola) i
la lleteresa de bosc (Euphorbia amygdaloides).

• (a00103 S) A l'alzinar, els animals d'espais oberts hi tenen poca tirada i en canvi abunden ocells
típics de l'estrat arbori com el tudó i el gaig, també la merla, el cargolet, el tallarol de casquet i el
pit-roig, aquest darrer molt estès durant l'hivern i a l'estiu més limitat a les fondalades humides.

• (a00069 S) La tallada d'arbres massa petits, afavorida evidentment per la cobdícia o la misèria
dels propietaris, és un mal general del país, i ha estat especialment nociva a l'estatge de les
rouredes i també als claps de caducifolis que apareixen entremig dels alzinars.

• (a00103 S) Entre moltes altres espècies, es poden ressaltar pel seu valor gastronòmic l'ou de
reig (Amanita caesarea), que es fa a les suredes, el carlet (Hygrophorus russula), molt abundant
als alzinars, i les múrgoles (Morchella), més difícils de trobar.

• (a00069 S) A la Serra de Tramuntana de Mallorca, per damunt el límit de l'alzinar (1.100-1.200
m.) la vegetació té un aspecte que recorda molt el de les carenes de les muntanyes valencianes
suara esmentades.

• (a00103 S) La presència d'un sotabosc arbustiu abundant és més propi dels boscos
mediterranis, com l'alzinar, o submediterranis, com la roureda de roure martinenc.

• (a00069 S) Hi pertany la part alta de les muntanyes de l'Àfrica del Nord i d'una part de la
Península Ibèrica, per damunt el límit superior de l'alzinar.

• (a00103 S) Hom considera que l'abandonament de l'activitat surera, junt amb la malura
provocada per un fong que pateixen molts arbres, està afavorint la substitució, amb els anys, de
la sureda per l'alzinar.

• (a00069 S) Diversos punts de la regió del Cap de Creus, i en particular, tota la muntanya de
Sant Pere de Roda, especialment l'obaga (on cal deixar reconstituir l'alzinar).

• (a00103 S) Aquestes plantacions han suposat una pèrdua de la riquesa natural d'aquests espais,
atès que han substituït alzinars, suredes i boscos de ribera, a més de la fauna específica
associada a aquesta vegetació.

• (a00069 S) També cal revisar la política de repoblacions, en el sentit d'afavorir en molts llocs el
pas cap a fases més estables de la successió natural (per exemple, l'alzinar a bona part de
Catalunya).

• (a00019 S) En el cas dels boscos de rebrot, si les tales són molt intenses i freqüents, tal com
passava als alzinars a l'època del carboneig, la regeneració no pot anar més enllà de masses
forestals escarransides, fetes de molts individus d'escasses dimensions: és l'anomenat bosc
menut ("monte bajo", en castellà, "tallis", en francès).

• (a00103 S) Aquest està dominat per boscos mediterranis, formats principalment per l'alzinar
amb marfull (Quercetum ilicis galloprovinciale), la sureda (Quercetum ilicis galloprovinciale
suberetorum) i les pinedes.
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• (a00069 S) A les Muntanyes Diàniques del migjorn valencià, i en primer terme a les serres
d'Aitana i de Mariola, l'alzinar arriba a ran dels cims, però la mateixa carena és mancada de bosc
per causes naturals i allotja una vegetació culminal formada en primer lloc per mates en forma de
coixinet espinós, de caràcter oromediterrani.

• (a00103 S) L'alzinar ateny els 900 m altitud a partir de la qual les temperatures tornen a ser
massa baixes.

• (a00103 S) L'alzinar baleàric (Cyclamini-Quercetum ilicis) és caracteritzat per la raresa del marfull
i l'abundància de geòfits, especialment el ciclamen baleàric o pa porcí (Cyclamen balearicum).

• (a00103 S) L'alzinar conserva un microclima estable en el seu interior duran tot l'any, fresc a
l'estiu i càlid a l'hivern, que permet mantenir l'activitat dels éssers vius durant totes les
estacions.

• (a00103 S) L'alzinar creix en els vessants menys secs, sobre sòl profund amb pissarres i
esquistos.

• (a00103 S) Els alzinars de les Gavarres i de Cadiretes són un testimoni dels antics boscos que
hom diu que cobrien la major part del territori.

• (a00103 S) La carretera passa per l'alzinar d'Escorca, el més extens de Mallorca.

• (a00069 S) Tot això crea actituds confuses i irresponsables per part dels propietaris del bosc
que, cercant en general allò que creuen que convé a llur interès immediat, intenten
transformacions perilloses per a l'esdevenidor: conversió de la fageda en bosc de pi roig, de
l'alzinar en bosc de pi blanc, etc.

• (a00103 S) El mantell vegetal de la serra de Tramuntana de Mallorca és en gran part forestal: un
25 % de la serra és cobert de masses arbòries, fonamentalment alzinars en el sector central, i
pinedes de pi blanc al sud i al vessant interior.

• (m00082 S) A les zones més altes de la Serralada Pre-litoral s'hi troba el pi rojalet o silvestre
(pinus sylvester) i a la zona montsenyenca predomina l'alzinar fins als 1.100 m d'altitud al
damunt, la fageda, sobretot a l'obac i no hi manca el bosc d'avets a l'obac del Turó de l'Home i
altres avets escampats arreu en la fageda obaga.

• (a00103 S) Els alzinars gaudeixen, amb altres indrets concrets, del màxim grau de protecció.

• (a00069 S) L'expansió dels brucs, arbustos que no toleren l'ombra, indica que l'alzinar ha
esdevingut massa clar, però no és de cap manera la causa d'aquest aclariment.

• (a00103 S) La pujada cap al Gorg Blau i Cúber ens porta cap als alzinars i les grans extensions
de vegetació natural, i als paisatges més esquerps de l'illa, ben representats a la baixada cap a
Sa Calobra.

• (a00103 S) En el seu recorregut són interessants els alzinars i les poques mostres de vegetació
calcícola del massís.

• (a00103 S) Els alzinars i les suredes tenen també un gran interès antropològic per
l'aprofitament tradicional que han rebut, basat sobretot en el carboneig i l'obtenció de suro,
respectivament.

• (a00103 S) L'estatge basal del vessant litoral estaria ocupat per la màquia de garric i margalló
(Querco- Lentiscetum) i l'alzinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale), aquest darrer a altituds
majors.

• (a00103 S) A les obagues i altres indrets més frescals devia aparèixer l'alzinar litoral (Quercetum
ilicis galloprovinciale), del qual no queda gairebé cap resta.



Annex 11. NC detectats mitjançant l'indicador -ar

543

• (a00069 S) Per altra banda la inflamabilitat del sotabosc arbustiu és molt variada segons les
espècies que el componen: els arbusts de l'alzinar no cremen gaire bé i sovint són més aviat un
obstacle per al foc, mentre els components de la brolla (estepes, gatoses, brucs, etc.) s'abranden
fàcilment.

• (a00069 S) Si hom vol extirpar definitivament un alzinar no ha de fer res més que arrencar les
rabasses dels arbres.

• (a00103 S) Els alzinars ocupen un 10 % de la serra.

• (a00069 S) Hom ha intentat de fer-los desaparèixer dels claps que formen al fons de les valls i a
les fondalades en el domini dels alzinars per tal d'afavorir les espècies considerades més
interessants.

• (a00019 S) Els alzinars són dels més considerables de tot el país, i les fagedes, també.

• (m00082 S) El pi bord (pinus halepensis) és el més extens, barrejat en llocs més obacs o més
alts, per alzines, malgrat que segons Oriol de Bolòs l'alzinar seria el clímax quasi a tot arreu si no
fos l'acció de l'home.

• (a00019 S) En una superfície relativament reduïda apareixen des d'alzinars típicament
mediterranis (Quercetum ilicis galloprovinciale, Quercetum mediterraneo-montanum), fins a
formacions de caràcter medioeuropeu o fins i tot atlàntic, com diverses menes de fageda (Scillo-
Fagetum, Helleboro-Fagetum, Luzulo-Fagetum) o la roureda de roure pènol (Isopyro-Quercetum
roboris), raríssima a Catalunya.

• (a00103 S) La vegetació dels Amunts és aval, majoritàriament, de conreus tradicionals de secà
(cereals, ametllerar, vinyet, figuera) i pinedes.

• (a00103 S) Entre els crustacis són significatius Palaemonetes zariquieyi, gambeta que habita les
aigües netes, la tortugueta (Triops cranciformis), pròpia dels arrossars, i l'artèmia (Artemia
salina), molt abundant en els ambients hiperhalies.

• (a00047 S) El metà es produeix de forma natural per la fermentació anaeròbica, un procés que té
lloc en terrenys humits (arrossars, per exemple), en la fermentació intestinal del bestiar, o en els
abocadors d'escombraries.

• (a00035 ITEM) Donar suport a activitats compatibles afavorint-les (salines, arrossars).

• (a00103 S) Malgrat l'extraordinària diversitat dels ambients poc alterats per l'home, el
paisatge que ocupa més extensió al delta de l'Ebre són els conreus i, especialment, els
arrossars.

• (e00073 S) Quant a personatges menys importants, l'estudi dels progressos del regatge ens ha
mostrat clarament algunes iniciatives agrícoles d'una certa envergadura, com el pantà de don
Antoni de Duran o els arrossars de don Salvador de Caraman.

• (a00019 S) Molts d'aquests marjals o boscos de ribera han estat convertits en regadius des de
temps remots, en el primer cas per a fer-hi arrossars la majoria de cops, en el segon per a
instal·lar-hi horts o conreus de fruiters.

• (a00001 S) L'òxid nitrós també, és emès pels fertilitzants, i el metà pels arrossars i els animals
remugants, com són les vaques.

• (a00220 S) La zona ocupada pels arrossars es localitza a l'extrem més occidental de l'illa.

• (a00103 S) La creació d'una zona de preparc, incloent-hi els arrossars que envolten les llacunes,
és del tot imprescindible: molts dels ocells que nidifiquen dins del Parc s'alimenten en els conreus
adjacents.
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• (a00103 S) Als caixers dels barrancs apareix el baladrar (Rubo-Nerietum oleandri),
comunitat definida pel baladre i l'esbarzer, i que sovint contacta amb les bosquines
al·ludides abans.

• (a00103 S) Als llits dels torrents es fan els baladrars (Rubo-Nerietum oleandri), on abunden els
esbarzers, la vidiella i el característic baladre.

• (a00103 S) D'altres autors fan derivar el seu nom de baladrar per la presència de la lleteresa
arbòria, denominada baladre a sud de Mallorca, però no a Eivissa i els més imaginatius de
«vidre» per la transparència de les seves aigües.

• (a00069 S) Una garlanda de bedollar voreja la part superior del bosc d'avets a les muntanyes
araneses molt humides i hi ocupa el lloc de bosc de pi negre, inexistent o molt reduït.

• (a00103 S) Molt interessants són també les petites taques forestals de caducifolis eurosiberians,
especialment a la vall de Santa Magdalena, entre les quals destaquen les telledes (Hedero-
Tilietum platyphylli) i els bedollars amb megafòrbies (Veratro-Betuletum).

• (a00071 S) En canvi pels països del Nord és el primer aliment de bestiar.

• (g00026 S) Em va entregar els bitllets tacats de sang, perquè acabava de sacrificar un cap de
bestiar.

• (g00121 S) Paral·lelament, el jutge de Solsona, Xavier Nouvilas, va retenir el passat 28 d'abril i
durant tres dies el tractant de bestiar Ramon Mujal Espunyes com a presumpte implicat en un
delicte de contraban de bestiar.

• (d00017 S) LCI quan defineix la finalitat del contracte com engreix de bestiar.

• (d00020 HEAD) Del contracte d'integració per a l'engreix de bestiar.

• (a00215 S) De seguida albirem les cabanes dels mossis, fetes de fang sec, amb els graners
rodons, el bestiar (zebús i cabres) pastant en llibertat, la sabana encara arbustiva o pelada per
una desforestació excessiva, els gegantins baobabs i els voltors.

• (d00020 S) El contracte d'integració no perd el caràcter de tal si l'integrador facilita també espais
perquè hi pasturi el bestiar, sempre que les instal·lacions fixes siguin aportades per l'integrat.

• (d00020 S) L'integrador ha de pagar la retribució convinguda tan bon punt retiri el bestiar, llevat
que no s'hagi acordat expressament una forma diferent de pagament.

• (a00071 S) Sobre aquest darrer punt sembla important recalcar que el foc sempre ha format part
de les estratègies tradicionals de gestió del territori: tant com a factor fertilitzador a molt curt
termini com per a limitar l'expansió de la vegetació (per exemple, per a mantenir les pastures
netes d'espècies indesitjades pel bestiar).

• (e00073 S) Ara bé encara que només fos pel nombre de llur bestiar, aquests pagesos són
benestants.

• (a00019 S) Als horts i regadius imperen sobretot les patates i el blat de moro, aquest darrer,
com la resta de farratges, vinculat a l'engreix de bestiar, car la ramaderia és molt important en
aquesta zona.

• (m00026 S) Generalment és un procés endèmic, descrit a quasi tota la geografia espanyola,
encara que es pot produir en forma de brotades epidèmiques en relació amb el tràfec de bestiar,
com ha passat al País Basc.

• (e00073 S) Hom s'adona, en tot cas, d'un tombant de l'evolució agrícola: les masies organitzen
llur economia sobre la triple producció blat - bestiar - cànem, elements en excedència.
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• (d00084 ITEM) Substituir, sense demora i sens detriment del fideïcomís, les coses que es
desgastin per l'ús, i entre elles els objectes del parament de casa, els utensilis, els mobiliaris, els
vehicles, les cavalleries i les màquines, les eines, els instruments, el bestiar, els animals de treball
i de cria, les mercaderies, les primeres matèries, els ormeigs i els altres elements anàlegs propis
d'una empresa o explotació agrícola, comercial o industrial.

• (e00084 S) Com, doncs, pot ésser cert que «llevat del gra i dels altres vegetals conreats per
l'activitat humana, tots els altres tipus de productes naturals el bestiar, l'aviram, tota mena de
caça, els fòssils i minerals útils de la terra, etc., s'encareixin de forma natural a mesura que la
societat progressa»?

• (e00088 S) A més, els dimarts hi havia llotja de cereals i de bestiar.

• (g00091 S) S'emportaren el bestiar, els joiells, la pasta de pa sense fermentar.

• (g00031 S) Havia nascut Pallach a Figueres en un ambient popular el pare tractant de bestiar,
la mare gallinaire.

• (e00061 ITEM) Constitueixen elements de l'explotació els béns immobles de naturalesa rústica i
els edificis, inclòs l'habitatge, que hi són construïts; les instal·lacions agropecuàries, fins i tot les
de naturalesa industrial i el bestiar, les màquines i els arreus, integrats i afectats a l'explotació,
que pertanyin al titular, al seu cònjuge o a ambdós en propietat.

• (d00017 S) És a dir, proporciona el capital, consistent aquí en els caps de bestiar, la propietat del
qual continua tenint, d'acord amb allò que estableix l'art. 8 LCI.

• (e00073 S) El mateix territori municipal de Cardona, quasi enterament conreat en forma de
terrasses, amb oliveres, vinyes i horts, no pot nodrir la ciutat de grans durant més de tres mesos,
i no té ni prats ni bestiar; la seva alimentació ve de l'Urgell quant als grans, de la Cerdanya quant
a la carn.

• (d00020 S) En aquest contracte, una de les parts, anomenada integrador s'obliga a proporcionar
el bestiar, els subministraments necessaris a què fa referència aquesta Llei i la direcció tècnica de
la producció, i l'altra anomenada integrat, s'obliga a facilitar els espais, les instal·lacions i els
serveis necessaris per a la producció, a canvi d'una remuneració que aquell li ha de satisfer en
relació amb la producció obtinguda.

• (d00017 S) D'acord amb l'art. 1.2 LCI, l'integrador és aquella part que s'obliga a
proporcionar el bestiar, els subministraments necessaris establerts a la llei i la direcció
tècnica de la producció.

• (g00050 S) La sentència considera provada la fabricació de clenbuterol per engreixar bestiar, en
lloc de per a l'ús farmacèutic, com argumentaven els condemnats.

• (g00038 S) I és que els gairebé 650 exemplars de bestiar, entre mules, matxos i muntures,
que s'havien aplegat a primera hora del matí a l'ermita de Sant Joan per fer el tradicional
esmorzar de Sant Antoni, no es van poder exhibir a la rambla Principal de la capital del
Garraf.

• (a00005 S) Pel que fa a l'aprofitament dels residus agrícoles i ramaders és impossible fer una
estimació dels recursos destinables a la producció d'energia ja que caldria conèixer a més de les
disponibilitats totals, les quantitats necessàries per a altres usos prioritaris com, alimentació del
bestiar, fertilitzants, etc.

• (d00020 S) L'integrat es obligat a fer tot allò que cal per a l'engreix adequat del bestiar, fins al
moment de retirar-lo l'integrador.

• (d00017 S) L'art. 6.1 LCI estableix com a obligació genèrica de l'integrat, que ha de realitzar tot
allò que calgui per a l'engreix adequat del bestiar, fins al moment que sigui retirat per
l'integrador.
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• (g00089 S) Van haver de sacrificar gairebé tot el bestiar, i els pous secs i la terra eixuta els van
impedir de sembrar.

• (m00026 S) L'anamnesi sol permetre excloure la febre Q (relació amb bestiar) i la psitacosi
(contacte amb ocells).

• (d00020 S) Si, per un cas fortuït o per una altra causa de força major, es mor una part del
bestiar o cal sacrificar-la, per compensar-ne l'integrat se li ha d'abonar la quantitat que li
correspongui, d'acord amb el que s'hagi estipulat o, si no s'havia convingut, d'acord amb el
costum de la comarca, per raó dels animals morts o sacrificats i proporcionalment al temps que
ha tingut el bestiar, i restaran a favor de l'integrador les indemnitzacions que aboni
l'Administració per aquest concepte.

• (a00072 S) També va afectar el bestiar, ja que van morir mig milió d'ovelles a causa del fred i la
manca d'aliments.

• (d00024 S) El Codi, responent al criteri tradicional que exclou del camp del comerç l'activitat
agrícola-ramadera i l'artesania, no considera mercantils "les vendes que fessin els propietaris i els
agricultors o ramaders dels fruits o productes de les seves collites o bestiar, o de les espècies en
què se'ls paguin les rendes", ni "les vendes dels objectes construïts o fabricats pels artesans que
fessin als seus tallers" (art. 326.2 i 3).

• (d00017 S) Ambdues parts han de tenir la capacitat general per contractar i obligar-se i poder de
disposició del bestiar, objecte del contracte.

