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Transcripció de les locucions del CD d’àudio. Nou Nivell Elemental 2

Unitat 1. Activitat 1 

Ahir a la tarda, en un edifici del carrer de Teià de Sabadell, van trobar una serp que feia dies que 
els serveis d’emergències buscaven perquè havien rebut un avís d’una botiga d’animals de la 
zona. Un cop coneguda la notícia, el propietari de la botiga va declarar als mitjans de comunicació: 
«Sort que ja l’han trobat, perquè aquesta serp no pot estar gaires dies sense menjar i no sé què 
hauria passat si hagués tingut gana». 

Saps què? Passa cada cosa… que n’hi ha per llogar-hi cadires! Ahir van trobar la serp aquella 
que s’havia escapat de la botiga de la cantonada. Es veu que era aquí a prop… a veure… com 
es diu… mmm… carrer de Telà, Tebà... Ah, sí! al carrer de Teià. Per sort, no ha fet mal a ningú. 
El propietari de la botiga d’animals ha dit que, si haguessin passat més dies, hauria estat perillós 
perquè… ja se sap, aquests animals… quan tenen gana… Déu n’hi do! Quin ensurt!

Unitat 1. Activitat 4 

 a Vindrà el tècnic de l’antena? 
 b M’agradaria saber per què no ha vingut a la reunió.
 c Ja hem aprovat el pressupost.
 d A quan puja eliminar les humitats?
 e Fora d’aquí!
 f Quina llàstima!
 g Avui m’he trobat amb la veïna del quart.
 h Quant costarà arreglar la façana?

Unitat 2. Activitat 1 

Diàleg 1
–Sí?
–Hola, Jordi, sóc en Marc.
–Ei, Marc, com va?
–Molt bé, i tu?
–Bé, bé. Tot just acabo de sortir de la feina, que ja en tenia ganes…
–Escolta, saps que la Joana fa trenta anys el cap de setmana que ve? Li volem fer una festa 
sorpresa entre tots. Què et sembla?
–Doncs genial! M’hi apunto. Què havíeu pensat?
–Encara ho estem concretant. La idea seria quedar tots en un lloc i fer que ella també hi anés i ens 
hi trobés. Havíem parlat de fer-ho al restaurant La Bona Cuina, on ens reservarien una sala per a 
nosaltres. El coneixes?
–I tant! S’hi menja molt bé. I quin dia seria?
–En principi, dissabte a dos quarts de deu. Hem d’acabar de parlar amb el restaurant per decidir 
què menjarem i quants serem. Podem comptar amb tu?
–Sí, sí. Per cert, què li regalem?
–No ho sé ben bé. Del regal, se n’ocupa la Mireia, que diu que hi ha un anell que li fa molta il·lusió.
–Molt bé, doncs. Si no em dius res més, ens veurem dissabte.
–D’acord, fins dissabte.
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Transcripció de les locucions del CD d’àudio. Nou Nivell Elemental 2

Diàleg 2
–Digui’m?
–Paula? Sóc l’Ester!
–Ester, quant de temps! Com va tot?
–Molt bé! Saps que em caso?
–Què dius, ara! Enhorabona! Amb en Pere?
–Sí, finalment hem decidit fer el pas.
–Ostres, ja feia molts anys que festejàveu...
–Sí, noia, més de vuit... Truco per convidar-t’hi. Com que no tinc l’adreça nova, no t’he pogut 
enviar la invitació.
–Gràcies! Estaré encantada de venir-hi. Quan és?
–A l’abril. Si em dónes la teva adreça et faré arribar la invitació amb tota la informació.
–Sí, apunta: carrer de la Font, 52, 1r 1a.
–Molt bé. Serà a Pals, perquè ens vam conèixer allà. Saps on és, oi?
–És clar, hi havia anat amb vosaltres un parell de vegades.
–Ah, sí!, ara no me’n recordava. Avui mateix t’envio la invitació.
–Molt bé, gràcies. Ja ens anirem trucant.
–I tant. Fins aviat!

