-

Els connecácrs
són elements de cohesió t+rlual que cal usar amb mesura i propietat D'una band¿
organitzen i relacionen els parágrafs i les Í--ases en l'interior del text i, de l'altra fi-¡ncicnen co.fl a
sen¡als visuals que mostren I'estructura de l'escrit Sovint van al comenqament de cada parágnf o
írase. Si lenr servir connectors dobles, recordem d'incfoure-hi sempre les segones par-ts. Es a dir; si
díen', d'una bandar, hí ha d'haver més avall un d'altra banda, i si diem en primer iloc, que més endavant hi haja en segon lloc.
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