• (e00084 S) Això és veritat en certa forma; però el capital que consisteix en bestiar, ovelles,
garberes de palla i de blat, carretes, etc., pot ésser retirat, i esdevé sempre una qüestió de càlcul
decidir si seguirà emprant-se a la terra malgrat el baix preu del gra, o si serà venut i llur valor
transferit a un altre esmerç.

• (g00071 S) Per l'Arca hi ha passat una gran varietat de bestiar: Pardals i Coloms, Cabres, Llops,
Bous, Vaques, Conills.

• (e00073 S) Aquest quadre ens ha semblat prou interessant, des del punt de vista demogràfic i
social i àdhuc econòmic pel seu annex sobre el bestiar per a merèixer una reproducció
integral.

• (a00071 S) En d'altres casos, en canvi, el que es produeix és una substitució del conreu per la
pastura, sovint com a activitat residual per a aprofitar una major quantitat d'espai per al bestiar,
però no per a maximitzar el rendiment d'aquest terreny, ja que el que es dóna de fet és una
extensificació del seu ús, i no el contrari.

• (e00073 S) En resum, per a les produccions agrícoles fonamentals que ens han semblat que
plantejaven problemes blat, vi, oli, bestiar, productes forestals, la documentació de
l'Hospital, sense ésser satisfactòria en tots els punts, és suficient per al nostre propòsit.

• (e00040 S) Aquest Grup té una àmplia gamma de productes que inclou: grans (pinsos), olis i
greixos, sucre, bestiar, productes marins i aliments processats.

• (d00020 S) La Compilació del Dret Civil Especial de Catalunya regula en l'article 339 el contracte
anomenat de soccita o socida, ja conegut en el dret romà, pel qual una de les parts s'obliga a
tenir cura del bestiar d'altri i aquestes es reparteixen els fruits o els guanys, i el de conlloc i altres
d'anàlegs, que s'estipulen en algunes comarques, els quals es basen en la col·laboració de totes
dues parts en la cria i la recria del bestiar, que s'han de regir per les convencions atorgades i, si
no n'hi ha, pels usos i costums de la comarca corresponent.

• (a00071 S) La diferència entre un cas i l'altre no és més que el temps necessari perquè
s'assoleixi l'estadi de comunitat permanent o de formació climàtica en el cas que s'hi arribi,
molt més llarg en el segon (amb l'entrada de bestiar) que no pas en el primer.
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• (a00010 S) Actualment, les entrades controlades de carn a les ciutats s'acostumen a fer en
forma de bestiar, que es transporta viu per ser sacrificat als escorxadors municipals.

• (a00072 S) Tanmateix, en lloc de prendre mesures per reduir aquest impacte, el que fem és
augmentar la producció de bestiar, sovint per mantenir únicament els preus que el mercat
reclama i no tant per satisfer la necessitat de consum.

• (a00071 S) En canvi, el 62 % del blat de moro s'utilitza per a l'alimentació de bestiar (vaques,
porcs, pollastres i peixos) i un 20 % s'exporta majoritàriament com a alimentació de bestiar a
mercats internacionals.

• (g00106 HEAD) Un ramader de Solsona, detingut per tràfic il·legal de bestiar.

• (a00057 S) Les pul·lulacions d'animals, plantes i fongs perjudicials per a l'agricultura, l'economia
forestal, la ramaderia, són el resultat de la simplificació que l'home introdueix en els ecosistemes
en seleccionar monocultius (cereals, boscos monospecífics, ramats de bestiar).

• (a00220 ITEM) Tipologia de bestiar.

• (g00049 S) L'edifici no està obert en canal, com si fos una pel·lícula de Jacques Tati o fins i tot
de Jean-Luc Godard, però la planta baixa està ocupada per una carnisseria el propietari de la qual
té les eines esmolades i no únicament destinades al bestiar.

• (g00064 S) La Unió de Pagesos va reclamar serveis mínims de transport de llet i pinsos per al
bestiar.

• (a00072 S) Els latifundistes cremaven i talaven grans extensions de bosc per sembrar pastures i
alimentar el bestiar.

• (d00020 ITEM) Efectuar totes les operacions que requereix la cura adequada del bestiar, seguint
les normes d'alimentació, de vacunació i de medicació indicades per l'integrador.

• (d00017 ITEM) Realitzar totes aquelles operacions necessàries per a la cura adequada del
bestiar, tot seguint les normes d'alimentació, vacunació i medicació indicades per
l'integrador.

• (a00072 S) Sobre una tona de cereal produït per habitant, uns 65 kg. s'empren en alimentació i
els 935 kg. restants, una tercera part, es llença a les escombraries i les altres dues terceres parts
són per a l'alimentació del bestiar.

• (d00017 S) Malgrat això, la llei preveu un període-tipus, quan l'art. 13 LCI es refereix a l'engreix
del bestiar.

• (d00017 S) L'art. 1.1 LCI estableix clarament que l'objecte del contracte d'integració són els
productes pecuaris per a la reproducció, cria i engreix del bestiar.

• (a00071 S) Al Nord amb els EEUU en primera fila principalment el blat de moro cada vegada
més s'utilitza com a matèria primera per a la indústria del bestiar.

• (m00026 S) A Europa, la infecció, sol esdevenir-se en malalts esplenectomitzats que són
infectats per B. divergens i B. bovis, paràsits del bestiar, transmesos per paparres del tipus
Ixodes ricinus.

• (d00017 S) L'art. 9 LCI atribueix a l'integrador l'obligació de pagar totes les despeses de dret
públic corresponents a la propietat del bestiar.

• (d00020 S) 1. Són per compte de l'integrador tots els pagaments de dret públic corresponents a
la propietat del bestiar.

• (d00017 S) Aquesta norma s'ha de completar amb l'art. 10 LCI, que estableix en quin moment
s'ha de pagar aquesta remuneració; a manca de pacte o de costum serà el de la retirada del
bestiar.
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• (g00003 S) Tretze persones van resultar intoxicades a Avilés pel consum de fetge de vedella
que, segons tots els indicis, contenia clenbuterol, un anabolitzant prohibit que s'utilitza de forma
fraudulenta per engreixar el bestiar.

• (a00072 S) L'agricultura del s. XVIII a la Gran Bretanya era suficient per alimentar els homes i el
bestiar.

• (e00069 S) La «lleuda» de la Vall d'Aran no constitueix un índex purament comercial amb la
seva percepció hi són inclosos drets secundaris sobre el bestiar.

• (e00073 S) La carn és distribuïda per una administració municipal, però que es proveeix ella
mateixa a França, per la gran massa del seu bestiar.

• (a00019 S) El Ter, després de rebre les aigües del Gerri i tots els abocaments sense tractar de la
comarca d'Osona, on viuen 110000 habitants i on hi ha 500 000 caps de bestiar porquí
equivalents, en termes de capacitat contaminadora, a una població d'1000000 de persones
esdevé un trist col·lector d'aigues residuals, malalt i brut.

• (a00071 S) En canvi, el 62 % del blat de moro s'utilitza per a l'alimentació de bestiar (vaques,
porcs, pollastres i peixos) i un 20 % s'exporta majoritàriament com a alimentació de bestiar a
mercats internacionals.

• (a00032 ITEM) Fabricació d'adobs i aliments per a bestiar a partir de les deixalles dels
escorxadors.

• (a00072 S) Els ramaders d'aquesta zona produeixen de 30 a 50 kg. de carn/ha/any, mentre
que la productivitat d'un ramader europeu, que cria el bestiar amb aliments orgànics i
vegetals com ara la tapioca o la soja, arriba a 600 kg. de carn/ha/any, de deu a quinze
vegades mes.

• (a00220 S) Un altre dels objectius importants que inclou el Pla és experimentar la
compatibilitat del conreu de l'arròs i de la pastura de bestiar amb la conservació de les zones
humides.

• (a00091 S) Altres episodis semblants s'han produït a Austràlia, degut a que es va alimentar
bestiar amb gra que havia estat tractat amb formulacions que contenen HCB, i això va donar lloc
a alts nivells de contaminació en la carn i també en els ous i la llet, fet que de retruc va resultar
en elevats nivells de impregnació en la població humana.

• (g00076 S) Sobretot quan comproves in situ el bestiar amb què se les heuen, nois d'entre 7 i 18
anys, marginats per mancances socials, procedents, en la seva majoria, de famílies
desestructurades.

• (m00032 S) Això es pot comprovar d'una manera especial en el bestiar atacat d'aquest mal, i
sobretot en les cabres, que són les víctimes més freqüents: si hom els obre el cap i l'observa,
troba que llur cervell és humit, ple d'un humor hidròpic i pudent.

• (a00064 ITEM) Crear un sistema de Vigilància Mundial de les races de bestiar autòctones.

• (a00064 ITEM) Fer un seguiment nacional i una avaluació de les races de bestiar autòctones i de
les que estiguin en perill.

• (m00026 S) Així B. bovis, B. bigemina i B. divergens són paràsits del bestiar boví, B. equi i B.
caballi dels èquids, B. canis del gos, B. microti de diversos rosegadors i B. ovis de l'oví i el
cabrum.

• (m00022 S) Tot i que l'home és el principal reservori i font d'infecció, n'hi poden haver d'altres
com ara els animals, principalment el bestiar boví, els porcs, els micos, els gossos i fins i tot els
gats, els quals poden ésser contagiats per una persona bacil·lífera i alhora transmetre la malaltia
a altres éssers humans.
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• (g00036 S) Passaran anys abans que ningú ho sàpiga segur, d'acord amb les dades d'un estudi
presentat ahir sobre els factors que poden determinar les dimensions futures d'aquesta epidèmia
humana, resultant de la infecció del bestiar boví britànic.

• (m00022 S) L'anomenada tuberculosi per inoculació és aquella en què el bacil penetra a través
de la pell o mitjançant injeccions amb material contaminat, i també pot aparèixer en anatomo-
patòlegs, estudiants o personal de laboratori que manipuli sense massa cura el material infectat, i
així mateix en escorxadors que manipulin carn de bestiar boví infectada.

• (e00073 S) El 1766, el rector de Sant Pere de Vilamajor, al Vallès, en demanar al rei, sens dubte
en nom d'una agrupació de ramaders, mesures protectores a favor del bestiar català, exposava el
progrés ininterromput dels cereals en detriment de les pastures.

• (g00036 S) L'ordre de destrucció del bestiar clínicament sospitós de tenir EEB no va ser
introduïda fins a l'agost del 1988.

• (e00073 S) A la muntanya, les altes valls com la Vall de Ribes tenen sempre la cria de bestiar
com a recurs fonamental; ací el bestiar és canviat pel blat i pel vi.

• (m00026 S) Els antilops i el bestiar constitueixen la reserva d'infecció principal, per bé que de
vegades s'ha descobert que carnívors salvatges, com el lleó i la hiena, també poden actuar de
reserva.

• (g00080 S) Si alguns científics xinesos no veuen malament del tot la clonació d'animals en
determinades circumstàncies, col·legues australians seus no dubten de l'oportunitat de la tècnica
per millorar la raça del bestiar criat en granges.

• (a00220 S) S'ha donat especial importància a la identificació de la tipologia de bestiar de cada
granja i a la circumscripció de l'estudi dins els límits del municipi seleccionat.

• (e00073 S) Sense disposar d'aquest cadastre complet, tenim prou fragments locals per a saber
que registra amb precisió, sota jurament de les noves autoritats locals, en presència del rector i
davant notari, la llista de les cases, dels habitants, dels béns, del bestiar de cada poble.

• (g00029 S) Martí l'Humà (1355-1410) va arribar a demanar un papagai per distreure's de
les febres que l'aclaparaven i Joan I (1350-1396), que era un caçador obsés que va fer
augmentar molt el bestiar de la cort, també va fer-se portar caderneres i altres ocells que
sabien cantar.

• (g00086 HEAD) S'ha convertit en una de les principals fires de bestiar del país.

• (a00072 S) La normativa que regula la producció ramadera obliga els propietaris de bestiar
de carn a alimentar els animals amb farratges nets durant els dos mesos previs a la
matança.

• (a00072 S) Tota la informació recollida sobre els efectes de la contaminació en la salut pública i
en el bestiar de granja, encara es matèria reservada.

• (a00066 S) Es refereix al que succeeix quan l'home augmenta la producció dels diferents nivells
tròfics mitjançant subsidia d'energia; ja hem comentat un aspecte quantitatiu: n'augmenta la
producció aprofitable directament per l'home, com a aliment o amb altres finalitats (fusta, bestiar
de sang, etc.).

• (a00069 S) Arreu, sobre qualsevol roca, el prat de pastura, dens i més o menys tendre,
constitueix el darrer terme del procés de degradació de la vegetació que durant els últims
mil·lenis avança per acció de l'home i del bestiar domèstic.

• (a00010 S) La varietat del bestiar domèstic i la millora de la producció de carn i de llet
procedeixen de les reserves de diversitat genètica de les poblacions naturals.
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• (d00020 S) 2. A més, si, en el cas d'un contracte que abasta més d'un engreix transcorre un
període de temps superior al pactat o al normal segons el costum de la comarca entre la retirada i
la nova entrada del bestiar l'integrat té dret a una indemnització proporcional al valor de la
superfície desocupada.

• (d00020 S) El contracte d'integració no transfereix la propietat a l'integrat, el qual té els caps de
bestiar en dipòsit mentre dura el contracte, i en cap cas no en pot disposar o gravar-los pel seu
compte, llevat que no s'hagi estipulat altrament en el contracte.

• (d00020 ITEM) Entrar el bestiar en el temps i el lloc convinguts i en les condicions sanitàries i
d'identificació degudes.

• (d00017 S) És prevista en l'art S a) LCI, quan estableix que estarà obligat a entrar el bestiar en el
temps i el lloc convinguts i en les degudes condicions sanitàries i d'identificació.

• (a00069 S) Actualment, malgrat l'existència de molt de bestiar estabulat, els espais lliures
continuen rebent una pressió d'explotació forta per aquests conceptes.

• (a00019 S) Aquests prats són dallats a entrada d'estiu, i a vegades un altre cop un parell de
mesos després, per tal d'assegurar l'herba que alimentarà durant l'hivern el bestiar estabulat.

• (a00072 S) Amb la ramaderia passa igual, el bestiar està exposat a les malalties que els pinsos
sintètics els poden transmetre.

• (e00064 S) Considerem que l'Estat no hauria d'afavorir la importació de races de bestiar foranes,
les quals han de consumir pinsos compostos també d'importació.

• (e00073 S) L'adjudicatari presenta aleshores un tercer garant, Joan Vidal i Batlló que posseeix a
més dels seus béns immobles avaluats en 3.500 lliures, 200 ovelles o cabres i 6 caps de bestiar
gros.

• (e00037 S) Smith observa els contrastos següents: els pobles caçadors s'estableixen en petites
comunitats que fan vida sedentària, sense propietat privada significativa i amb escasses
desigualtats de poder basades en l'edat o les qualitats personals, perquè «la pobresa universal
estableix la igualtat universal»; en canvi, els pobles ramaders s'organitzen en comunitats més
grans, fan vida nòmada, imposen la propietat del bestiar i, per a la defensa d'aquesta propietat,
institueixen el poder civil que permet notables desigualtats per raó de naixença.

• (m00026 S) Així, pescadors, bugaderes, nens que juguen, conductors de bestiar i ablucions
religioses són ocupacions que comporten un risc elevat.

• (a00072 S) Hi ha nombrosos pantans adjacents al riu que estan putrefactes i representen un
focus de malalties per al bestiar i els humans, ja que són com pous negres on s'acumulen els
abocaments de les indústries i les aigües residuals dels claveguerams urbans, a mes dels
pesticides agrícoles, tot formant una amalgama immunda.

• (a00057 S) Des de la seva aparició, i especialment des que va ser capaç d'actuar sobre l'entorn
(bo i estassant i cremant boscos, llaurant terres, caçant, viatjant a terres llunyanes i introduint-hi
el seu bestiar i els seus conreus), l'home ha actuat com una veritable plaga per a les restants
espècies.

• (g00089 S) Moltes collites es van perdre, va morir molt bestiar i 18 milions de persones fugien
desesperadament per anar a buscar aigua i menjar.

• (a00071 S) La reproducció industrial aboca al blat de moro a deixar de ser aliment per si mateix
a convertir-se cada vegada més en aliment per a bestiar i per a la indústria.

• (g00106 S) Fonts de la investigació han explicat a l'agència Efe que se sospita que Mujal
importava el bestiar i l'engreixava, però no el tornava al lloc d'origen tal com la llei mana.
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• (a00071 S) Avui en dia és un dels cultius més importants del món com a aliment de persones i
bestiar i també com a generador de benefici per a les empreses.

• (g00091 S) De fet, algunes de les carreteres per les quals passaran els ciclistes generalment
solen estar transitades només per bestiar i tractors, ja que estan tancades al trànsit.

• (g00106 S) L'afer es va descobrir l'any 1990 per mitjà de la intervenció de línies telefòniques de
ramaders de la Rioja, després que s'havien detectat indicis que traficaven amb bestiar il·legal.

• (g00036 S) Tot depèn també molt, segons els investigadors, de quants grangers no van notificar
casos de bestiar infectat amb l'EEB, i de quan es va aquesta infradeclaració.

• (d00017 S) El contracte pot tenir dues modalitats: 1 la general, regulada en la llei i consistent en
l'engreix de les cries de bestiar ja nascudes, 2 i l'especial, prevista a l'art. 14 LCI, que té per
objecte l'obtenció de cries o altres productes pecuaris.

• (e00037 S) Els mercats on es poden comprar i vendre aquestes, poden ser mercats encaixats,
quan la demanda s'adapta a l'oferta, o viceversa, com passa quan hom encarrega un parell de
sabates al sabater, o bé pot tractar-se de mercats desencaixats, en els quals l'oferta i la
demanda poden presentar divergències a priori, tal com passa als mercats de bestiar o a la Borsa
o a la Fira de Bellcaire de la Plaça de les Glòries.

• (a00103 S) En general, tots els herbassars eren dallats regularment, per aprofitar la biomassa
col·lectada sota el nom de bagatge com a llit de bestiar o adob orgànic als conreus propers.

• (d00020 S) Si, per un cas fortuït o per una altra causa de força major es mor una part del bestiar
o cal sacrificar-la, per compensar-ne l'integrat se li ha d'abonar la quantitat que li correspongui,
d'acord amb el que s'hagi estipulat o, si no s'havia convingut, d'acord amb el costum de la
comarca, per raó dels animals morts o sacrificats i proporcionalment al temps que ha tingut el
bestiar, i restaran a favor de l'integrador les indemnitzacions que aboni l'Administració per aquest
concepte.

• (d00020 ITEM) Facilitar l'accés de l'integrador i dels tècnics d'aquest a les instal·lacions, i el de
les persones i les màquines que l'integrador destinarà per al lliurament i retirada del bestiar o dels
subministraments.