Diàleg 3
–Sí, digui’m?
–Hola, Gemma, sóc la Montse.
–Hola, Montse, què hi ha?
–Doncs mira, estem preparant el comiat de soltera de l’Elena.
–Ja m’estranyava... que no ho volguéssiu celebrar. I què voleu fer?
–Hem decidit que llogarem una casa rural i hi anirem a passar el primer cap de setmana d’agost. 
Ho farem quinze dies abans del casament, perquè tingui temps d’acabar-ho de preparar tot.
–Ai! Em coincideix amb un viatge a Londres que fa temps que tinc programat…
–Què dius, ara?! I no podràs venir?
–Doncs no ho sé. Miraré de canviar els bitllets, però no t’asseguro res. Així que en sàpiga alguna 
cosa, us ho diré.
–D’acord, però intenta arreglar-t’ho! Seria genial que hi poguéssim anar totes.
–Sí, sí. Ara mateix truco a l’agència de viatges.
–Molt bé. Espero la teva trucada, eh? Adéu!
–Adéu!
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Diàleg 4
–Sí?
–Hola, que hi és en Pere?
–Hola, Jordi, t’he reconegut la veu. Com estàs?
–Una mica estressat.
–Com és això?
–El mes que ve farà quinze anys que em vaig casar amb la Patrícia, i estem organitzant un sopar 
per celebrar-ho. Ja saps que aquestes coses porten molta feina.
–Sí, ja ho pots ben dir. Aviat em tocarà a mi…
–És veritat, us vau casar poc després que nosaltres.
–Sí, un parell de mesos més tard. I com ho celebrareu?
–Farem un sopar el dia 16 de maig, i us hi volia convidar.
–Noi, ara no sé si hi podrem venir. Diria que aquells dies hem de fer alguna cosa. Espera, que miro 
l’agenda. A veure…, dia setze… Ah, no, és el quinze que tenim ocupat. Ja hi pots comptar, doncs!
–Perfecte! Us hi esperem.
–Però no m’has dit l’hora, ni el lloc…
–Ai, sí, perdona, és que estic una mica atabalat… Serà cap a dos quarts de nou a l’Hotel Principal.
–Molt bé, doncs, m’ho apunto. Fins aviat.
–Adéu.

Diàleg 5
–Heu trucat al contestador automàtic de la Sílvia i l’Ignasi. En aquests moments no som a casa. 
Deixeu el vostre nom i el número de telèfon i us trucarem tan aviat com puguem. Piiiip!
–Bon dia, nois! Sóc l’Anna. Quina llàstima que no hi sigueu… Trucava per convidar-vos al bateig del 
meu fill. Serà el dia 28 de maig a dos quarts de sis de la tarda. Ja me’n direu alguna cosa. Fins aviat!

Unitat 2. Activitat 11 

Diàleg 1
–Així doncs, què heu decidit per al comiat de soltera de l’Ona?
–Mira, finalment hem pensat que organitzarem un sopar tranquil a casa de la Judit. Tothom haurà 
de portar alguna cosa de menjar, i, després de les postres, anirem a cantar a un karaoke. Pot ser 
molt divertit, segur que riurem moltíssim.
–Segur que sí…

Diàleg 2
–Oi que en Jofre i la Sònia volen fer el comiat de solters plegats?
–Sí. Això és el que van dir… i això és el que farem. Els anirem a buscar a casa seva, els taparem 
els ulls i els disfressarem. Després els portarem a un local que haurem llogat, on es trobaran amb 
tots els amics. Soparem allà mateix i en acabat ballarem. Es veu que el local també té servei de 
discoteca…
–Ui, ja veig que plegarem tard…

Diàleg 3
–Ei, Joan, què farem amb el comiat de solter d’en Pere?
–Ho hem discutit molt… i finalment ens hem posat d’acord. Ja saps que en Pere és molt 
esportista… Doncs bé, hem pensat que, en lloc del típic comiat de solter, podríem organitzar 
alguna cosa diferent, com ara portar-lo un cap de setmana a fer esports d’aventura. De segur que 
li agradarà molt. Ens allotjarem en una casa rural i viurem un cap de setmana ple d’acció…
–Fantàstic! M’hi apunto!
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Unitat 3. Activitat 1 

Les set meravelles del món eren unes construccions que, en l’antiguitat grecoromana, es 
consideraven monuments a la creació i l’enginy humans. La llista clàssica es basa en un breu 
poema d’Antípater de Sidó (125 aC) o Antípater de Tessalònica (entre el 20 aC i el 20 dC) en què 
el poeta lloa aquestes set meravelles. Originàriament, la llista parlava de les muralles de Babilònia 
en lloc del far d’Alexandria, però va patir modificacions posteriors. No se sap del cert si algunes 
d’aquestes construccions van existir de veritat, ja que no se’n té constància escrita excepte pel 
poema esmentat.