• (d00017 ITEM) Facilitar l'accés de l'integrador i dels seus tècnics a les instal·lacions i el de les
persones i màquines que l'integrador destini per al lliurament i retirada del bestiar o dels
subministraments.

• (g00039 S) Els Tres Tombs s'havien de celebrar divendres passat, diada de Sant Antoni, amb
uns 650 exemplars de bestiar participants, entre mules, matxos i muntures.

• (m00022 S) Malgrat que el 1965 van ésser sacrificats a Espanya 12.095 caps de bestiar pels
quals es van pagar 147'5 milions de pessetes, hi ha un desconeixement absolut sobre la
prevalença de la tuberculosi bovina a Catalunya, per bé que en algunes cabanyes persisteix
actualment una infecció tuberculosa que proporciona fins a un 30 % de bòvids amb reacció
tuberculínica positiva.

• (d00017 S) L'integrat ha de proporcionar els locals que calgui per tal que el bestiar pugui ser
estabulat.

• (a00037 S) Les comarques de Lleida i Barcelona són les de major nombre de caps de bestiar
porcí de tot l'Estat espanyol.

• (g00081 S) Més estrictament vinculades al bestiar porcí són a empreses com Casa Tarradellas
S.A. a Gurb Osona, Casademont S.A. a Bonmatí Gironès o el Grup Vall Companys, de
Lleida, que és el primer productor europeu de porcs i amb centres de producció als Estats Units.

• (a00019 S) El bestiar s'estabula, els pasturatges s'enrareixen.
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• (d00020 S) El contracte d'integració que té per objecte l'engreix de bestiar es regeix per les
normes d'aquest capítol.

• (g00106 S) Està acusat d'implicació en una xarxa de tràfic il·legal de bestiar procedent de
Polònia.

• (d00020 ITEM) Efectuar en les condicions sanitàries i de qualitat degudes les reposicions de
bestiar que s'han convingut.

• (e00044 S) Si s'ha especialitzat voluntàriament en aquella activitat és perquè així «pot
aconseguir més cérvols i caps de bestiar que si ell mateix fes via cap al camp per atrapar-los».

• (e00073 S) La via pirinenca és usada en particular pels ramats comprats a França un dels
grans negocis de l'època, però s'esdevé també que la circulació del bestiar és bilateral.

• (e00073 S) A la muntanya, les altes valls com la Vall de Ribes tenen sempre la cria de bestiar
com a recurs fonamental; ací el bestiar és canviat pel blat i pel vi.

• (d00017 HEAD) Obligació de lliurament del bestiar.

• (d00017 S) Segons Maluquer, aquesta obligació es desglossa en dues més, la primera de les
quals legitima per exigir la devolució de l'objecte un cop hagi arribat el termini convingut i,
l'integrador la segona, impedeix negar-se a la recepció del bestiar quan hagi arribat el termini
acordat.

• (d00017 S) En aquest sentit es concreten les obligacions previstes en l'art. 5 LCI de portar
l'assessoria tècnico-sanitària de l'explotació, compliment de la normativa sanitària establerta o
que s'estableixi i efectuar les reposicions del bestiar que s'hagin acordat en les condicions
sanitàries adients i de qualitat.

• (d00020 ITEM) Retirar el bestiar un cop acabat el període d'engreix.

• (a00019 S) El contrapunt herbaci és posat pels bladars, eixarreïts i poc productius, però font del
gra durant segles indispensable i, altrament, recurs extrem en una terra seca on res més no
podria cultivar-se sense irrigació.

• (a00019 S) Els canyissars i bogars que envolten aquestes llacunes solen ser extensíssims, fins al
punt de poder ocupar superfícies tan o més grans que la llacuna mateixa.

• (g00062 S) Felipe González va insistir als periodistes que entre PSOE i UGT hi ha un contacte
fluid, però no de campanar, i va dir que un bon diàleg social contribueix a un percentatge alt del
PIB.

• (g00050 S) Hi ha moltes raons inherents a l'univers de la premsa que expliquen aquest
tancament i que duen cap al fenomen que Mattelart ha batejat amb el neologisme de la
glocalitat, una barreja d'estereotips universals i de reflexos de campanar.

• (g00075 S) I diu bestieses de l'alçada d'un campanar.

• (g00020 S) Als fondals, entre tants de monstres, el campanaret arrodonit de Santa Coloma no
perd mica de la seva minúscula grandesa, continua parlant romànic, com hi parlen el
d'Engolasters a mig aire o la meravella de Sant Joan de Caselles a la vora del camí.

• (g00021 S) I en un estudi de la geometria espacial derivada d'escenaris com el pont de San
Francisco o un campanar constituït en escenari d'un assassinat  justificats per la tendència al
vertigen que pateix el protagonista.

• (g00106 S) L'avió en què tornava l'equip italià del Torino després de jugar un partit amistós a
Lisboa es va estavellar contra el campanar de la basílica de Superga, a la ciutat de Torí, per una
errada del pilot a causa de la boira.
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• (g00123 S) Agafant-s'ho per la banda dels rellotges, el campanar de la parròquia i el rellotge de
l'Ajuntament, ens ho diuen cada quart d'hora.

• (g00026 S) La interpel·lació parlamentària de Molla critica que no es triés un campanar del País
Valencià per a la tradicional transmissió.

• (g00023 S) Per la seva banda, Tele-5 va triar Granada mentre que Canal + optava per una
transmissió feta a plató a partir de la reproducció en maqueta del campanar de la Puerta del Sol.

• (a00075 S) Les descripcions indiquen que, a Barcelona, l'aigua i els vaixells ancorats a la platja
s'enlairaren com mai no ho havien fet amb motiu de tempestes, caigué la part alta del campanar
de Santa Maria del Mar, de recent construcció, s'obriren escletxes a les parets del dormidor del
convent de Sant Antoni i caigué una pedra d'un dels arcs de l'església de Sant Just.

• (g00093 S) Les visites seguiran pel refectori i el campanar fins a pujar a les terrasses del tercer
nivell, que formen els pisos alts del claustre, dels segles XVI i XVII.

• (g00128 S) Els relats dels refugiats croats i musulmans descriuen en general una mateixa
situació: carros i artilleria, fins i tot avions, bombardejant primer el campanar o el minaret,
després l'escola i qualsevol traç cultural i tot seguit les cases de la població.

• (g00074 S) Aixopluc d'aplecs clandestins per a minyons escoltes, polítics clandestins o
lletraferits silenciats en temps de manca de llibertats, Riells havia esdevingut una mena d'oasi on,
posem per cas, es podia contemplar la senyera penjada al campanar l'11 de setembre dels anys
seixanta.

• (a00075 S) A Albalat de Cinca, a terres aragoneses, el campanar es clivellà i s'esfondrà.

• (g00090 S) Hi ha hagut estiuejants, en canvi, que han trobat que el campanar els esguerrava les
nits de les vacances.

• (g00073 S) Primer perquè no tenien diners, però també perquè hi havia un campanar que tocava
els quarts i les hores.

• (e00055 S) D'Emporion a Tarragona, seguint les vies romanes, hom passa de la boscada Selva al
Vallès dels canemars i dels horts, al Penedès de les vinyes, finalment al Camp dels ametllers i
dels garrofers, camp "de Tarragona " però també de Valls, de Reus, poblacions pròsperes des de
l'Edat Mitjana, amb moments més vigorosos (Reus fou una època mercat internacional
d'aiguardents).

• (a00103 S) La vegetació està bastant degradada i es troba integrada principalment pel nitròfil
canyar (Arundini-Convolvuletum sepium) i algunes restes de bosc de ribera.

• (a00103 S) Entre les espècies més interessants cal ressaltar el cabusset, el martinet menut o
gomet, l'ànec coll-verd, el xibec o sivert, el rascló, la polla d'aigua, la fotja, el cames-llargues (60
parelles censades l'any 1989), els corriols petit i camanegre, la gamba roja o tifort (fins a 115
exemplars observats l'any 1985), la xivitona o siseta de pit blanc, la cuereta groga, la boscarla
de canyar i el balquer.

• (a00103 S) Actualment, es poden veure tots els estadis evolutius dels ambients palustres
litorals: llacunes incipients (el Garxal), llacunes madures envoltades d'un ampli anell de canyissar
(les Olles, l'Encanyissada, la Platjola), llacunes reblertes parcialment (erms de Casablanca) o
totalment (zona de l'Arispe).

• (a00220 S) Al voltant dels calaixos creixen canyissars, jonqueres, salicornars i tota una sèrie de
comunitats i espècies vegetals adaptades als diferents nivells d'hidromorfia i salinitat.

• (a00103 S) L'ornitofauna no és gaire diversa, però existeixen petites poblacions nidificants com
ara de cabusset i de fotja, ambdós habitants de les aigües lliures, i també de balquer, de les
masses de canyissars.
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• (a00103 S) A les aigües lliures dels canals i «llisers» (petites llacunes residuals dins dels
canyissars), hi creixen vint-i-una espècies de faneròfits aquàtics, entre els quals cal esmentar
Potamogeton pectinatus, Zannichellia palustris, Ceratophyllum demersum, anomenat cua de
mart, i altres macròfits submergits.

• (a00103 S) Per últim, cal esmentar algunes espècies de passeriformes, com la terrerola rogenca,
pròpia dels salobrars, o la boscarla mostatxuda, el boscaler comú i la mallerenga de bigotis,
habitants dels canyissars,

• (a00103 S) L'estany és envoltat per un cinyell de vegetació helofítica composta principalment
per canyissars (TyphoSchoenoplectetum glauci).

• (a00103 S) La vegetació que hi domina és d'helòfits emergent: abunda sobretot la xisca borda
(Cladium mariscus), anomenada localment cesquera, i els canyissars, com es correspon a un
sistema d'aigües dolces.

• (a00019 S) Malgrat la pobresa relativa de les aigües, aquests estanys càrstics es veuen
envoltats per un cinyell considerable de vegetació helofítica (canyissars i jonqueres) i de bosc de
ribera (verneda).

• (a00019 S) Es tracta d'un cas tràgicament clar de la relativa inoperància de les mesures
estàtiques de protecció: no cal cremar canyissars o disparar contra l'avifauna per atacar el
sistema, n'hi ha prou d'emmetzinar-li l'aigua.

• (a00103 S) Així i tot, als vessants més solells no són rars fragments de carrascars (Quercetum
rotundifoliae).

• (a00103 S) Al vessant interior, en canvi, el carrascar (Quercetum rotundifoliae), a l'estatge
basal, i, localment, I'alzinar muntanyenc (Quercetum mediterraneo-montanum), per sobre dels
1000 m, constituirien els boscos potencials.

• (a00103 S) Als vessants meridionals predomina la vegetació mediterrània, que inclou des de
carrascars (Quercetum rotundifoliae) fins a comunitats orofiles (Erinaceo- Anthyllidetum
montanae, Ononido-Anthyllidetum montanae).

• (a00103 S) Les grans diferències altitudinals i climàtiques fan que hi trobin àrees favorables tant
la flora d'alta muntanya com la d'ambients mediterranis i termòfils, i hi tenen cabuda des dels
prats alpins i boscos de pi negre fins als carrascars.

• (a00103 S) El paisatge vegetal és constituït per les comunitats típiques del vessant
meridional dels Pirineus, des dels carrascars amb boix (Querecetum ratundifoliae buxetosum)
a la part basal fins als prats alpins culminals (Hieracio-Festucetum airoidis, Elyno-
Oxytropidetum halleri).

• (a00103 S) La solana, de fet poc boscosa, és poblada a les parts baixes per carrascars amb boix
(Quercetum rotundifoliae buxetosum).

• (a00103 S) Presenten els típics estatges de vegetació pirinencs amb els seus variats ambients
particulars i manifesten encara a les parts més baixes una acusada influència mediterrània i
continental així s'hi troben carrascars amb boix (Quercetum rotunfoliae buxetosum) i hi arriben
plantes tan termofiles com ara la savina.

• (a00103 S) Així, en lloc dels carrascars amb freixes de flor, que correspondrien a la vegetació
potencial de la major part de la zona, sovintegen pertot arreu garrigues (coscollars), màquies i
brolles que representen les etapes de substitució del bosc.

• (a00103 S) De les màquines i carrascars que devien ocupar en temps pretèrits gran part
d'aquestes terres només resten retalls insignificants, arraconats en els pendents més
inaccessibles.
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• (a00088 S) Quan no hi ha pertorbacions ni convecció forta, és a dir, quan no hi ha moviments
de convecció amb formació de núvols fins a altituds d'alguns quilòmetres, els contaminants
emesos en els primers centenars de metres es traslladen per la capa límit del planeta a centenars
de quilòmetres.

• (a00021 S) La superfície d'explotació varia des d'algunes hectàrees fins a centenars, situant-se,
doncs, en el domini de consum susceptible d'ésser rendible mitjançant la utilització d'energia
geotèrmica.

• (a00074 S) Tots cinc projectes ressalten la indefugible convergència i l'enorme acumulació de
tota mena de pressions en les zones costaneres de la Mediterrània, sobretot en l'estreta franja
costanera que es pot estendre des d'uns pocs centenars a uns quants milers de metres a cada
banda de la línia de la costa.

• (a00047 S) Als efectes de l'objectiu d'aquest llibre, ens interessen més directament els
processos que operen en la Terra fluida (aire i aigua) i biològica (éssers vius), perquè són
processos que operen en escales de temps rellevants per a la recerca sobre les activitats
humanes: a partir de centenars d'anys.

• (a00043 S) La taxidèrmia és una activitat molt relacionada amb el col·leccionisme, que es
desenvolupa des de fa centenars d'anys.

• (a00072 S) Fins a principis d'aquest segle, la població mundial es duplicava cada pocs centenars
d'anys.

• (a00066 S) En conseqüència al llarg de més d'un centenar d'anys, la paraula recurs ha estat
emprada per observar o contemplar el món com un input útil per a la producció industrial.

• (a00071 S) Hores d'ara sabem alguna cosa d'un centenar d'aquests gens com a molt.

• (a00029 S) La contestació ecològica a Catalunya neix precisament d'aquests antecedents i de
centenars de combats i lluites desesperats contra l'inacceptable.

• (a00043 S) En els països asiàtics la banya és reduïda a pols i se'n fan centenars de
combinacions i pòcimes medicinals diverses.

• (a00066 S) La seva tasca educacional és avui reconeguda ja sigui pels centenars de cursos
impartits, ja sigui pels milers de persones que cada any els reben.

• (a00047 S) Mentre feia això amb una mà, amb l'altra enviava centenars d'empreses a l'exposició
paral·lela sobre els darrers avenços en tecnologia mediambiental, celebrada a Sao Paulo els
mateixos dies.

• (a00088 S) De fet, en el cas dels efluents industrials, l'emissió dels gasos es fa a una
temperatura de centenars de graus i a velocitats verticals de molts metres per segon.

• (a00024 S) Sota el pretext de la recuperació i/o preservació dels espais (potser a través de
camps de golf) se'n destrueix o se'n malmet el doble (a través dels centenars d'habitatges
sempre projectats).

• (a00021 S) Tal és el cas de la conca de París (56 sondeigs escalfant a 150.000 habitatges, amb
una substitució de quasi 200.000 TEP); de la conca hongaresa (centenars d'hectàrees
d'hivernacles); o de les pròpies conques de Madrid (un projecte en estudi per escalfar hospitals i
escoles), o de l'Ebre (projecte de calefacció d'habitatges a la ciutat de Lleida).

• (a00029 S) L'aprovació il·legal del Pla Parcial el 1976 va permetre a l'empresa constructora del
polígon industrial de començar a fer a mitjan 1977 unes obres que també eren il·legals per
manca de llicència municipal que van consistir en l'obertura d'un ampli vial per dins d'una zona
boscosa que va destruir centenars d'hectàrees i uns set mil peus.
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• (a00071 S) No és massa complicat per a un agricultor, ja que les resistències als herbicides es
limiten a 2-5 matèries actives, davant d'un centenar de matèries actives actualment autoritzades
que podrien considerar-se en el següent cultiu.

• (a00088 S) Cal fer notar que en el cas de l'oceà l'absorció es produeix a dins d'un marge de
fondària d'un centenar de metres, mentre que en els continents l'absorció es produeix en
superfície.

• (a00066 S) Cada feix de l'LPS des d'un diàmetre de base de 40 a 100 km està totalment
controlat en intensitat, fins a una escala d'uns quants centenars de metres, transversalment a la
zona seccional a la Terra.

• (a00067 S) L'estanyol d'en Cisó situat uns centenars de metres a l'oest de la part central del
llac de Banyoles és un microcosmos molt adient per estudiar la hipòtesi de Gaia a escala
reduïda i veure les relacions que s'estableixen entre els microorganismes i el seu ambient.

• (a00087 S) L'efecte de dilució pot observar-se a la Fig. 24, corresponent al Congost, on es veu
com aquest riu, entre els punts 31 i 10, disminueix la seva mineralització (principalment a la
tardor de 1979) de resultes de les aportacions d'aigua de la serralada del Montseny (observeu a
l'apèndix els valors baixos de la conductivitat de la riera de l'Avençó punt 32, pocs
centenars de metres abans d'ajuntar-se al Congost).

• (a00019 S) Però en condicions normals, uns quants centenars de metres aigües avall de
l'abocament orgànic les aigües tornen a ser força transparents sense quasi matèria orgànica i ben
oxigenades, bé que enriquides en nutrients.

• (a00066 S) Potser s'hi podria incloure exploradors robòtics autosuficients (de pocs quilos) per fer
inspeccions de l'emplaçament a uns quants centenars de metres al voltant del vehicle.

• (a00027 S) En la fabricació convencional de pasta i paper s'usen grans quantitats d'aigua: en el
cas d'algunes fàbriques velles s'han citat xifres d'alguns centenars de metres cúbics per tona.

• (a00103 S) Les baldrigues se situen, en grups densos, a alguns centenars de metres de la costa,
tot esperant la fosca; quan aquesta és completa, es precipiten cap a terra, en un guirigall de crits
planyívols.

• (a00071 S) Si ens remuntem a períodes encara més antics, a la Península Ibèrica hi malvivien un
petit nombre d'individus, potser unes desenes o centenars de milers.

• (a00072 S) Les microbombolles d'aire que han quedat atrapades dins el glaç en el moment de la
seva formació constitueixen una font d'informacions precioses sobre les concentracions de gas a
efecte hivernacle i sobre la temperatura de l'atmosfera dels darrers centenars de milers d'anys.

• (a00050 S) Però la pèrdua d'aquest patrimoni que ho és durant un brevíssim instant en la
llarga història natural de la Terra, tan canviant no és incompatible amb què l'espècie acabi
instal·lant-se còmodament en un altre àmbit patrimonial i qui sap si, al cap de centenars de milers
d'anys, en un altre àmbit que també li serveixi, i més endavant, encara.

• (a00047 S) D'altra banda, el control d'armament procura controlar una tecnologia relativament
recent, mentre que els tractats ambientals s'adrecen sovint a transformar activitats humanes que
tenen centenars de milers d'any de vida.

• (a00043 S) Al Japó, el mercat il·legal de productes naturals més gran del món, és una activitat
que afecta centenars de milers d'exemplars d'espècies protegides.

• (a00043 S) Com a exemple molt concret d'això ens trobem amb el cas d'un primat del sud-est
d'Àsia, el macaco rhesus (Macacca mulatta), del qual els laboratoris occidentals n'han importat
centenars de milers d'exemplars durant molts anys per realitzar estudis patològics i del factor Rh
de la sang.
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• (a00215 S) Ja no n'hi ha per a centenars de milers de malaurats que desapareixen cada any
durant els innombrables conflictes que arrasen el planeta, o que s'apaguen en silenci, víctimes de
la manca d'atencions, debilitats per diverses mancances alimentàries.

• (a00050 S) No vull equivocar-me posant un nombre de zeros erroni, però d'aquí a uns quants
centenars de milers de milions d'anys el sol es morirà, i sense el sol quedaran interromputs els
processos vitals de la Terra.

• (a00021 S) Als països industrialitzats, on la demanda elèctrica assoleix desenes o centenars de
milers de MW, l'energia geotermoelèctrica mai no podrà cobrir més d'uns quants punts del
percentatge total, mentre que a certs països en vies de desenvolupament i amb una estructura
geològica favorable, la geotèrmia està cobrint i pot arribar a cobrir una important part de la
demanda elèctrica nacional.

• (a00092 S) I aquests països reben ajuda financera, centenars de milions de dòlars, perquè
canviïn la producció dels CFC per altres de menor impacte ambiental.

• (a00090 S) En molts nuclis urbans, el medi ambient general està tan greument contaminat que
afecta negativament la salut de centenars de milions de persones.

• (a00090 S) En moltes ciutats, el medi ambient general es troba tan terriblement contaminat que
la salut de centenars de milions de persones se'n ressenteix severament.

• (a00090 S) El ràpid procés d'urbanització, especialment en els països en desenvolupament, ha
excedit la capacitat de la societat per fer front a les necessitats humanes bàsiques, de manera
que centenars de milions de persones viuen amb ingressos, dietes, habitatges i serveis
inadequats.

• (a00075 S) Valgui com a exemple el terratrèmol de Basilea del 18 d'octubre de 1356, que va
causar alguns centenars de morts i una notable destrucció.

• (a00062 S) La base de dades facilita el nivell de pressió sonora LPAF de més d'un centenar de
màquines que sovint es troben contigües a habitatges.

• (a00019 S) En efecte, en diversos centenars de parcel·les estratègicament seleccionades pel seu
valor representatiu, es compten els arbres, se'n determina el volum i el pes de la fusta, se
n'estableix el ritme de creixement i l'estat nutricional de les fulles, es mesura la capacitat
regenerativa del bosc i la natura i fertilitat del sòl, s'estableix l'estructura del conjunt de la
vegetació forestal, etc.

• (a00103 S) A més d'aquesta espècie, la comunitat d'aus marines és molt notable: s'hi ha
comprovat la reproducció de la gavina corsa, que manté a Es Vedrà una important colònia,
superior al centenar de parelles (malgrat les importants fluctuacions anuals pròpies de l'espècie).

• (a00103 S) Són abundants la marta i la geneta, entre les aus, cal esmentar també les importants
colònies de falcó de la reina, alguns centenars de parelles del qual vénen a reproduir-se a la costa
brava mallorquina.

• (a00072 S) El centre de poder és Java, on la majoria religiosa és musulmana i domina sobre les
cultures de centenars de petites illes, en es quals habiten cultures indígenes com les d'Amazònia,
que s'estan repartint entre col·lectius d'habitants de zones superpoblades perquè hi emigrin, una
iniciativa que ha rebut novament el suport econòmic del Banc Mundial.

• (a00090 S) La gestió i el tractament segurs dels residus tòxics, perillosos i radioactius són crítics
en totes les etapes, des de la producció fins al transport, el reciclatge, el tractament,
l'emmagatzematge i l'eliminació final, i exigeixen la col·laboració dels governs, de la indústria
privada i de les organitzacions internacionals, tant en l'avaluació dels perills de centenars de
productes químics com en la difusió internacional dels perills, l'establiment d'un sistema adequat
de classificació i etiquetatge de substàncies i la promoció d'alternatives segures a la utilització de
productes químics perjudicials.
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• (a00090 S) Abans de l'any 2000, s'haurien d'haver avaluat centenars de productes químics o
grups de productes químics prioritaris, inclosos els principals contaminants.

• (a00088 S) Quan no hi ha pertorbacions ni convecció forta, és a dir, quan no hi ha moviments
de convecció amb formació de núvols fins a altituds d'alguns quilometres, els contaminants
emesos en els primers centenars de metres es traslladen per la capa límit del planeta a centenars
de quilòmetres.

• (a00019 S) L'anellament i ulterior recaptura han permès conèixer aquests itineraris, que poden
ser de centenars de quilòmetres.

• (a00103 S) Les obres del segle XIX suposaren la canalització dels dos torrents més importants,
el de Sant Miquel i el de Muro, reunits en un sol Gran Canal (l'anomalia d'ordre gramatical en
aquest topònim és una deixa anglesa), l'obertura de centenars de quilòmetres de canals i
sèquies, la instal·lació de màquines de vapor que impulsaven l'aigua cap al mar i les conduccions
de les surgències per al reg.

• (a00021 S) Tanmateix, els terratrèmols de la costa oriental solen tenir el focus a poca
profunditat, mentre que en la costa occidental se situen a alguns centenars de quilòmetres de
fondària, relacionats amb les tensions i fractures que provoca la placa subduïda.

• (a00072 S) Uns quants centenars de quilòmetres quadrats, incloent-hi grans llacs, boscos i terra
de conreu, van ser transformats durant dues dècades en una mena de zona restringida dedicada
a l'estudi dels efectes de la radioactivitat en la fauna i la flora locals.

• (a00010 S) Un centenar de reserves de tot el món han rebut la qualificació d'Indrets declarats
Patrimoni de la Humanitat pel seu interès natural.

• (a00050 S) El mateix passa en una merceria especialitzada, davant els armaris on s'exhibeixen
centenars de rodets de fil de colors.

• (a00019 S) Només hi ha un parell de centenars de teranyines en tot Catalunya, però donen feina
també a uns 3 000 pescadors, perquè cada una, de mitjana, duu el doble de tripulants que una
barca de bou.

• (a00092 S) És autor de més d'un centenar de treballs publicats a diverses revistes
especialitzades.

• (a00072 S) Tanmateix, el vast territori d'Amazònia alberga centenars de tribus indígenes i altres
pobladors.

• (a00050 S) Els codis de colors que han establert les diverses indústries contenen centenars de
variants de color, en una gradació de matisos subtilíssima.

• (a00069 S) En una columna mitjana de mar de 1 m2 de secció hi ha prop d'un centenar de
vegades més de carboni inorgànic que en la corresponent columna atmosfèrica.

• (a00019 S) Si haguessin estat poques, els efectes no haurien revestit importància, però vingudes
per centenars en els darrers anys, han causat destrosses importants en tot el sistema de rizomes
radicants de la praderia.

• (a00071 S) Fins fa pocs anys per cada espècie teníem quatre o cinc gens aïllats, ara els gens
disponibles es calculen en centenars i, el que és més important, aviat els tindrem tots.

• (a00066 S) Quan hom limita a unes poques dotzenes els centenars o milers d'espècies pròpies
d'una comunitat natural, indirectament està afavorint trasbalsos ecològics de tota mena,
empobriment i regressió dels ecosistemes.

• (a00066 S) Els centenars o milers de MICC situats davant de cada graella reflectora de
microones pot formar centenars o milers de feixos individuals.
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• (a00067 S) Altrament, en pocs anys alguns centenars o uns milers no tenen gaire
significat en l'esdevenir còsmic s'esgotarien els materials necessaris per construir els
organismes.

• (a00103 S) Moltes d'elles no només hi són comunes si no que, fins i tot, arriben a caracteritzar
el paisatge com, per exemple, l'espart bord (Lygeum-spartum) als espartars, o el siscall (Salsola
vemiculata) a les timonedes nitròfiles.

• (a00103 S) Fins al segle passat, el paisatge, caracteritzat per un mosaic de conreus de secà,
màquines, brolles, timonedes, espartars i sosars, s'estenia de forma quasi contínua des de les
Bardenas fins a l'Urgell i només existien discontinuïtats allà on la plana era retallada pel riu Ebre i
els seus afluents més importants.

• (a00069 S) Així, a les contrades marítimes mediterrànies de la Catalunya septentrional un camp
de conreu abandonat tornarà a ésser ocupat pel bosc d'alzina després d'un procés secular que,
sobre sòls sense carbonats i si l'home no l'interromp, comprèn, per exemple, les etapes
següents: invasió del camp per petites herbes anuals; difusió de les mates d'olivarda (Inuta
viscosa); establiment d'un fenassar (Brachypodietum phoenicoidis); ocupació del terreny per la
brolla de gatosa (Utex parviftorus); transformació d'aquesta brolla en brolla de brucs i estepes
Cistion ; formació d'una pineda sobre bosquina.

• (a00019 S) Tota aquesta diversitat biològica que habita fons rocosos i sorrencs, grapissars i
coves submergides, queda compendiada en una àrea privilegiada del nostre litoral: el petit
arxipèlag calcari de les Medes, davant de l'Estartit.

• (a00103 S) S'Albufera és un extens conjunt de terres baixes, inundades la major part de l'any
i majoritàriament cobertes d'una densa vegetació d'alts herbassars.

• (a00103 S) Un altre quart d'aquesta serra és cobert per formacions arbustives, algunes força
peculiars, i una vegetació original d'herbassars alts i densos de carritxeres, formació determinada
per un pasturatge tradicional basat en l'ús repetit del foc, que ha simplificat i modelat fortament
la vegetació.

• (a00103 S) Als herbassars més frescs hom pot trobar una de les joies florístiques de la zona, la
vistosa Silene diclinis, endemisme valencià l'àrea del qual es redueix a algunes localitats
disperses per les comarques de la Safor, la Costera i la Vall d'Albaida.

• (a00103 S) Les comunitats de degradació d'aquestes formacions ocupen actualment una gran
extensió: garrigues (Quercetum cocciferae); llistonars (Thero-Brachypodion) i, sobretot, brolles
calcícoles de romaní (Rosmarino-Ericion).

• (a00064 ITEM) Evitar l'increment dels riscs produïts per un desenvolupament inadequat, com ara
la desforestació de l'altiplà, la destrucció dels manglars, dels esculls de corall i de les altres
defenses naturals del mar i les canalitzacions dels rius.

• (a00064 ITEM) Per exemple, prohibir la destrucció dels esculls de corall de mar endins, preservar
els manglars i les dunes i dur a terme altres tipus d'accions per mantenir les defenses naturals en
substitució de les quals no hi ha cap mitjà artificial que tingui un cost acceptable.

• (a00090 S) Els baixos de corall i altres hàbitats costaners com els manglars i els estuaris es
troben entre els ecosistemes més diversos, integrats i productius de la Terra.

• (a00103 S) A banda de l'omnipresent efecte del foc (el 1980 foren destruïdes per un incendi
1650 ha de pineda i matollars), l'impacte recent més important que ha patit la serra ha estat la
proliferació d'urbanitzacions en els seus vessants sud i est, dins el terme d'Altea, on els vials i
les construccions assoleixen els 300 m d'altitud.

• (a00103 S) L'ornitofauna és composta sobretot de passeriformes mediterranis característics dels
matollars.



E. SOLÉ.  Els noms col·lectius catalans: descripció i reconeixement

560

• (a00103 S) A la base de les obagues és substituïda per la boixeda amb llessamí groc (Jasmino-
Buxetum sempervirentis), matollar amb clares influències submediterrànies com, per exemple, el
mateix boix o l'auró negre.

• (a00069 S) Les carenes superiors del Montseny, per damunt de 1.650 m, duen un matollar de
ginebró (Juniperus communis ssp. nana) d'afinitat subalpina.

• (a00103 S) Els prats i matollars oromediterranis (Ononidetalia striatoe) i les comunitats rupestres
i glareicoles són també prou notables.

• (a00071 S) És important insistir en el tema del foc: efectivament, un dels principals problemes
derivats de l'expansió de les masses forestals i d'extensos matollars és el de la multiplicació dels
factors de risc com els incendis forestals, plagues, etc.

• (a00071 S) En tots els sistemes de secà, incloent-hi l'olivar, la prioritat màxima relacionada amb
la sostenibilitat hauria de ser la conservació dels sòls.

• (a00071 S) A Espanya, un dels sistemes agrícoles més amenaçats pel risc d'erosió és l'olivar,
que ocupa molts sòls marginals d'alt risc.

• (a00071 S) En el cas de l'olivar, és més difícil protegir el sòl despullat, ja que l'ús de cobertes
vegetals suposa, en principi, una competència pels escassos recursos hídrics que necessita l'arbre.

• (a00071 S) La producció hortícola sota plàstic d'Almeria o l'olivar de secà de Les Garrigues
serien exemples de sistemes agrícoles.

• (a00103 S) El conreu de l'olivar ha determinat de fet alguns dels paisatges més característics i
bells de la serra, amb les immenses marjades de pedra seca (la longitud d'aquesta estructura és
pròxima als 20 000 km lineals!).

• (a00103 S) Els olivars i altres conreus estan qualificats d'Àrees Rurals d'Interès Paisatgístic, i
són també no urbanitzables.

• (a00029 S) Aquesta Banca, juntament amb altres grups financers relacionats amb els Bancs
Urquijo, Hispano-Americano i Central, i les quatre companyies elèctriques catalanes, va donar
suport al pla de nuclearització de l'Ebre imposat pel franquisme, l'impacte ambiental del qual
sobre els nostres conreus (vinya, oliverar, cereal, ametlla, arròs i farratges) ha començat a
aixecar les ires de la nostra pagesia.

• (a00103 S) Aquesta abrupta vall es troba a tocar de Mas de Barberans, població des d'on es
dominen els extensíssims oliverars de la comarca.

• (a00103 S) Les comunitats dels penyalars, i de relleixos o peus de penyal amb un microclima
especialment ombrívol i humit, concentren un conjunt de plantes singulars, que donen a la flora
pitiüsa una gran originalitat i un contrast ben marcat amb la de les Balears majors.

• (a00103 S) En general, però, la costa és rocosa, abrupta, de penyalars baixos o rosts violents
que no arriben al penya-segat.

• (a00103 S) Si la vegetació dels Amunts presenta un interès paisatgístic i forestal, a nivell
científic és als penyalars de la costa on es concentren les rareses i els tàxons més singulars.

• (a00103 S) La fauna d'aquests penyalars és igualment valuosa.

• (a00103 S) En els pinars amb boix viu una avifauna lligada al bosc; hi són freqüents l'àguila
marcenca, l'aligot comú, l'astor, l'esparver, l'àguila calçada i el picot garser gros.

• (a00103 S) El pinar creix sobre una brolla peculiar de romaní i bruc d'hivern, amb plantes
notables, com l'endèmica bufalaga velutina o peu de milà, l'estepa d'arenal (Halimium
halimifolium) i orquídies molt diverses: diferents abelleres (Ophrys lutea, O. fusca, O. speculu m),
orquis (Orchis longicornu, O. tridentata), Serapias lingua, etc.
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• (a00103 S) Darrere s'estén un notable conjunt de càdec de fruit gros, que defensa del vent marí
i de la sal el dens pinar de pi blanc, els exemplars del qual, a primera línia del mar, creixen
ajaguts, quasi horitzontals: són els anomenats «pins barraquers», que abans havien estat molt
buscats pels mestres d'aixa, ja que les seves formes retorçades els feien molt adequats per a
certes peces de l'estructura de les embarcacions.

• (a00103 S) Aproximadament a 1 km de l'actual línia de costa s'estenen les restes d'una antiga
restinga dunar, en un seguit de turons arenosos, uns coberts de pinar i altres ocupats per
conreus tradicionals.

• (a00103 S) Per davant del pinar hi ha una franja estreta, però ben constituïda, de savinar litoral
(Juniperetum Iyciae).

• (a00103 S) El relleu es complica també per la dispersió d'altres formes càrstiques, com els
formidables rasclers (denominats raiars a Mallorca), les colines, en ocasions prou extenses, i
alguns poliés, el més espectacular dels quals és el de Son Torrella.

• (a00103 S) A la franja litoral apareix la comunitat de fonoll marí i Limonium gibertii (Chritmo-
Limonietum gibertii) als roquissars, i alguns fragments de vegetació dunar (Ammophilion) a les
cales.

• (a00019 S) En superfície, un escampall de roquissars coberts de vegetació nitrohalòfila, batuda
per la salabror marina i calcigada per una nombrosa colònia de cria de gavià argentat; en
profunditat, tota l'esplendor dels alguers, dels coralls i de les gorgònies.

• (a00103 S) Una ensopeguera força rara, Limonium gibertii, és encara freqüent a les comunitats
dels roquissars litorals (Crithmo-Limonietum gibertii).

• (a00103 S) La vegetació halofítica, força diversa, és constituïda pel salicornar arbustiu
(Arthrocnemetum fruticosi), la comunitat de donzell marí i ensopegueres (Artemisio-
Limonietum virgati) i un pradell terofític amb Sagina maritima (Junco minutuli-
Parapholidetum filiformis).

• (a00103 S) Els salicornars subarbustius (Arthrocnemetum fruticosi, Artrhrocnemetum glauci) i
els herbacis (Salicornietum emerici), la comunitat de limòniums i donzell marí (Zygophyllo-
Limonietum) i les jonqueres halòfiles (Spartino-Juncetum maritimi) formen un policromàtic
mosaic, particularment ric d'espècies amb un gran valor biogeogràfic.

• (a00103 S) Cal destacar la sosa de flor (Zygophyllum album), que té aquí l'única localitat de
l'Europa continental, i un grup de plantes, els limoniums o ensopegueres, extraordinàriament
diversificat als salobrars: Limonium densissimum, L. girardianum, L. ferulaceum, L. bellidifolium,
L. narbonense, etc.

• (a00103 S) Les comunitats dunars (Ammophilion) i de salobrars (Juncetalia maritimi) tenen
escassa importància, i són presents sobretot a la desembocadura d'alguns torrents (cala Santes
Creus, cala Nova, etc.).

• (a00103 S) Així i tot, alguns sorrals i salobrars han restat ben conservats fins avui.

• (a00103 S) Es tracta, en realitat, d'una màquia de garric i margalló que és precedida pel savinar
litoral, bosquetó dens dominat pel pi blanc i la savina (Juniperus phoenicea subspècie Iyciae).