Ordenades cronològicament segons la data aproximada de construcció, aquestes són les set 
meravelles:

1.  La Gran Piràmide de Gizeh, acabada pels volts del 2860 aC com a tomba per al faraó Kheops. 
Situada a Gizeh, Egipte, és l’única de les set meravelles que encara es manté dreta. 

2.  Els jardins penjants de Babilònia, construïts entre el 605 aC i el 562 aC a Babilònia, 
Mesopotàmia (l’actual Iraq). 

3.  El temple d’Àrtemis a Efes, construït vers els anys 550 aC i 325 aC a Efes (l’actual Turquia). 

4.  L’estàtua de Zeus a Olímpia, esculpida vers el 430 aC i situada a Olímpia, Grècia. 

5.  El Mausoleu (o tomba de Mausol) d’Halicarnàs, construït vers el 353 aC a Halicarnàs (l’actual 
Bodrum, Turquia). 

6.  El colós de Rodes, construït entre el 294 aC i el 282 aC i situat a l’illa de Rodes, Grècia. 

7.  El far d’Alexandria, construït entre el 294 aC i el 283 aC a Alexandria, Egipte.

Unitat 4 Activitat 4 

 a Faig molts esternuts i m’han sortit grans per tot el cos.
 b Tinc una sensació de cremor a l’estómac, sobretot després de menjar.
 c Em pica molt la pell i la tinc enrogida i plena de butllofes. 
 d Estic molt marejada, em noto les cames fluixes i tinc una suor freda. 
 e No paro d’anar al lavabo i tinc molta febre.

Unitat 4 Activitat 14 

Si no vols que et piquin les meduses…

Comprova la temperatura de l’aigua: si l’aigua és més aviat calenta, és possible que hi hagi 
meduses. Has de ficar-te a l’aigua a poc a poc mirant bé al teu voltant i, si veus una cosa 
transparent que avança cap a tu, aparta-te’n. Però si ja és massa tard i notes la picada d’aquest 
animaló, vés corrents al servei de socorristes de la platja perquè t’alleugin la coïssor.
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Unitat 5 Activitat 9

A l’hora de valorar si la feina permet desenvolupar les nostres capacitats, un element important és 
la necessitat de mostrar iniciativa, conjuntament amb la possibilitat d’aprenentatge. Per al 61 % de 
les persones enquestades, la feina els requereix sempre, o sovint, que tinguin iniciativa. El 27 % ha 
de tenir iniciativa només alguna vegada o de vegades, i el 12 % mai no n’ha de tenir.

El 58 % dels enquestats afirmen que la feina els permet aprendre coses noves sempre o sovint. El 
29 % aprèn coses noves només alguna vegada o de tant en tant, i el 13 % no n’aprèn mai. 

El 61 % de les persones de la mostra consideren que estan sempre compromeses amb la seva 
professió. Aquest percentatge es pot relacionar amb el 68 % dels treballadors i treballadores per 
als quals les tasques que desenvolupen sempre tenen sentit. A l’extrem contrari, el 7 % mai no se 
sent compromès amb la seva feina i el 3 % mai no troba sentit a les seves tasques.

El 31 % dels treballadors i treballadores sempre parlen amb entusiasme de la seva feina amb 
altres persones. El 15 % en parla amb entusiasme moltes vegades; el 27 %, de vegades; el 14 %, 
només de tant en tant, i el 13 %, mai.

Unitat 6 Activitat 1

–Bon dia. Com va?
–Bon dia. Vinc a recollir el cotxe.
–Un moment, ara te’l porto. Una cosa: hi hem canviat l’oli i el filtre.
–El filtre també? No em vau dir que feia falta canviar-lo.
–No, però generalment quan es canvia l’oli també es canvia el filtre, perquè està molt brut.
–Molt bé, però no costa gaire trucar i avisar-me. 
–Perdona, em pensava que ja ho sabies d’altres vegades. 
–Bé, tant li fa, però un altre cop no penso pagar el que no m’havíeu dit.
–D’acord, serà l’última vegada. Aquí tens el cotxe.
–Molt bé. Espero que ara funcioni.
–Ja saps que aquest tipus de reparacions tenen tres mesos de garantia.
–Sí, ja ho sé, però no m’agradaria haver de tornar a venir. Adéu, bon dia.
–Adéu.
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Unitat 7 Activitat 4 

Pare,
digueu-me què
li han fet al riu
que ja no canta.
Rellisca
com un barb
mort sota un pam
d’escuma blanca.
Pare,
que el riu ja no és el riu.
Pare,
abans que torni l’estiu
amagui tot el que és viu.

Pare,
digueu-me què
li han fet al bosc
que no hi ha arbres.
A l’hivern
no tindrem foc,
ni a l’estiu lloc
per aturar-se.
Pare,
que el bosc ja no és el bosc.
Pare,
abans que no es faci fosc
ompliu de vida el rebost.

Sense llenya i sense peixos, pare,
ens caldrà cremar la barca,
llaurar el blat entre les enrunes, pare,

i tancar amb tres panys la casa
i deia vostè,
pare,
si no hi ha pins
no es fan pinyons
ni cucs, ni ocells.

Pare,
on no hi ha flors
no es fan abelles,
cera, ni mel.
Pare,
que el camp ja no és el camp.
Pare,
demà del cel plourà sang.
El vent ho canta plorant.

Pare,
ja són aquí...
Monstres de carn
amb cucs de ferro.
Pare,
no, no tingueu por,
digueu que no,
que jo us espero.
Pare,
que estan matant la terra.
Pare,
deixeu de plorar
que ens han declarat la guerra.

Unitat 7 Activitat 13 

–Qui ha llençat una ampolla de vidre al cubell del plàstic?
–He estat jo! No me’n dec haver adonat…
–Sempre estem igual, Natàlia. T’he explicat mil vegades com funciona el reciclatge, i tu sempre ho 
barreges tot. Després sóc jo qui ha de desfer tots els desastres que fas!
–Em sap greu, Mireia… Però si després tot deu anar a parar al mateix lloc! No sé per què hem de 
tenir més d’un cubell de les escombraries a casa i vigilar on llencem cada cosa.
–Perquè no és veritat, que vagi a parar tot al mateix lloc, i perquè és important que les coses que 
es poden reciclar es reciclin. Ets tu, qui fa que tot vagi a parar al mateix lloc. O és que et penses 
que ahir no et vaig veure llençant el vidre i el plàstic al contenidor de rebuig?
–Jo? Et devies confondre…
–Segur que no. Eres tu!
–És que els contenidors de reciclatge són molt lluny, i l’altre és tan a prop de casa…
– Molt lluny? Però si són a menys de 50 metres! No em diguis que no ho pots portar fins allà!
–D’acord. Tens raó… A partir d’ara, miraré de llençar els residus al contenidor corresponent.
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Unitat 7 Activitat 16

1.  Tot va començar a la nostra cuina, la cuina més petita del barri. Havíem de fer alguna cosa 
amb la brossa. Encabir-hi els cubells de reciclatge era difícil, però no impossible. Ens ho vam 
muntar com vam poder, i vam començar a reciclar. Satisfets del nostre esforç, el volíem donar a 
conèixer al món. Aquíreciclem.cat. Si hi voleu entrar... Perquè no és una qüestió de cuina petita, 
sinó de responsabilitat gran. 

Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració d’Ecoenbes i Ecovidrio.
 
2.  Tota la vida has cregut que, per tenir aigua, havies d’obrir l’aixeta. És hora d’aprendre que, per 

tenir aigua, el que has de fer és tancar-la. L’aigua no és inesgotable. Estalvia. 

Generalitat de Catalunya.
 
3.  L’exageració de temperatures és un malbaratament de l’energia. Utilitza l’aire condicionat amb 

seny. Aquest estiu, no passis fred. Posa’l a 25 graus.

Generalitat de Catalunya. Som-hi!
 
4.  Alzines: Zero. Aventures: Zero. Bambis: Zero. Colors: Zero. Collites: Zero. Diumenges: Zero. 

Estacions: Zero. Llars: Zero. Olors: Zero. Quan un bosc es crema, no hi queda res. Al bosc, foc 
zero. 

Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. Per la prevenció, som-hi!
 