• (a00103 S) La flora liquènica epifítica associada al savinar litoral és especialment nua d'espècies
mediterrànies de tendència meridional, tot i que també en destaquen altres de tendència
subtropical.

• (a00103 HEAD) Els secars pseudo-estèpics del Segrià i les Garrigues.

• (a00103 S) La idea de salvaguardar el patrimoni biològic del delta de l'Ebre arrenca al final dels
anys setanta, quan es dóna a conèixer la seva importància internacional per als ocells aquàtics i,
al mateix temps, es constata l'accelerada destrucció de maresmes i sosars.
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• (a00103 S) De manera immediata, la transformació agrícola de marjals i sosars creix a un ritme
vertiginós fins al punt que, a la dècada dels anys vuitanta, els únics espais que resten sense
modificar es localitzen a la perifèria del delta i representen només un 20 % de la superfície total.

• (a00103 S) Els fons salins de valls són l'hàbitat idoni per a la vegetació halofítica; hi destaca la
comunitat d'ensopegueres (Limonietum ovalifolii), als indrets secs, i el tamarigar (Tamaricetum
canariensis), als més humits cal assenyalar que en queden magnífiques mostres al barranc de
la Vallcorna.

• (a00220 S) Zona natural perifèrica, on es pretén restaurar tota una varietat d'hàbitats naturals
(canyissars, boscos de ribera, prats secs, tamarigar, alzinar, etc.).

• (a00069 S) La vegetació severa dels turiferars té valor de cosa única dins el patrimoni natural
valencià i cal que no sigui alterada.

• (a00103 S) Entorn de la llacuna, el paisatge és caracteritzat per un mosaic de pastures i
ullastrars, les primeres sobre galtes i valls, els segons a les altres.

• (a00103 S) D'altra banda s'hi pot veure l'avifauna no aquàtica, pròpia de les terres de pastura,
ullastrars i altres biòtops: rapinyaires com el milà reial, l'àguila calçada, l'aufrany o el falcó
pelegrí.

• (a00103 S) L'ullastrar és caracteritzat per la dominància de l'ullastre, acompanyat d'altres
arbusts mediterranis, com el llentiscle, l'aladern, el llampúdol bord, la trompera fràgil o la lleteresa
arbòria (Euphorbia dendroides).
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• (g00045 S) Si li'n donen l'oportunitat i acaba de dominar la manera d'estar en el plató, servirà
sòlidament de pont per al seguit de propostes lúdiques que conformen el budellam del
programa.

• (e00062 S) Millorar la insfrastructura i els equipaments: enllumenat, asfaltat, clavegueram,
aigua, energia elèctrica, connexions de telecomunicació, etc.

• (g00034 S) Van tornar-hi més tard, van trencar els aparadors amb tapes del clavegueram, van
tirar-hi més còctels i van fer un bon foc.

• (a00064 S) Estadístiques nacionals i internacionals registren alguns dels paràmetres que
componen la qualitat de vida (per exemple: l'atenció sanitària, la mitjana de vida, la incidència
de les malalties infeccioses, l'abastament d'aigua i de clavegueram, les condicions dels
assentaments humans, la disponibilitat d'aliments, els nivells de contaminació i degradació del
medi ambient, els nivells d'ocupació i d'educació).

• (a00028 S) Això és bastant lògic atès que aquestes dues conques són d'industrialització
primerenca i, per tant, tenen una gran part de les indústries dins dels sistemes de clavegueram.

• (g00026 S) Les obres consisteixen en condicionar la plataforma de l'antic ferrocarril mitjançant
la seva pavimentació, refer les cunetes i adequar els diferents desaigües i el sistema de
clavegueram.

• (a00037 S) Tot i que han de tenir un caràcter orientatiu, els criteris que cal utilitzar en el
disseny dels nous projectes d'EDAR han de ser els que a continuació s'exposen, tenint present
a més a més de la població de fet, la població estacional i les característiques dels abocaments
industrials abocats a la xarxa de clavegueram.

• (a00028 S) De compliment obligat per a totes les persones físiques o jurídiques connectades a
la xarxa de clavegueram.

• (a00028 S) En molts casos (uns 650 ajuntaments sobre els 945 existents a Catalunya) no
disposen d'ordenances de connexió a la xarxa de clavegueram.

• (a00028 S) El principal punt negatiu actual és l'escassa activitat de les administracions locals
per corregir els abocaments fora dels límits de la seva xarxa de clavegueram.

• (a00028 S) Tota aquella xarxa de clavegueram on la titularitat i la gestió corresponen a
l'Ajuntament (ordenances municipals), incloent-hi les autoritzacions per a la connexió i
l'abocament al clavegueram.

• (a00010 S) Això fa que l'aigua caiguda s'escoli ràpidament gairebé sense temps d'evaporar-
se, cap al clavegueram.

• (a00028 S) Autorització de connexió al clavegueram: Emès per l'Administració local d'acord
amb el que estableixin les ordenances.

• (a00010 S) Els mamífers més abundants (sovint superen en nombre les persones i tot) són les
rates, que proliferen al clavegueram.

• (a00010 S) Les indústries es desfeien dels residus com podien o volien: pel clavegueram,
mesclats amb els residus domèstics, abocant-los clandestinament, etc.

• (a00028 S) Es publica el "Reglament-guia de l'ús i els abocaments d'aigües residuals al
clavegueram" per a aquelles administracions locals que no disposen d'ordenances.
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• (a00028 S) Aquest procés d'adequació es pot realitzar mitjançant una aproximació gradual
d'acord amb els terminis del conveni, és a dir, assolir els nivells permesos de la taula 3 del
Reglament del Domini Públic Hidràulic o bé del Reglament guia de l'ús dels abocaments d'aigües
residuals al clavegueram.

• (a00037 S) Les aigües de consum urbà són utilitzades bàsicament per a ús domèstic, és a dir,
per atendre les necessitats personals d'higiene, de rentatge, d'alimentació i de reg de jardins
particulars; per a ús comercial i industrial d'aquells establiments arrelats en el medi urbà, i per a
ús dels serveis i els equipaments públics (mercats, escoles, hospitals, reg de jardins, neteja de
carrers i clavegueram, protecció contra incendis, etc.).

• (a00028 S) Reglament guia de l'ús i els abocaments d'aigües residuals al clavegueram:
Reglament tipus aprovat per la Junta de Sanejament l'any 1992 per a la seva aplicació per la
mateixa Junta en els sistemes de sanejament que gestiona, i com a guia per als municipis que
no disposin d'ordenances pròpies.

• (g00062 S) La longitud del clavegueram afectat és de 3.100 metres.

• (a00028 S) Introducció d'un coeficient corrector, tenint en compte la càrrega contaminant, que
penalitzi tributàriament els abocaments per damunt dels valors actualitzats del Reglament guia
de l'ús i els abocaments d'aigües residuals al clavegueram amb el calendari següent.

• (a00057 S) Aquest augment té poc a veure amb cap procés natural, i és més aviat el resultat
de l'arribada d'aigües enriquides, després de drenar camps adobats en excés o aigua de
clavegueram de ciutats i pobles.

• (g00097 S) El filantrop Jaime Jaramillo que té una organització de beneficiència per als nens
que viuen al carrer, especialment els que han fet de la xarxa de clavegueram de la ciutat un
refugi continuava buscant des de poques hores després de l'atemptat i acompanyat per un
grup de voluntaris 8 petits que vivien a les clavegueres de la zona.

• (a00057 S) Els materials biodegradables estan constituï ts majoritàriament per compostos
orgànics ja existents a la naturalesa, que si han actuat com a contaminants és perquè s'han
acumulat en un determinat ecosistema per sobre del potencial d'aquest per eliminar-los
(capacitat d'autodepuració): això és el que passa amb les aigües del clavegueram de les grans
ciutats abocades als rius.

• (g00062 S) L'objectiu principal del projecte és substituir la xarxa de clavegueram existent per
adequar-la a les necessitats actuals i connectar-la als col·lectors transversals, sobretot als
recentment construï ts als carrers Prim i Carme.

• (a00037 S) Les aigües residuals industrials que pertanyin als sectors regulats per aquesta
Directiva i que no aboquin al sistema de clavegueram hauran de respectar un seguit de
condicions i autoritzacions especifiques, sempre que aquests abocaments superin els 4.000 h.-
e.

• (a00028 S) L'aplicació d'un tribut de sanejament a l'Estat espanyol sorgeix a partir de la "Ley
de Aguas 29/1985" a la qual s'estableix un "Canon de Vertido" als establiments amb
autorització per abocar aigües residuals a la llera pública, així doncs, de fet no es tracta d'una
aplicació generalitzada del principi "qui contamina, paga" ja que no es regula la figura del
"Canon de Vertido" dels abocaments a les xarxes de clavegueram i als sistemes de sanejament
públics.

• (g00092 S) Els veï ns del grup de vivendes conegudes per Torre Gironella, de Girona, treballaran
en les obres de construcció de la xarxa de clavegueram i d'instal·lació d'aigua potable.

• (a00090 S) Juntament amb la planificació de l'ús del sòl urbà, la provisió d'una infrastructura
ambiental adequada (aigua, sanejament, clavegueram i gestió de residus sòlids) en tots els
nuclis de població és essencial per a la protecció ambiental, per a l'increment de la
productivitat, per a una millor salut i per a l'alleujament de la pobresa.
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• (a00090 S) A més, els paï sos en desenvolupament haurien d'adoptar un sistema integrat per a
la provisió d'aigua, sanejament, clavegueram i gestió de residus sòlids en totes les àrees
urbanes, inclosos els establiments informals.

• (a00068 ITEM) Recollida i tractament de residus, clavegueram i tractament d'aigües residuals.

• (a00028 S) Les administracions locals tenen, segons la Llei de bases del règim local i la Llei de
Catalunya 8/87, la plena competència dels abocaments en la seva xarxa de clavegueram
municipal.

• (g00078 S) El que veiem són les obres d'adequació de tot un sistema de clavegueram nou o
modernitzat.

• (a00028 S) Clavegueram privat: Tota aquella xarxa de clavegueram on la titularitat i la gestió
(incloent-hi la competència per abocar-hi aigües residuals) és d'una persona jurídica privada.

• (a00028 ITEM) Promulgació d'una norma actualitzada perquè, per defecte, s'apliqui com a
ordenança d'abocament a clavegueram en aquells municipis que no en tenen.

• (g00127 S) No obstant, les conseqüències d'una pluja intensa són més grans a les localitats
que no disposen d'un clavegueram preparat per rebre una gran quantitat d'aigua en pocs minuts
o que tenen algunes rieres que desemboquen al mar.

• (d00125 ITEM) Clavegueram públic. El personal que presti serveis en aquesta secció, percebrà
un plus de penositat consistent en 343 pessetes per dia treballat.

• (g00034 S) A Atenes, la vaga d'escombriaires, iniciada sis dies abans de les innundacions, ha
agreujat l'embussament del clavegueram públic i el caos que domina la ciutat.

• (a00028 S) Com a conclusió podem dir que, si bé sobre el paper, les ordenances d'abocament
al clavegueram són un instrument eficaç, a la pràctica són poc conegudes i encara menys
aplicades i, per tant, en gran part, avui en dia, encara inútils.

• (a00037 S) S'hi afegeix, també, l'aigua residual dels equipaments d'ús públic, els serveis a la
via pública i les activitats industrials connectades a la xarxa de sanejament urbà; si el sistema
de clavegueram és unitari, aquestes aigües estan barrejades amb les de pluja, que dilueixen i
arrosseguen totes les matèries ocasionalment presents en les vies urbanes.

• (a00057 S) Exemples de la primera situació són l'aportació de matèria orgànica i fosfats a les
aigües d'un riu a través del clavegueram urbà o les emissions a l'atmosfera del diòxid de carboni
generat en la combustió dels combustibles fòssils.

• (e00069 S) Si bé les quantitats lliurades per «Alegre i Gibert» en el tràfic de cordam per a la
marina arrendament d'eixàrcies han estat més moderades que qualsevol altra, l'esborrany
del 1746 ens informa després que aquest «arrendament», com a persona jurídica, acaba
d'esdevenir propietari, per quinze setzens, d'un d'l1.200 lliures [sic] (el darrer setzè es deixa al
patró).

• (e00038 S) A conseqüència d'elles i de la seva alarmant decadència física, va aconseguir que,
l'any 1881, li acceptessin la dimissió com a Principal a Bristol i se'n va anar a Sicília amb Mary
Paley, a prendre el sol a la teulada de l'Hotel Oliva de Palerm, tot rumiant sobre l'elasticitat i
altre einam aplicable a l'Economia.

• (g00067 S) Estic segur que el contrast escalar entre l'estructura i el finestram que proposa el
projecte resoldrà el problema.

• (g00020 S) Amb tot, Andorra no té la fesomia esbarrellada de la pobrica Costa Brava, ací la
tossa del muntanyam engoleix la munteguera fent-se ballarucs diria que gairebé avergonyits pel
Comapedrosa.
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• (g00123 S) El paperam es pot donar al registre general del Consell Comarcal del Pla de l'Estany
fins al dia 24 de maig.

• (a00069 S) El rocam, a més de subministrar matèries primeres i de constituir la superfície on
s'assenta i desenvolupa l'activitat humana en general, ofereix certes característiques que a
vegades són molt particulars i que formen part, amb tot el dret, del patrimoni del nostre país.

• (a00103 S) També és important la fauna dels rocams, com és el cas de diferents espècies de
rapinyaires, de la gralla de bec vermell o del pela-roques, aquest darrer és un ocell insectívor
molt limitat als Pirineus, que tanmateix ha criat algun any a Collegats.

• (a00103 S) L'espai acull principalment comunitats faunístiques forestals i vinculades als
rocams, i destaca per la penetració d'espècies septentrionals: gall fer, becada, diferents
heteròpters, etc.

• (a00103 S) El rocam, integrat principalment per calcàries fissurades del Cretaci inferior, origina
un relleu abrupte, sobretot al vessant litoral, on els espadats configuren una veritable muralla.

• (m00001 S) Consisteix a grimpar pel rocam, sense pretendre assolir un cim determinat.

• (a00069 S) Cal remarcar que l'actuació dels agents dinàmics externs no s'efectua directament
sobre el rocam, sinó a través de l'aurèola d'alteració que el cobreix, aurèola producte de la
meteorització i de la pedogènesi.

• (a00103 S) Allium grosii és un allet delicat, estès per tot el rocam calcari dels Amunts, amb
florida estival i els tèpals amb nervadures violàcies.

• (a00069 S) La característica principal del rocam dels Paï sos Catalans potser radica en no haver-
hi cap formació litològica que domini; destaca la varietat, de manera que a petita escala
dimensional hi són representats pràcticament tots els estatges geològics.

• (a00103 S) Als rocams on l'aigua regalima es desenvolupen comunitats amb molínia (Molinon
coeruleae) i de degotall calcari (Adiantion).

• (a00069 S) En les explotacions agrícoles, és clar que s'han de reposar els elements manllevats,
però això no es fa retornant-los, sinó portant-n'hi de nous, de lluny (amb la qual cosa
s'afegeixen nous problemes de transport) o esperant que els elements hi siguin reposats per
l'erosió natural del rocam situat a major altura i per la fixació de nitrogen.

• (a00067 S) En efecte, la capa de roca solta (regolit) sobre la major part de la superfície de Mart
és segurament el resultat dels cràters produï ts per l'impacte de meteorits i del rocam volcànic.

• (a00019 S) Una pedrera de basalt que avança lentament, que aprofita la pràctica totalitat de
l'extracció i que, per tant, no genera runam, i que restaura, a mesura que avança, plantant
arbres a la zona rebaixada, és una explotació amb raó i dret de ser, dins i fora del parc.

• (a00093 ITEM) Mesures de restauració a executar a la fi de les diverses fases de l'activitat així
com les que s'hauran de desenvolupar en aquesta inclouran: característiques físiques i
químiques dels sòls restaurats; acondicionament del terreny; protecció contra l'erosió;
estabilització, fixació i acondicionament dels fronts o bancs d'explotació, runams i basses
estèrils i revegetació

• (a00020 S) Els runams s'hauran d'amassar en volums fora de qualsevol visual abans de fer la
deposició final, evitant d'ocupar extensions grans.

• (a00051 S) La promoció que implicaria el fet d'incloure'ls en un plec d'aquesta entitat afavoriria
la utilització d'uns materials per als quals és absolutament necessari obrir mercat, per donar
sortida a la gran quantitat de runam que omple els abocadors i per disminuir el ritme d'extracció
a les pedreres.

• (a00020 HEAD) Observació i ocupació de sòls per runams.
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• (g00050 S) De manera que mentre els seus contemporanis més eminents Dickens i
Tackeray bastien les grans novel·les realistes d'alè decimonònic, ell amb aquesta fairy tale
destinada a la canalla, estava avançant alguns dels temes i obsessions que han marcat la
modernitat.

• (g00028 S) La votació per elegir el president de la Cambra la van seguir milions de nord-
americans des de les seves televisions, una retransmissió que permetia sentir plors de canalla,
perquè tant els balcons de visitants com els escons de la Cambra eren plens de nens.

• (g00023 S) Disfressar la canalla amb motiu de festes i celebracions és també una pràctica
habitual i sovint divertida.

• (g00036 S) Jo no estic gens interessat que la canalla de Ciudad Rodrigo hagin d'aprendre
comanxe com a segona llengua, ni que la constitució espanyola (ni tampoc cap futura
constitució catalana) sacralitzi el deure de conèixer el català.

• (g00058 S) Mentrestant, a Vilanova ahir mateix es van commemorar els 25 anys de la primera
Merengada, una festa molt arrelada entre la canalla de la vila.

• (g00050 S) Aquesta intimitat de Carroll amb la canalla ha donat peu contemporàniament a
estúpides especulacions pedòfiles, però en canvi no s'ha ressaltat prou en quina mesura el seu
hàbit de tractar amb infants va entrenar la seva ment en la pràctica de qüestionar-ho tot i a la
vegada de desaprendre-ho tot, en una constant subversió i impugnació dels conceptes i
estereotips adobats a l'escola i a les llars.

• (g00036 S) És per això que les historietes protagonitzades per la canalla es refereixen,
normalment, més al món dels grans que al dels petits.

• (g00058 S) La quantitat i la qualitat del que va deixar escrit hauria de servir perquè la canalla
que té la sort de poder fer l'ensenyament en català el pugui conèixer millor tot llegint Pla.

• (g00025 S) Estimat Jaume: Tempus fugit, ja hem tombat cap al 1997, enrere ha quedat la
parafernàlia del Cap d'Any amb aquella esbojarrada obligació de divertir-se perquè toca, el dring
de les dotze campanades, els grans de raï m i altres faramalles, com aquelles grotesques
petonejades als desconeguts veï ns de la taula del costat o aquells ridículs gorrets i serpentines.