5.  L’enemic és gran, però estem posant tots els mitjans per combatre’l. Ens segueixes ajudant? 

Junts podem fer front a la sequera. 

Generalitat de Catalunya
 
6.  La poma va de l’arbre al camió. Del camió, a la botiga. De la botiga, a casa. De casa, al plat. Del 

plat, al cubell de brossa orgànica. Del cubell de brossa orgànica, al contenidor d’orgànica. Del 
contenidor d’orgànica, a la planta de compostatge. De la planta de compostatge, a un sac de 
compost. Del sac de compost, a la terra. I de la terra, a l’arbre. La poma va de l’arbre al camió. 
Del camió, a la botiga. De la botiga… Ajuda’ns a fer dels residus orgànics un recurs aprofitable. 
Segueix el cicle. Recollida selectiva de la fracció orgànica. 

Generalitat de Catalunya
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Fonètica Activitat 1

 a mare, cap 
 b préssec, net
 c perill, pèl
 d pell, carpeta
 e gall, rellotge
 f nas, llibre

 g grec, cases
 h llençol, llapis
 i llebre, gel
 j pèsol, impressora
 k fàcil, meló
 l foguera, pal

Fonètica Activitat 2

 a cafetera
 b peres
 c calendari
 d jersei
 e pessebre
 f cortina
 g diferència
 h avellanes
 i pernil
 j frases
 k ordinador

 l llegir
 m pel·lícula
 n explicar
 o despertador
 p refrany
 q telèfon
 r calculadora
 s maleta
 t reunió
 u mongeta

Fonètica Activitat 3

 a pinzellada
 b hores
 c revisió
 d petició
 e col·lecció
 f gallina
 g enciclopèdia
 h carnestoltes
 i estàtua
 j pedal
 k televisió

 l tovallons
 m emmagatzemar
 n estovalles
 o escalfar
 p cotxes
 q contenidor
 r pendent
 s tisores
 t llegum
 u oliva

Fonètica Activitat 7

 a factor, procediment
 b tisores, content
 c adoptar, taló
 d biblioteca, prova
 e bolet, por

 f interior, comerç
 g pobre, posar
 h nocturn, vora
 i admirador, potser
 j sospita, vapor
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Fonètica Activitat 8

 a voluntari
 b oftalmòleg
 c consomé
 d hipopòtam
 e fotocòpia
 a monòton
 g mocador
 h poruc
 i burro 
 j botó
 k exposició

 l fortuna
 m fotografia
 n consonant
 o monstruós
 p cognom
 q psicologia
 r comuna
 a honor
 t tortuga
 u colombaire

Fonètica Activitat 9

 a consorci 
 b monitor 
 c torró 
 d cònsol 
 e recorregut
 f tómbola 
 g control 
 h doctor 
 i normalització
 j suposició 
 k consol 

 l núvol 
 m hipocondria 
 n dolor 
 o codony 
 p boicotejar 
 q pólvora 
 r nombrós 
 s horror 
 t tòfona
 u coloraina

Fonètica Activitat 13

mel, anell, pera, consell, martell, tema, lema, mestre, gel, verd

Fonètica Activitat 14

tel, fel, anyell, premsa, tenda, pensa, pinzell, Pere, peu, vermell
 
Fonètica Activitat 15

 a La premsa va dir que el gerent era un mafi ós i que aniria a la presó.
 b Té un pinzell verd i un de vermell per pintar la paret.
 c El nen i la nena tenen un patinet per córrer pel carrer.
 d Menjaré puré i bledes, però no prendré cafè.
 e He fet un xai al forn per celebrar el seu aniversari de casament.
 f Has de prémer el fre amb el peu.
 g No té temps de prendre un cafè.
 h El peix blau conté molt de greix.
 i El congrés ha tingut molt d’èxit.
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Fonètica Activitat 16

 a tres
 b fred
 c rei
 d llest
 e vent
 f sec
 g pes
 h fre
 i creix
 j temps
 k test

 l peix
 m greix
 n lent
 o dec
 p treu
 q set
 r pres
 s llet
 t serp
 u grec

Fonètica Activitat 17

 a també
 b telèfon
 c adéu
 d després
 e pagès
 f créixer
 g ciència
 h faré
 i cafè
 j aparèixer
 k perquè

 l holandès
 m elèctric
 n pèsol
 o bé
 p èxit
 q congrés
 r préssec
 s matèria
 t entès
 u provaré

Fonètica Activitat 19

 a clos, tos
 b foc, grogós
 c decisió, proposta
 d col, colador
 e gossa, rellotge

 f cosa, coça
 g ordre, mòmia
 h perdó, coll
 i passió, tro
 j nosa, impressora

Fonètica Activitat 20

 a por
 b llom
 c cop
 d llençol
 e llop
 f vol
 g boix
 h boig
 i lloc
 j joc
 k persona

 l reposa
 m repòs
 n avió
 o cançó
 p guardons
 q poses
 r tort
 s costa
 t mòbil
 u somni
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Fonètica Activitat 21

 a tros
 b cofoi
 c meravellós
 d dona
 e calculadora
 f ordinador
 g poques
 h domador
 i poca-solta
 j poll
 k polca

 l trosset
 m pollastre
 n poble
 o colla
 p postres
 q front
 r maniobra
 s soroll
 t solista
 u tovallola

Fonètica Activitat 25

verd, adob, gat, nyap, cec, llop, pedagog, inquietud, tub, filòleg

Fonètica Activitat 30

 1 enciam
 2 blasfem
 3 contraban
 4 caiman
 5 quilogram

 6 polsim
 7 gastrònom
 8 paquiderm
 9 unicorn
 10 baríton

Fonètica Activitat 31

 1 fan, fam
 2 àtom, àton
 3 clan, clam
 4 són, som
 5 recorden, recorda’m

 6 tanca’m, tanquen
 7 pentina’m, pentinen
 8 cinc, cim
 9 volent, volem
 10 tremp, tren  

Fonètica Activitat 34

 a modern
 b matern
 c patern
 d fratern
 e intern
 f extern
 g torn
 h hivern
 i govern
 j suborn
 k unicorn

 l entorn
 m contorn
 n Saturn
 o trastorn
 p diürn
 q forn
 r nocturn
 s taciturn
 t infern
 u etern

 



13MATERIAL FOTOCOPIABLE / © CASTELLNOU. HERMES EDITORA GENERAL, S. A. U.

Transcripció de les locucions del CD d’àudio. Nou Nivell Elemental 2

Fonètica Activitat 36

 1 lloc, joc
 2 juny, lluny
 3 gel, llet
 4 lluç, just
 5 caiem, callem

 6 all, ai
 7 llot, iot
 8 ioga, lloga
 9 ui, ull
 10 ell, ei

Fonètica Activitat 37

 1 germà
 2 camell
 3 llisa
 4 llosa
 5 calleu

 6 gegant
 7 segell
 8 Montbui
 9 Viladrau
 10 Martorell

Fonètica Activitat 39

cosa, atenció, sorra, zebra, dolça, fesomia, massatge, fàstic, presumit, pesar

Fonètica Activitat 40

 1 bassa, basa
 2 casa, caça
 3 rosa, rossa
 4 pesar, passar
 5 cinc, zinc

 6 fossa, fosa
 7 zona, sona
 8 messies, masies
 9 zel, cel
 10 vessa, besa

Fonètica Activitat 41

 a La Sílvia escriu set cartes cada setmana.
 b Estava enamorat d’una princesa francesa que bevia cervesa.
 c Tenia el televisor encès i mirava una sèrie de policies.
 d El teu cosí és molt presumit.
 e Té onze nebots i quinze néts.
 f Aquesta zona és massa perillosa.

Fonètica Activitat 42

tretze, suavitzant, atzucac, guitza, jujutsu, atzar, reguitzell, socialitzar, calçotets

Fonètica Activitat 43

botzina, picaplets, realitzar, localitzar, plats, dotze, autoritzar, sotsdelegat, canalitzar, tsar
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Fonètica Activitat 44

 a El sotsdelegat farà una roda de premsa a les dotze.
 b La Montse té setze anys i tretze dies.
 c Haureu d’esbotzar la porta si no esteu autoritzats a entrar.
 d Potser els plats que utilitzem són massa petits.
 e S’ha d’actualitzar l’estoc del magatzem.
 f Tenim dotze documents duplicats.
 g Les botzines dels automòbils fan molt d’enrenou.
 h Han de comptabilitzar duescentes factures.