• (g00076 S) I per això la coreografia és també una investigació sobre el moviment, una
exploració de les capacitats expressives del cos, després de treure-hi tota la faramalla, com
l'escriptor que, amb el guany de maduresa, ha après a prescindir de l'adjectivació i les
subordinacions innecessàries, segur ja del que vol dir i sense necessitat d'emmascarar-ho amb
el sobreexcés.

• (g00035 S) Passarà d'aquí a un quinquenni, tirant llarg dos, amb tota aquesta faramalla el
mateix que li ha acabat per succeir a la no nada societat de l'oci?

• (g00105 S) També podem parlar, en una altra ocasió, de la mínima presència de la nostra
llengua en el sector del «software» (o «pensalla», per analogia amb la «ferralla» amb què es
tradueix «hardware)», més enllà del que s'explicava en el no gaire documentat article que vàreu
publicar fa unes setmanes sobre el tema.

• (a00031 S) Concretament es tenen en compte accions de recerca en qüestions d'explotació de
residus (rebutjos i ferralles), de reciclatge de materials compostos i de tecnologia punta, i en
tecnologies de separació física o química de metalls amb residus (tecnologies tèrmiques,
hidrometal·lúrgia, etc.).
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• (g00057 S) Una aventura on hi ha goril·les amb corbata, morts que no són morts, dolents que
semblen bons i top models de ferralla, però on també s'hi troba una gran dosi d'amor i amistat.

• (g00037 S) Amagada en un cabàs, la bomba estava farcida de claus i altres trossos de ferralla,
segons van indicar alguns testimonis.

• (a00027 S) Matèries recuperables com: paper i cartró, ferralles, vidres, draps, etc.

• (a00073 S) Antonio Estevan avalua en un 20 % del consum de carburant que un vehicle té al
llarg de la seva vida el cost energètic de posar a disposició del comprador un vehicle nou,
afegint-hi el cost de desempallegar-se'n un cop es destina a ferralla.

• (g00071 S) Uns 12 milions de vehicles usats es converteixen cada any en ferralla a la Unió
Europea, 700.000 d'aquests a Espanya i uns 150.000 a Catalunya.

• (a00072 S) És antinatura que una persona d'uns 75 kg. accepti ser conduï t per una ferralla
d'una tona.

• (g00071 S) Les instal·lacions dels gestors de vehicles usats es classificaran a partir d'ara en
dos grups: aquelles que només es dediquin a la descontaminació i les que, a més, puguin ser
utilitzades com a magatzems temporals de la ferralla i els components reutilitzables.

• (e00063 S) Suposem que les màquines no poden ser emprades per a res més que per a la
fabricació de canyes de pescar; que posseeixen un valor de ferralla o deixalla nul i que tenen
una durada de 5 anys.

• (g00071 S) Els propietaris que abandonin els seus vehicles de forma irregular o els
desballestadors que no gestionin correctament les ferralles podran ser sancionats, d'acord amb
la llei reguladora de residus, amb multes de fins a 10 milions de pessetes.

• (a00103 S) Alhora, els diferents abocadors de fem i ferralla produeixen una important
contaminació i poden arribar a deteriorar la potabilitat de la capa freàtica, amb els consegüents
perills per a les poblacions dels voltants.

• (g00005 S) Algunes noies voluntàries portaven també ferralla religiosa en capses de cartró,
però s'apressaven a explicar que la venien per finançar el Congrés Eucarístic.

• (a00051 S) El vidre i la ferralla són materials de reciclatge senzill tecnològicament.

• (g00037 S) El mercat de cotxes d'ocasió de la localitat de Bufarik (a 25 km d'Alger) era ple de
gom a gom a les 10 hora local, quan l'explosió d'una bomba carregada de ferralla va sorprendre
els habitants.

• (g00025 S) Però em sembla que té moltes coses a dir a la resta del món, i especialment a
aquesta jovenalla començant pels Estats Units, que es creuen que la història no serveix per
a res.

• (g00067 S) Entre tanta gent de tro s'hi movia la menudalla.

• (g00075 S) 25.000 nous habitants Har Jomà (que traduï t de l'hebreu vol dir la muntanya de la
muralla) està pensat que sigui construï t al sud-est de Jerusalem, entre el kibbuts Ramat Rajel i
el llogaret Beit Sahur, aquest últim sota jurisdicció de l'Autoritat Palestina.

• (g00089 S) Són les ciutats a punt d'esfondrar les muralles.

• (g00139 S) Però ara aquest país està situat davant les muralles de Jericó i és el moment bíblic
de tirar les muralles.

• (e00087 S) A aquests efectes recordem que la tradició ciutat-indústria prové de la primera
revolució industrial, i com a experiència excepcional a Barcelona es dóna sense trencar les
muralles.
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• (g00110 S) Mentrestant, una mica menys de 1.000 manifestants nacional-comunistes
continuaven concentrats ahir al costat de l'edifici del Parlament rus, que el líder de
l'organització comunista Rússia Treballadora, Víktor Ampilov, va convocar per al pròxim dia 9
(festivitat de la victòria contra l'Alemanya nazi) a les 10 del matí per baixar pel cèntric carrer
Tverskaia cap a les muralles del Kremlin.

• (e00077 S) Però abans d'arribar a aquest desenllaç, els fabricants recorren el món a la recerca
de mercats per a les mercaderies que s'acumulen, forcen el seu govern a annexar-se el Congo,
a conquerir Tonquín, a esfondrar a canonades les muralles de la Xina, per ficar-hi els seus teixits
de cotó.

• (g00139 S) Però ara aquest país està situat davant les muralles de Jericó i és el moment bíblic
de tirar les muralles.

• (g00089 HEAD) Primera part: cauen les muralles des del globus.

• (g00050 S) La residència porta el nom de l'higienista Pere Felip Monlau, enginyer, metge i
filòsof barceloní que va defensar amb vehemència la necessitat d'edificar la ciutat fora de les
muralles durant el segle passat.

• (g00071 S) Girona el deixa corprès per l'autenticitat de les muralles i la monumentalitat de les
pedres fins a adonar-se del seu cert regust gris i negre; l'Empordà li dedica el plaer d'allò
autèntic i genuí, de pes.

• (a00029 S) Els ports esportius, els dipòsits de gas liquat a l'entrada del port de Barcelona, la
Ràdio Liberty a Pals, la muralla litoral, els pantans, l'expansió del camp militar d'Espolla, a
l'Albera, el desviament del Llobregat o el transvasament de l'Ebre són decisions energètiques,
urbanístiques o estratègiques que han estat sempre a mans d'un grup d'experts i tecnòcrates,
economistes o militars, i que mai no han transcendit a nivell de debat.

• (g00134 S) Per salvar la muralla de manifestants que envoltava els límits exteriors de l'àrea on
es troba el Parlament alemany, alguns diputats van haver de ser traslladats en helicòpter.
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ANNEX 14.
NC DETECTATS MITJANÇANT L'INDICADOR –TECA

• (g00075 S) És per això que constitueix un fons multimèdia (biblioteca, arxiu de premsa,
discoteca o fototeca, entre d'altres), elabora diverses bases de dades i actua com a intermediari
en consultes a altres centres o bases de dades externes.

• (g00032 S) La biblioteca, per la seva banda, està completament catalogada.

• (i00067 S) Pel que fa a l'univers IMPL AVALUADOR, implementa el tipus de les expressions
escollint una de les implementacions per a les cues existents a la biblioteca (per puntera, per
així no requerir cap fita), el tipus dels símbols com una tupla variant i la funció avalua usant
com a operacions auxiliars les ja codificades a polonesa i avalua polonesa bo i realitzant les
instàncies sobre les piles.

• (g00075 S) Bases de dades sobre resums d'actualitat, índex dels dossiers biogràfics i temàtics,
catàleg de la biblioteca, catàleg col·lectiu de les discoteques de TVC i de les emissores de la
CCRTV i fins i tot una agenda de previsions sobre el que serà notícia haurien de garantir al
receptor un rigor estricte.

• (g00032 S) Abans de fer-se càrrec de la farmàcia del carrer Ample, va viatjar durant un temps
per Espanya i va iniciar les primeres col·leccions i la biblioteca.

• (g00024 S) La seva biblioteca, especialitzada, està proveïda de més de cent vint mil volums.

• (g00032 S) El Gabinet d'Història Natural de la família Salvador inclou biblioteca, herbari i una
sèrie de recopilacions naturalístiques fetes durant anys.

• (i00086 S) Si hom desitja representar el coneixement contingut en els documents d'una
biblioteca, per exemple, el millor sistema consisteix a utilitzar el mateix text dels documents per
construir metadocuments en base a paraules clau i resums capaços de representar el contingut
semàntic dels documents originals i d'actuar com a punts d'accés a la informació.

• (g00077 S) Les dones, tot i que en menor mesura, també tenien les seves biblioteques amb una
mitjana de 8 llibres.

• (g00026 S) Es tracta de cinc volums, no els més importants però sí els més significatius, és a
dir, una biblioteca bàsica per a qui no conegui l'obra d'una manera més profunda.

• (g00032 S) La biblioteca consta de 1.097 obres i un total de 1.351 volums datats del 1485 a
principi del segle XIX.

• (g00071 S) Els de Menorca es posaren a riure, i ell es tragué de la butxaca el Il libro dei
macheroni di Felice Cunsolo, llibre que jo també havia comprat i tenia a la meva biblioteca
culinària.

• (i00106 S) Aquest fet ens suggereix la possibilitat de crear biblioteques d'accions i funcions
accessibles des de qualsevol algorisme.

• (i00067 S) Els tres universos donats haurien de residir a la biblioteca de components; segons el
sistema gestor de la biblioteca, podrien residir tots tres en un únic component, o bé cadascun
per separat si es distingeix a la biblioteca un apartat per a universos d'especificació, un altre per
a universos d'implementació i un tercer per a universos de caracterització.

• (i00067 S) L'existència d'aquesta biblioteca de components reusables és fonamental en el
desenvolupament de programes a gran escala, sobretot en aquelles instal·lacions compartides
per un gran nombre d'usuaris, perquè permet reusar els mòduls que hi resideixen, normalment a
través de les instàncies oportunes, i així minimitzar el temps de desenvolupament de noves
aplicacions.
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• (i00087 S) En aquest sentit el programa admet la possibilitat de generar distribucions
d'elèctrodes en base a dades de fitxer, per a la qual cosa disposa d'una petita biblioteca de
fitxers que contenen diferents exemples de distribucions.

• (g00118 S) Perquè fou singular el fet que, des del moment de la mort de Joan Maragall, la seva
vídua tingués la decidida i lúcida iniciativa no solament de preservar-ne la biblioteca de formació
i d'ús professional i els autògrafs de treball, cartes i documents diversos, sinó de fer-ne una
col·lecció organitzada, d'augmentar-la i de complementar-la amb documentació adient a
l'escriptor i a la seva època.

• (a00065 S) Els gens contenen veritables biblioteques d'informació que s'estructuren en
molècules mestres, les de l'ADN, que seria una substància il·lustrada que passaria a formar part
de les cèl·lules; però la natura no es limita a infectar-hi aquestes instruccions, sinó que les
pertorba una per una fent que elles mateixes desitgin transmetre la informació: neix així el sexe,
que actua com un mecanisme que permet transferir i intercanviar amb molta rapidesa grans
quantitats d'informació genètica.

• (i00068 S) Per exemple, una classe abstracta Publicació es pot especialitzar en LlibreText,
Revista, GuiaTurisme, GuiaTelefònica, etc. i només les dues primeres especialitzacions
pertanyerien al domini del problema per a una biblioteca d'informàtica.

• (g00023 S) El Consell de Mallorca destinarà 50 milions de pessetes a la compra d'aquest
immoble, actualment propietat del magistrat del Tribunal Superior de Justícia de les Balears
Josep Zaforteza, que s'ha compromès a aportar les biblioteques de Llorenç Villalonga
dipositades a Palma i a Binissalem, que s'incorporaran a aquesta casa-museu.

• (i00067 S) En aquest sentit és important, d'una banda, disposar d'un suport per accedir
ràpidament als TAD (mitjançant biblioteques de mòduls reusables) i, de l'altra, escollir les
operacions adients per al tipus quan es defineix, àdhuc afegint algunes operacions sense utilitat
immediata però que puguin ser usades en altres contextos futurs.

• (g00032 S) Va finir els seus dies al convent de Sant Francesc de València, al qual va deixar la
seva considerable biblioteca de 780 volums.

• (g00125 S) El rector de Girona es queixa que el seu centre rep 8 milions anuals per ampliar la
seva biblioteca de 35.000 volums, mentre que la Pompeu Fabra quatriplica aquesta xifra de
volums i rep 250 milions.

• (g00070 S) A més d'un arxiu d'objectes personals i gravacions, la compra contenia una
biblioteca de 10.000 volums i un epistolari de 10.000 cartes.

• (g00109 S) De fet, els ulls de la indústria informàtica estan centrats en la nova generació de
multimèdia, que permet convertir les computadores en animades pantalles televisives, amb so
en estèreo, que donen a l'usuari la possibilitat de dur a terme les més sorprenents combinacions
entre el so, la imatge i els avantatges dels ordinadors, coneguts o poc usuals, com el Pen
Interface o el sistema Intel, que permet emmagatzemar una completa biblioteca de programes
informàtics a la computadora, o les noves aplicacions del fax, que estalvia, agilita i millora el
servei quan es combina amb les computadores.

• (i00073 S) Un primer pas per facilitar la programació va consistir a incloure aquestes rutines en
una biblioteca de rutines, des d'on el programador les agafaria i les afegiria al seu programa i
així s'estalviava la feina de programar-les de nou.

• (i00067 S) Si bé facilita la gestió d'una hipotètica biblioteca de tipus de dades, cal tenir en
compte que diferents algoritmes poden exigir diferents propietats inicials sobre els grafs (que
siguin connexos, que no hi hagi etiquetes negatives, etc.).

• (i00067 S) En aquest apartat desenvolupem fins a l'últim detall una aplicació que simplement
usa les definicions dels tipus abstractes de dades de les piles i les cues donades al capítol 3; és,
doncs, un exemple paradigmàtic de la integració directa, sense cap mena de modificació, d'uns
components genèrics (residents en una biblioteca d'universos) dins d'un algoritme.
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• (i00067 S) Per a la resolució dels problemes presentats en aquest capítol, suposarem que els
usuaris i els dissenyadors tenen al seu abast una biblioteca d'universos a la qual resideixen,
com a mínim, tots els tipus vistos al llarg del llibre juntament amb els enriquiments més
interessants que han aparegut (recorreguts d'arbres i grafs, algoritmes de camins mínims, etc.).

• (g00032 S) La biblioteca en conjunt té evidentment un gran valor històric però també una gran
importància científica, ja que permet estudiar l'evolució dels coneixements tant en el camp de la
botànica com de la medicina o la biologia i veure de quina manera moltes idees renovadores van
entrar en el país.

• (g00070 S) Ja la tenia quan va aguantar un any a l'escola de periodisme del CIC: el seu pare
posseï a una cultura extrateatral immensa, i una gran biblioteca en què va endinsar el seu fill tan
bon punt aquest va ser capaç de llegir.

• (i00086 S) Caldria reflexionar sobre el fet que el noranta-nou per cent de les llars del nostre país
no tenen ni la meitat dels llibres que conté aquest CD-ROM, ni tan sols algunes biblioteques
escolars.

• (e00086 S) En segon lloc, cal assenyalar l'Oficina de Normalització, amb una biblioteca
especialitzada oberta als exportadors i un registre de certificats; a més, realitza publicacions de
repertoris i normes.

• (i00086 S) El nou escenari de les autopistes de la informació suposarà canvis importants en el
paper que juguen els actors actualment involucrats en l'edició i la publicació de documents
(llibres, diaris i revistes, principalment) i en la creació d'informació de valor afegit (productors de
bases de dades, biblioteques i centres de documentació, principalment).

• (g00107 S) És de posat refinat i tímid, lletraferit, propietari d'una biblioteca i pinacoteca de
prestigi.

• (g00077 S) En 913 d'aquests documents hi ha trobat referència a llibres que formaven part de
biblioteques particulars.

• (g00070 S) La Diputació de València va adquirir ahir més de mil volums de la biblioteca
particular de Max Aub que li van ser confiscats a l'escriptor i dramaturg durant la Guerra Civil
Espanyola.

• (g00105 S) És probable que els pares hagin començat, ja, a formar una biblioteca per al seu fill,
perquè no pretenc pas ser l'únic escriptor a qui s'ha demanat una dedicatòria pre-natal.

• (g00070 S) Entre el material exposat destaquen els manuscrits inèdits de l'obra Espólio,
diversos volums de la biblioteca personal de Pessoa i el seu certificat d'estudis de la High
School de Durban, ciutat de l'Àfrica del sud on va residir durant 10 anys.

• (g00075 S) Mentre l'hemeroteca recull la premsa diària i no diària més rellevant, la biblioteca
s'aboca sobretot a obres de referència, com diccionaris, enciclopèdies, anuaris, directoris,
estadístiques, atles i altres obres bàsiques que afectin especialment cinema i televisió.

• (g00105 S) Que des del primer dia de la seva vida, un infant tingui biblioteca pròpia, abans de
tenir cotxes o pilotes, no és un fet insignificant.

• (i00087 S) Naturalment aquesta biblioteca és ampliable amb nous casos o exemples que
l'usuari pugui generar.

• (g00093 S) Es va convertir en una autèntica especialista, va aplegar una nombrosa biblioteca
sobre el tema i va anar a París i a Londres per estar al dia de totes les novetats.

• (g00122 S) Hi ha tal quantitat de cintes remarcables que per mi seria impossible fer una
cinemateca ideal.
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• (g00043 S) Després de repassar de valent l'hemeroteca, encara no hem estat capaços de
trobar, a banda de Luis Enrique, cap jugador de la Lliga espanyola que en un sol partit hagi
marcat tres gols de cap

• (g00036 S) Allí, també, a la seva hemeroteca, poden trobar-se alguns dels articles que va
escriure a principis dels 40 per al diari de Lowell.

• (g00050 S) També, via Internet, és possible accedir a l'hemeroteca de l'AVUI
(http:/www.avui.datalab.es) i consultar-hi totes les informacions sardanistes publicades.

• (g00048 S) Jo també he repassat l'hemeroteca i no veig que els teus comentaris cap a Àngel
Colom, Pilar Rahola i el PI siguin més àcids que els que adreces a altres polítics i formacions.

• (g00132 S) Només cal repassar les hemeroteques per comprovar-ho.

• (g00034 S) Juntament amb la programació de vídeos de contingut acadèmic, que els docents
podrien enregistrar per crear-se una videoteca pròpia o crear-ne una per al centre, van decidir
incloure-hi un apartat que reflectís la riquesa de l'escola catalana i un altre que proposés al
professorat sortides i visites a llocs de gran valor pedagògic que no acostumen a entrar en les
típiques excursions.

• (g00060 S) Cada partit és una història nova, i si jugo a Sarrià, com espero, hauré de tornar a
començar de zero i esforçar-me al màxim, deixant el partit del Bernabéu ben arxivat en la meva
videoteca.

• (g00029 S) Entre altres articles, es proposen 50 títols per fer-se una videoteca realment
fantàstica, on apareixen, evidentment, clàssics com Metropolis o King Kong, però també films
recents com El día de la bestia.
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NC silenciat entre unànim1 unànim2  en conjunt nombrós abundant escàs reunir agrupar aplegar congregar ajuntar amuntegar dispersar RM
acumulació de
capital

1

afició 1*
ajuntament 1
associació 1*
audiència 1
banca 2
bus de dades 1
bus de sistema 1
cens 1
centenar d'històries 1*
centenar de
persones

1* 1

cicle
d'aprenentatge

1

cinc de gala 1
clan 1*
classe ciutat 1
clergat 1
club 1
coalició 1 1 1
col·lecció 2 1*
col·lectiu de
treballadors

1

colla 1*
colla de
contradiccions

1

colònia 1 2 1+1*
comando 3
comissió 1
comissió d'estudi 1 1
comissió de dones 1

                                                
1
Els NC que presenten un asterisc després del nombre d'ocurrències s'han documentat flexionats en plural, causa justament del seu silenci.



NC silenciat entre unànim1 unànim2  en conjunt nombrós abundant escàs reunir agrupar aplegar congregar ajuntar amuntegar dispersar RM
comissió de
drogues

1

comissió de
formació

1

comissió de treball 1
comissió executiva 1
comissió
investigadora

1

comitè 1 1
comitè d'empresa 1
comitè de crisi 1
comitè de govern 1
comitè de
parlamentaris

1

comitè executiu 1
companyia 2
comunitat1 1
comunitat
científica

1

comunitat
internacional

1 1

concurs 1
confederació 1
confraria 1*
conjunt de mitjans
de comunicació

1

conjunt de relats 1
conjunt dels ports
catalans

1

consell 1
consell de
ministres

1

consell de
seguretat

1

consistori 1
consorci 1
cos 1
crítica 1
cúpula 1 2
davantera 1



NC silenciat entre unànim1 unànim2  en conjunt nombrós abundant escàs reunir agrupar aplegar congregar ajuntar amuntegar dispersar RM
defensa 1
delegació 3
delegació
d'estudiants

1

deposició 1 1
desena de persones 1*
direcció 3 3
directiva 1
doctrina 1
dogmàtica 1
duo 1
efectiu de personal 1
ejaculació 1
empresa 4
època 1
equip 2 1
equip de govern 1
equip jurídic 1*
equip perinatal 1
espècie 1 1
espècie humana 1
esquerra 1
ètnia 1
executiu 2 2
exèrcit 2
expedició 1
exposició 1 3
família 3+1*
família natural 1
fauna mòbil 1
federació 1
fira 1
flora diànica 1
formació 1
fracció
parlamentària

1

generació 1
gent 1
gent gran 1
gentada 1*
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govern 38
gremi 1*
grup 2 1
grup control 12
grup de 300
científics

1

grup de cirrosi
hepàtica

1

grup de
compatriotes

1

grup de joves 1*
grup de lladres 1
grup de noies
grup de
professionals

1

grup de tractament 2
grup de treball 1* 4
grup experimental 2
grup parlamentari 1
grup placebo 2
grup polític 1
guerrilla 2
humanitat 1
indústria 1
informació 1 1
inversió 1
inversió pública 1
junta 1
junta de portaveus 1
junta directiva 2
legislació 1
legislació
ambiental

1

legislatiu 1
leucorrea 1 1
llegat 1
lot 1*
màfia 1
majoria dels
consellers

1
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majoria
parlamentària

1

material 1
matrimoni 2
menjar 1
mesa 1 1
miler d'estudiants 1*
miler d'habitants 1*
miler de devots 1*
miler de famílies 1*
miler de negres 1*
miler de persones 1+2* 1* 1*
miler de pro-
monàrquics

1*

miler de seguidors 1*
miler de sud-
africans

1*

milió de marginats 1*
militància 1
mobiliari 1
món acadèmic 1
món empresarial 1
món laboral 1
món medieval 1
mostra 1
munió de persones 1
munt de bicicletes
i ciclistes

1

natura morta 1
natura viva 1
nebulositat 2
nombre de calories 1
nombre de
graduats

1

nombre de
molècules

2

nombre de
municipis

1

nombre de
quilòmetres

1



NC silenciat entre unànim1 unànim2  en conjunt nombrós abundant escàs reunir agrupar aplegar congregar ajuntar amuntegar dispersar RM
nombre de regions 1
nombre dels
escollits

1

nombre
d'impugnacions

1

nombre d'individus 1
nombre d'ocells 1
normació 1
nucli dur 1
nuvolositat 4
oposició 1
ordenament estatal 1
ordenament
general

1

òrgan de govern 1
parc d'automòbils 1
part de l'afició 1
patrimoni 1
patrimoni cultural 1
patrimoni natural 1
patronal 2
perífrasi 1
permanent 1
personal 1 1
personal de servei 1
personal sanitari 1
plantilla 1 1
plataforma digital 1
pluralitat de
persones

1

pluviositat 1
població 7
població de gent
gran

1

població general 1
poble 1
poder executiu 1
poder legislatiu 1
policia 9
política 1



NC silenciat entre unànim1 unànim2  en conjunt nombrós abundant escàs reunir agrupar aplegar congregar ajuntar amuntegar dispersar RM
pòsit 1
premsa 1
producció 1
producció literària 1
promoció 1
públic 3 1
quadre 1
quantitat de capital
quantitat de
demanda

3

quantitat de diner 3
quantitat de fangs 1
quantitat de
recursos

1

quantitat de treball 2
recull de testimonis 1
recull estadístic 1
regulació
autonòmica

1

regulació legal 1
relació de
productes

1

representació 1
representació
paritària

1

resta de grups 1
resta de la família 1
resta de
representants

1

resta del grup 1
resta dels éssers
vius

1

roda 1
sanedrí 1
sector agrícola 1
sector científic 1
sector de serveis 1
sector exterior 1
sector industrial 1
sector majoritari 1



NC silenciat entre unànim1 unànim2  en conjunt nombrós abundant escàs reunir agrupar aplegar congregar ajuntar amuntegar dispersar RM
sector privat 3
sector públic 2
sector sanitari 1
seixantena d'actors 1
seixantena de
proses

1

sèrie 2
sèrie de papers 1
sèrie de símptomes 1
sindicat 1
sistema 1 1
sistema educatiu 1
sistema sanitari
assistencial

1

sobreproducció 1
societat 2 2
subsector
comercial

1

taula de treball 1*
terminologia
informàtica

1

terminologia
mèdica

1

totalitat de la
població

1

tresor de
fraseologia

1

tribunal
constitucional

1

tripulació 1
unitat de producció 2
varietat de serveis 1
vegetació de ribera 1
volum de diner 1



ANNEX 16.
TAULA DE NC DETECTATS MITJANÇANT ELS INDICADORS I PATRONS DE RECONEIXEMENT

NC detectat entre unàni1 unàni2 conj pes nombr abun1 abun2 escàs reun agrup apleg aglut cong ajunt amunt dispe1 dispe2 RM CM
acadèmia 1
accionariat 1 _
actiu 2
acumulació de
capital-moneda

1

afició 1
afluència
d'esquiadors

1

afluència de públic 1
afluència sanguínia 1
agrupació 1
agrupament 1
ajuda 1
aliment 1
alimentació 2 2
alzinar 36
alzinar amb marfull 1
alzinar baleàric 1
alzinar litoral 2
alzinar muntanyenc 1
ametllarar 1
àpat 4
aportació 1
aportació global 1
arbreda 7
arbreda de
substitució

2

aristocràcia 1
armada 1
arrossar 9
assemblea 9 1
assemblea general 1
assemblea ordinària 1
assistència 1
associació 1 4 2



NC detectat entre unàni1 unàni2 conj pes nombr abun1 abun2 escàs reun agrup apleg aglut cong ajunt amunt dispe1 dispe2 RM CM
avellanosa 2
avetosa 5
avetosa amb godiera 1
avifauna 1 1
aviram 1
baladrar 3
banc de dades 1
banca privada 1
banda 1
barreja 1
batalló 1
bedollar 1
bedollar amb
megafòrbies

1

bestiar 135
bestiar boví 3
bestiar de carn 1
bestiar de granja 1
bestiar de sang 1
bestiar domèstic 2
bestiar estabulat 2
bestiar gros 1
bestiar porcí 1
bestiar porquí 1
bibliografia 1 1 1 1 1
biblioteca 1 1 1 33
biblioteca d'accions 1
biblioteca de
components

2

biblioteca de fitxers 1
biblioteca de mòduls
reusables

1

biblioteca de
programes

1

biblioteca de rutines 1
biblioteca
d'informació

1

biblioteca d'universos 2
bladar 1



NC detectat entre unàni1 unàni2 conj pes nombr abun1 abun2 escàs reun agrup apleg aglut cong ajunt amunt dispe1 dispe2 RM CM
bloc1 3
bloc2 1
bogar 1
boixeda 2
boixeda amb llessamí
groc

1

brigada 1
budellam 1
burgesia 1 _
caça 1
cambra alta 1
cambra autonòmica 1
camp de futbol 1
campanar 16
campanya 1
canalla 1 8
canemar 1
canyar 2
canyissar 12
capital 1 1
capital fix 1
carrascar 5
carrascar amb boix 3
carrascar amb freixes
de flor

1

castanyeda 2
casuística 1
categoria 2
cenacle d'artistes 1
cens 1
centenar 66
centenar de fotos 1 1
centenar de persones 1 1
centenar de
radioaficionats

1 1

centenar de
sindicalistes

1 1

centreesquerre 1
cercle 1



NC detectat entre unàni1 unàni2 conj pes nombr abun1 abun2 escàs reun agrup apleg aglut cong ajunt amunt dispe1 dispe2 RM CM
certamen 1
ciència 1
cimera 2
cinemateca 1
cinematografia 1
citoplasma 1
classe capitalista 1
classe de desgraciats 1
classe de normes 1
classe obrera 1
classe política 1 1
classe treballadora 1
clavegueram 46
clientela 3 1
club 1 1
coalició 1
cobertura arbustiva 1
col·lecció 3
col·lecció de peces 1
col·lectiu 2 1
col·lectivitat 1
colònia de cria de
gavià argentat

1

colònia de falcó de la
reina

1

colònia guiri 1
combinat 1
comboi 1
comissió 11 3
comissió de garants 1
comissió de
parlamentaris

1

comissió electoral 1
comissió executiva 1
comissió mixta 2
comissió
parlamentària

1

comissió permanent 3
comitè 2 9 1 3



NC detectat entre unàni1 unàni2 conj pes nombr abun1 abun2 escàs reun agrup apleg aglut cong ajunt amunt dispe1 dispe2 RM CM
comitè central 1
comitè d'apel·lació 1
comitè d'enllaç 1
comitè d'experts 1
comitè de competició 1
comitè de disciplina 1
comitè de vigilància 1
comitè directiu 1
comitè executiu 1
comitè general 1
comitè monetari 2
companyia 1
companyia de
menestrals

1

competitivitat 1
complex 1
complex d'edificis 1
component 1
comunitat1 3 1
comunitat2 1
comunitat
internacional

1 1

concentració 1 1
concentració de
metalls

1

concurrència 1 1
condimentació 1
confederació 1
conferència 8
congrés 6 1
conjunt 1 14
conjunt de béns 1
conjunt de factors 1
conjunt de miopaties 1
conjunt de normes 1
conjunt de peces 1
conjunt de pintures 1
conjunt de processos 1
conjunt de productes 1



NC detectat entre unàni1 unàni2 conj pes nombr abun1 abun2 escàs reun agrup apleg aglut cong ajunt amunt dispe1 dispe2 RM CM
conjunt de registres 1 1
conjunt d'empreses 1
conjunt d'escultures 1
consell 1 1 12 1
consell assessor 1
consell
d'administració

1 7

consell de ministres 4
consell de seguretat 1 5
consell directiu 3
consell escolar 1
consell general 3
consell ordinari 1
consens 1 1
consorci 1
contingent 1
coodinadora 1
cordam 1
correspondència 1 1
cos de professors
tècnics

1

cos normatiu
administratiu

1

coscollar 1
cosmogonia 1
crème de la crème 1
crítica 1
crítica literària 1
cúmul de processos 1
cúpula 1 2
defensa 1
delegació 1 4
demanda 1 2
departament 1
deposició 3 2
deposició d'ous 1
despesa 1
dia 1
dieta1 1



NC detectat entre unàni1 unàni2 conj pes nombr abun1 abun2 escàs reun agrup apleg aglut cong ajunt amunt dispe1 dispe2 RM CM
dieta2 1
dinar 1 1
direcció 4
directiva 1
discoteca 2
divisió de muntanya 1
doctrina 2 1 1 1
doctrina civil 1
doctrina processalista 1
documentació 2 1 3 1 1
documentació
administrativa

1

dotació d'ertzaines 1
dotzena de narracions 1
dreta 1
duo 1
ecosistema 1
einam 1
electorat 1 _
encontre 1
entitat 1 4 2
epistaxi 1 1
epistaxi nasal 2 2
equip 2 5
equip d'ajudants 1
equip de govern 1
equip transdisciplinar 1
equipament 1
erupció 1
escamot 1
espartar 2
espècie humana 1
espectre polític 1
esquerra 1 1
estació 1
estat major 1
estol de ciutadans 1
estructura 1 2



NC detectat entre unàni1 unàni2 conj pes nombr abun1 abun2 escàs reun agrup apleg aglut cong ajunt amunt dispe1 dispe2 RM CM
evacuació 1
executiu 1 2
executiva 1 1
exmatrimoni 1
exposició 7 3
fageda 36
fageda amb boix 4
fageda amb el·lèbor
vera

3

fageda amb joliu 5
fageda de pi roig 1
faixa 1
família 1 8 2 1 2
familiada 1 _
faramalla 3
fauna 1 1 2
fauna no voladora 1
federació 6 1
feina 1
fenassar 1
ferralla 15
finançament 2
finestram 1
fira 3 1
florilegi poètic 1
flota 1
fluid 1
fluid ejaculatori 1
fluix 2 1 3
fons d'obres 1
font 1
força 1 1
formació 1 1 1 1
fornada de jugadors 1 _
fòrum 2
fòrum d'estudiosos 2
fototeca 1
freixeneda 1



NC detectat entre unàni1 unàni2 conj pes nombr abun1 abun2 escàs reun agrup apleg aglut cong ajunt amunt dispe1 dispe2 RM CM
front 1
fundació 1
gabinet 1
gent 7 3 2 2 1
gent gran 1
gentada 1 1 _
gernació 1
govern 1 3
gramàtica 1
grapat de clients 1
grapat de periodistes 1
grapissar 1
gruix de poesia 1
grup 6 3 5 12
grup d'artistes 2
grup d'elements 1
grup d'estudiants 1
grup d'actors 1
grup d'agents de
trànsit

1

grup d'alumnes 1
grup de cèl·lules 1
grup de centres 1
grup de lladres 1
grup de manifestants 1
grup de palestins 1
grup de parents 1
grup de periodistes 1
grup de personatges 1
grup de persones 1 2
grup de professors 1
grup de proveï dors 1
grup de regions 1
grup de risc 1
grup de tècnics 1
grup de treball 1
grup d'equívocs 1
grup d'homes 1



NC detectat entre unàni1 unàni2 conj pes nombr abun1 abun2 escàs reun agrup apleg aglut cong ajunt amunt dispe1 dispe2 RM CM
grup parlamentari 3
grup social 1
hemeroteca 6
herbassar 4
hivern 1
holding 1
indústria 4
infinitat de mostres 1
informació 1 4 3 4 1 3 1 1
infrastructura 2
innervació 1
institució 1 1
irrigació 1
jonceda 2
jonceda amb sàlvia 1
jovenalla 1
jovent 1
junta de fiscals 1
junta de seguretat 3
jurat 2 3
jurisprudència 1 3
legislació 1
legislació
administrativa

1

leucorrea 1
línia de cims 1
literatura 1 1
literatura
processalista

1

llegat 1 1
lliga 1
llista 3
llista de favorites 1
llista de les
competències

1

llista de paraules 1
llistonar 1
lloreda 2
mà d'obra 1 2 1



NC detectat entre unàni1 unàni2 conj pes nombr abun1 abun2 escàs reun agrup apleg aglut cong ajunt amunt dispe1 dispe2 RM CM
macrobanda 1
macroparlament 1
majoria 2
majoria d'entitats 1
majoria de productors 1
majoria de vots 1
majoria dels equips 1
majoria dels
periodistes

1

majoria parlamentària 1 1
manglar 3
manifestació 2 3 2 2
marxa 1
massa 1
massacre 1
matèria 1
matèria orgànica 2 1
material 1 1 1 1
material de reserva 1
material genètic 1
material logístic 1
matollar 4
matollar de ginebró 1
matollar
oromediterrani

1

matrimoni 10
mena d'andròmines 1
mena de material 1
mena de penyes 1
menjar 1
menstruació 1
menú de documents 1
menudalla 1
mercat 1 1
mesa 10 1
mesoescala 1
metralla 1
mig any 1
miler de persones 1



NC detectat entre unàni1 unàni2 conj pes nombr abun1 abun2 escàs reun agrup apleg aglut cong ajunt amunt dispe1 dispe2 RM CM
milió de persones 1
militància 2
millor de la ciutat 1
minoria 1
mitja marató 1
món del teatre 1
món universitari 1
mostra 1
mostra de poesia 1
multiplicitat dels
dubtes

1

multitud 5
multitud d'escriptors 1
multitud d'albanesos 1
multitud d'opcions 1
munició 1
munió de
modernistes

1

munt de coses 1
muntanyam 1
muralla 12
muralla de
manifestants

1

musculatura 1
música 1
natura no orgànica 1
nebulositat 6 5
noblesa feudal 1
nombre 3
nombre d'anarquistes
i extremistes
d'esquerra

1

nombre d'anys 1
nombre d'autònoms 1
nombre de 300.000
manifestants

1

nombre de bancs
emissors

1

nombre de calories 1



NC detectat entre unàni1 unàni2 conj pes nombr abun1 abun2 escàs reun agrup apleg aglut cong ajunt amunt dispe1 dispe2 RM CM
nombre de categories 1
nombre de ciutadans 1
nombre de concerts 1
nombre de cursos 1
nombre de fibres 1
nombre de lleis 2
nombre de paï sos 1
nombre de
personalitats

1

nombre de persones 1
nombre de pessetes 1
nombre de plànols 1
nombre de registres 1
nombre de textos 1
nombre d'errors 1
nombre d'exemples 1
nombre
d'instal·lacions

1

normativa 1 1
nucli 1 1
nuvolositat 19 15
obra 1 2 1 2 2 1
obra poètica 1
ocupació 2
oferta 3 1 1
oficina 1
olivar 5
olivar de secà 1
oliverar 1
omeda 1
opció 1
opinió general 1
opinió pública 1
oposició 1 1 2
òrgan 2 1
organisme 3 1 1
organització 3 2 2
orina 1
palau 1



NC detectat entre unàni1 unàni2 conj pes nombr abun1 abun2 escàs reun agrup apleg aglut cong ajunt amunt dispe1 dispe2 RM CM
palmarès 1
paperam 1
paquet 1
parella 6
parella d'elements 1
parlament 1 16
part d'aquestes
estimacions

1

part de la gent 1
part de la població 1 1
part del moviment 1
part dels assistents 1
part dels diaris 1
part dels habitants 1
part dels mascles 1
part dels ministres 1
part dels
professionals

1

part dels pronòstics 1
part dels voluntaris 1
part dispositiva 1
participació 3 1 1
partit 1 1
passament 1
patologia
experimental

1

patrimoni 1 1
patronal 1 1
patronat 1 2
peix de mar 1
peix de platja 1
penya 2
penyalar 4
percentatge dels vots 1
període 1
periodisme 1
personal 5 2 1 1
personal sanitari 2
pinacoteca 1



NC detectat entre unàni1 unàni2 conj pes nombr abun1 abun2 escàs reun agrup apleg aglut cong ajunt amunt dispe1 dispe2 RM CM
pinar 3
pinar amb boix 1
pinar de pi blanc 1
pineda 37
pineda de pi blanc 5
pineda de pi negre 1
pineda de pi pinyer 1
pineda de pi roig 7
pineda de pinassa 4
pineda de pinastre 2
pineda humida de pi
roig amb boixerola

2

pineda mediterrània 1
pineda seca 1
pineda subalpina 1
plana major 3
plantilla 3 1 2 1 1
plataforma 1
ple 1 2
plenari 1
pluralitat de persones 1
pluviometria 1
població1 24 8 1 2
població2 1 2
població civil 2
població dels animals 1
població dels joves 1
població gran 1
poblament 1
poble 2 1
poder judicial 1
poesia 1 1 1
pollancreda 3
ponència 2 1
porció 1
pòsit 2
posteritat 1
premsa 1 1 1



NC detectat entre unàni1 unàni2 conj pes nombr abun1 abun2 escàs reun agrup apleg aglut cong ajunt amunt dispe1 dispe2 RM CM
presidència 2
producció 3 1
productivitat 1
professorat 1 _
progressisme 1
públic 6 1 17 1 1 2 4
quadre 1
quantitat1 1 1
quantitat2 1 1
quantitat de factors 1
quantitat de neu 1
quantitat de
testimonis

1

quantitat de vies
metabòliques

1

quantitat d'incidents 1
quantitat
d'informacions

1

quantitat
d'organitzacions

1

quantitat d'orina 1
quintet 1
raiar 1
recopilació de cites 1
recopilació de les
constitucions

1

recull de poemes 1
recull d'estudis 1
regulació 1
relació de favorits 1
repertori 1
representació 1 1 1
resta 1
resta d'afectats 1
resta de dones 1
resta de les accions 1
resta dels consells
comarcals

1

retrospectiva 2



NC detectat entre unàni1 unàni2 conj pes nombr abun1 abun2 escàs reun agrup apleg aglut cong ajunt amunt dispe1 dispe2 RM CM
reunió 1 1
reunió de persones 1
rinorrea 1
roba 1
rocam 11
roquissar 3
roureda 18
roureda de roure
martinenc

2

roureda de roure
martinenc amb boix

1

roureda de roure
pènol

1

roureda de roure
reboll

1

roureda humida de
roure pènol

1

roureda seca 1
roureda seca
submediterrània

1

runa 1
runam 5
sala contenciosa
administrativa

1

sala segona 1
salicornar 1
salicornar arbustiu 1
salicornar subarbustiu 1
salobrar 4
savinar litoral 2
secar pseudo-estèpic 1
secció 1
secreció 1 1
secreció uretral 1
secretariat 2
sector 1 2 1 1 1 2 1
sector crític 1
sector del vending 1
sector turístic 1



NC detectat entre unàni1 unàni2 conj pes nombr abun1 abun2 escàs reun agrup apleg aglut cong ajunt amunt dispe1 dispe2 RM CM
segment 1
seguit d'energies 1
senat 1
sèrie 1 1 1
sèrie de temes 1
sèrie de vaixells 1
sèrie d'escriptors 1
sèrie d'hàbitats 1
servei 2
simposi 2
sistema 1 8
sistema econòmic 2
sistema financer 2
sistema universitari 1
societat 1 1 2 1
societat de crèdit 1
societat d'economia
mixta

1

sosar 3
sotabosc arbustiu 1
soviet suprem 2
subcomissió 1
successió de
referències

1

suma 2
suma de valors 1
sureda 15
tamarigar 2
tàndem 2
taula 3
taula rodona 1
teixeda 1
telleda 1
teranyina 1
terminologia 1
timoneda 5
timoneda calcícola 3
timoneda nitròfila 2
timoneda plana 1



NC detectat entre unàni1 unàni2 conj pes nombr abun1 abun2 escàs reun agrup apleg aglut cong ajunt amunt dispe1 dispe2 RM CM
tirallonga de
testimonis

1

tot tipus de naus 1
total de despesa 1
total de 4.5000
cantants

1

total de 51 respostes 1
total de la població 1
total de nombres 1
total d'editors 1
tramat d'idees 1
tremoleda 1
trentena
d'intel·lectuals

1

trentena
d'investigadors

1

tríade 2
triangle 2
tribunal 2
trio 1
triplet 1
tripulació 1
trobada d'humanistes 1
tuple 1
turiferar 1
turisme 1
ullastrar 3
unanimitat de la
cambra

1

univers 1
varietat d'idees 1
vegetació 4 2
ventall de recursos 1
ventall d'empresaris i
polítics

1

ventall d'opinions 1
verneda 2
videoteca 3
vigilància 1



NC detectat entre unàni1 unàni2 conj pes nombr abun1 abun2 escàs reun agrup apleg aglut cong ajunt amunt dispe1 dispe2 RM CM
vintena d'entitats 1
volum de l'ocupació
real

1

volum del dividend 1
volum d'informació 1
vòmit 2 1
xarxa 1 1 2
xarxa d'ofertes 1
xarxa vascular 1
xifra 2
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ANNEX 17.
TAULA DE DISTRIBUCIÓ DELS NC PER SUBCORPUS TEMÀTICS

NC detectat general
(g)

dret
(d)

economia
(e)

m.
ambient

(a)

medicina
(m)

informàtica
(i)

acadèmia
accionariat
acte
actiu
acumulació de capital-
moneda
afició
afluència d'esquiadors
afluència de públic
afluència sanguínia
agrupació
agrupament
ajuda
aliment
alimentació
alzinar
alzinar amb marfull
alzinar baleàric
alzinar litoral
alzinar muntanyenc
ametllarar
àpat
aportació
aportació global
arbreda
arbreda de substitució
aristocràcia
armada
arrossar
assemblea
assemblea general
assemblea ordinària
assistència
associació
avellanosa
avetosa
avetosa amb godiera
avifauna
aviram
baladrar
banc de dades
banca privada
banda
barreja
batalló
bedollar
bedollar amb megafòrbies
bestiar
bestiar boví
bestiar de carn
bestiar de granja
bestiar de sang
bestiar domèstic
bestiar estabulat
bestiar gros
bestiar porcí
bestiar porquí
bibliografia
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NC detectat general
(g)

dret
(d)

economia
(e)

m.
ambient

(a)

medicina
(m)

informàtica
(i)

biblioteca
biblioteca d'accions
biblioteca de components
biblioteca de fitxers
biblioteca de mòduls
reusables
biblioteca de programes
biblioteca de rutines
biblioteca d'informació
biblioteca d'universos
bladar
bloc1

bloc2

bogar
boixeda
boixeda amb llessamí groc
brigada
budellam
burgesia
caça
cambra alta
cambra autonòmica
camp de futbol
campanar
campanya
canalla
canemar
canyar
canyissar
capital
capital fix
carrascar
carrascar amb boix
carrascar amb freixes de
flor
castanyeda
casuística
categoria
cenacle d'artistes
cens
centenar
centenar de fotos
centenar de persones
centenar de radioaficionats
centenar de sindicalistes
centreesquerre
cercle
certamen
ciència
cimera
cinemateca
cinematografia
citoplasma
classe capitalista
classe de desgraciats
classe de normes
classe obrera
classe política
classe treballadora
clavegueram
clientela
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NC detectat general
(g)

dret
(d)

economia
(e)

m.
ambient

(a)

medicina
(m)

informàtica
(i)

club
coalició
cobertura arbustiva
col·lecció
col·lecció de peces
col·lectiu
col·lectivitat
colònia de cria de gavià
argentat
colònia de falcó de la reina
colònia guiri
combinat
comboi
comissió
comissió de garants
comissió de parlamentaris
comissió electoral
comissió executiva
comissió mixta
comissió parlamentària
comissió permanent
comitè
comitè central
comitè d'apel·lació
comitè d'enllaç
comitè d'experts
comitè de competició
comitè de disciplina
comitè de vigilància
comitè directiu
comitè executiu
comitè general
comitè monetari
companyia
companyia de menestrals
competitivitat
complex
complex d'edificis
component
comunitat1

comunitat2

comunitat internacional
concentració
concentració de metalls
concurrència
condimentació
confederació
conferència
congrés
conjunt
conjunt de béns
conjunt de factors
conjunt de miopaties
conjunt de normes
conjunt de peces
conjunt de pintures
conjunt de processos
conjunt de productes
conjunt de registres
conjunt d'empreses
conjunt d'escultures
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NC detectat general
(g)

dret
(d)

economia
(e)

m.
ambient

(a)

medicina
(m)

informàtica
(i)

consell
consell assessor
consell d'administració
consell de ministres
consell de seguretat
consell directiu
consell escolar
consell general
consell ordinari
consens
consorci
contingent
coodinadora
cordam
correspondència
cos de professors tècnics
cos normatiu administratiu
coscollar
cosmogonia
crème de la crème
crítica
crítica literària
cúmul de processos
cúpula
defensa
delegació
demanda
departament
deposició
deposició d'ous
despesa
dia
dieta1

dieta2

dinar
direcció
directiva
discoteca
divisió de muntanya
doctrina
doctrina civil
doctrina processalista
documentació
documentació
administrativa
dotació d'ertzaines
dotzena de narracions
dreta
duo
ecosistema
einam
electorat
encontre
entitat
epistaxi
epistaxi nasal
equip
equip d'ajudants
equip de govern
equip transdisciplinar
equipament
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NC detectat general
(g)

dret
(d)

economia
(e)

m.
ambient

(a)

medicina
(m)

informàtica
(i)

erupció
escamot
espartar
espècie humana
espectre polític
esquerra
estació
estat major
estol de ciutadans
estructura
evacuació
executiu
executiva
exmatrimoni
exposició
fageda
fageda amb boix
fageda amb el·lèbor vera
fageda amb joliu
fageda de pi roig
faixa
família
familiada
faramalla
fauna
fauna no voladora
federació
feina
fenassar
ferralla
festa
festival
finançament
finestram
fira
florilegi poètic
flota
fluid
fluid ejaculatori
fluix
fons d'obres
font
força
formació
fornada de jugadors de golf
fòrum
fòrum d'estudiosos
fototeca
freixeneda
front
fundació
gabinet
gent
gent gran
gentada
gernació
govern
gramàtica
grapat de clients
grapat de periodistes
grapissar
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NC detectat general
(g)

dret
(d)

economia
(e)

m.
ambient

(a)

medicina
(m)

informàtica
(i)

gruix de poesia
grup
grup d'actors
grup d'agents de trànsit
grup d'alumnes
grup d'artistes
grup de cèl·lules
grup de centres
grup d'elements
grup de lladres
grup de manifestants
grup de palestins
grup de parents
grup de periodistes
grup de personatges
grup de persones
grup de professors
grup de proveï dors
grup de regions
grup de risc
grup d'estudiants
grup de tècnics
grup de treball
grup d'equívocs
grup d'homes
grup parlamentari
grup social
hemeroteca
herbassar
hivern
holding
indústria
infinitat de mostres
informació
infrastructura
innervació
institució
irrigació
jonceda
jonceda amb sàlvia
jovenalla
jovent
junta de fiscals
junta de seguretat
jurat
jurisprudència
legislació
legislació administrativa
leucorrea
línia de cims
literatura
literatura processalista
llegat
lliga
llista
llista de favorites
llista de les competències
llista de paraules
llistonar
lloreda
mà d'obra
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NC detectat general
(g)

dret
(d)

economia
(e)

m.
ambient

(a)

medicina
(m)

informàtica
(i)

macrobanda
macroparlament
majoria
majoria d'entitats
majoria de productors
majoria de vots
majoria dels equips
majoria dels periodistes
majoria parlamentària
manglar
manifestació
marxa
massa
massacre
matèria
matèria orgànica
material
material de reserva
material genètic
material logístic
matollar
matollar de ginebró
matollar oromediterrani
matrimoni
mena d'andròmines
mena de material
mena de penyes
menjar
menstruació
menú de documents
menudalla
mercat
mesa
mesoescala
metralla
mig any
miler de persones
milió de persones
militància
millor de la ciutat
minoria
míting
mitja marató
món del teatre
món universitari
mostra
mostra de poesia
multiplicitat dels dubtes
multitud
multitud d'albanesos
multitud d'escriptors
multitud d'opcions
munició
munió de modernistes
munt de coses
muntanyam
muralla
muralla de manifestants
musculatura
música
natura no orgànica
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NC detectat general
(g)

dret
(d)

economia
(e)

m.
ambient

(a)

medicina
(m)

informàtica
(i)

nebulositat
noblesa feudal
nombre
nombre d'anarquistes i
extremistes d'esquerra
nombre d'anys
nombre d'autònoms
nombre de 300.000
manifestants
nombre de bancs emissors
nombre de calories
nombre de categories
nombre de ciutadans
nombre de concerts
nombre de cursos
nombre de fibres
nombre de lleis
nombre de paï sos
nombre de personalitats
nombre de persones
nombre de pessetes
nombre de plànols
nombre de registres
nombre de textos
nombre d'errors
nombre d'exemples
nombre d'instal·lacions
normativa
nucli
nuvolositat
obra
obra poètica
ocupació
oferta
oficina
olivar
olivar de secà
oliverar
omeda
opció
opinió general
opinió pública
oposició
òrgan
organisme
organització
orina
palau
palmarès
paperam
paquet
parella
parella d'elements
parlament
part d'aquestes estimacions
part de la gent
part de la població
part del moviment
part dels assistents
part dels diaris
part dels habitants
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NC detectat general
(g)

dret
(d)

economia
(e)

m.
ambient

(a)

medicina
(m)

informàtica
(i)

part dels mascles
part dels ministres
part dels professionals
part dels pronòstics
part dels voluntaris
part dispositiva
participació
partit
passament
patologia experimental
patrimoni
patronal
patronat
peix de mar
peix de platja
penya
penyalar
percentatge dels vots
període
periodisme
personal
personal sanitari
pinacoteca
pinar
pinar amb boix
pinar de pi blanc
pineda
pineda de pi blanc
pineda de pi negre
pineda de pi pinyer
pineda de pi roig
pineda de pinassa
pineda de pinastre
pineda humida de pi roig
amb boixerola
pineda mediterrània
pineda seca
pineda subalpina
plana major
plantilla
plataforma
ple
plenari
pluralitat de persones
pluviometria
població1

població2

població civil
població dels animals
població dels joves
població gran
poblament
poble
poder judicial
poesia
pollancreda
ponència
porció
pòsit
posteritat
premsa
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NC detectat general
(g)

dret
(d)

economia
(e)

m.
ambient

(a)

medicina
(m)

informàtica
(i)

presidència
producció
productivitat
professorat
progressisme
públic
quadre
quantitat1

quantitat2

quantitat de factors
quantitat de neu
quantitat de testimonis
quantitat de vies
metabòliques
quantitat d'incidents
quantitat d'informacions
quantitat d'organitzacions
quantitat d'orina
quintet
raiar
recopilació de cites
recopilació de les
constitucions
recull de poemes
recull d'estudis
regulació
relació de favorits
repertori
representació
resta
resta d'afectats
resta de dones
resta de les accions
resta dels consells
comarcals
retrospectiva
reunió
reunió de persones
rinorrea
roba
rocam
roquissar
roureda
roureda de roure martinenc
roureda de roure martinenc
amb boix
roureda de roure pènol
roureda de roure reboll
roureda humida de roure
pènol
roureda seca
roureda seca
submediterrània
runa
runam
sala contenciosa
administrativa
sala segona
salicornar
salicornar arbustiu
salicornar subarbustiu
salobrar
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NC detectat general
(g)

dret
(d)

economia
(e)

m.
ambient

(a)

medicina
(m)

informàtica
(i)

savinar litoral
secar pseudo-estèpic
secció
secreció
secreció uretral
secretariat
sector
sector crític
sector del vending
sector turístic
segment
seguit d'energies
senat
sèrie
sèrie de temes
sèrie de vaixells
sèrie d'escriptors
sèrie d'hàbitats
servei
simposi
sistema
sistema econòmic
sistema financer
sistema universitari
societat
societat de crèdit
societat d'economia mixta
sosar
sotabosc arbustiu
soviet suprem
subcomissió
successió de referències
suma
suma de valors
sureda
tamarigar
tàndem
taula
taula rodona
teixeda
telleda
teranyina
terminologia
timoneda
timoneda calcícola
timoneda nitròfila
timoneda plana
tirallonga de testimonis
tot tipus de naus
total d'aquesta despesa
total de 4.5000 cantants
total de 51 respostes
total de la població
total de nombres
total d'editors
tramat d'idees
tremoleda
trentena d'intel·lectuals
trentena d'investigadors
tríade
triangle
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NC detectat general
(g)

dret
(d)

economia
(e)

m.
ambient

(a)

medicina
(m)

informàtica
(i)

tribunal
trio
triplet
tripulació
trobada d'humanistes
tuple
turiferar
turisme
ullastrar
unanimitat de la cambra
univers
varietat d'idees
vegetació
ventall de recursos
ventall d'empresaris i
polítics
ventall d'opinions
verneda
videoteca
vigilància
vintena d'entitats
volum de l'ocupació real
volum del dividend nacional
volum d'informació
vòmit
xarxa
xarxa d’ofertes
xarxa vascular
xifra




