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A HORES D’ARA 
 
L’expressió ‘a hores d’ara ’ és correcta quan indica ‘probabilitat  o possibilitat  
en relació amb una acció ja començada ’, però és incorrecta quan volem 
dir ‘ara’, ‘en aquests moments’ . Tampoc és correcte dir ‘hores d’ara’. 
 
Exemple: 

 
No: A hores d’ara plou a les comarques de Girona. (ho sabem segur, en    
tot cas, ‘ara’) 
Sí: A hores d’ara els meus pares ja deuen haver arribat. (probabilitat) 

 
 
Esmena, si cal, amb les expressions correctes les f rases següents: 
 

1. El president del govern ha sortit cap a Berlín a les 7h. Hores d’ara ja deu 
haver arribat a la capital alemanya, on l’espera una reunió maratoniana 
dels països de l’eurozona. 

 
2. A hores d’ara el president del Barça atén els periodistes per informar-los 

de la continuïtat del tècnic blaugrana. 
 

3. Els Reis d’Orient tenien previst d’arribar a Barcelona a les 5 de la tarda, 
així és que a hores d’ara ja deuen estar a punt d’entrar al Port de 
Barcelona, si no és que ja ho han fet... 

 
4. Hores d’ara es desconeix si hi ha víctimes de l’explosió de gas que ha 

tingut lloc al carrer de Balmes de Barcelona. Connectem, però amb 
Roger Rofin, que s’ha desplaçat fins al lloc dels fets... 

 
5. Els jugadors del Barça estan entrant a hores d’ara a l’estadi del Bayer 

Leverküsen en mig d’una gran expectació.   
 

6. Aquesta matinada ha sortit cap a Besalú l’equip dels bombers que ha 
d’ajudar en les tasques de desenrunament. A hores d’ara ja deuen haver 
arribat a la localitat, encara que no ens ho han confirmat. 

 
7. A hores d’ara el rei Joan Carles pronuncia el seu discurs de Nadal, que 

estan emetent en directe totes les televisions públiques. 
 

8. S’esperen precipitacions al Pirineu occidental que de manera dispersa 
poden afectar el Prepirineu. La cota de neu ha baixat a hores d’ara fins 
als 1.000 metres i s’espera que en les pròximes hores pugui arribar fins 
als 800 metres. 

 
9. Bufarà tramuntana entre fluixa i moderada al cap de Creus, encara que a 

hores d’ara ja ha arribat als 60 km/h. 
 

10. Hores d’ara s’esperen vents d’entre 70 i 90 Km/h al delta de l’Ebre. 
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11. A hores d’ara compareix al Parlament el conseller d’Interior, que informa 
sobre les detencions fetes pels Mossos d’Esquadra. 

 
12. El president del govern s’ha reunit aquesta tarda amb Merkel i Sarkozy. 

Tot just ha acabat la reunió s’ha embarcat en un F7 de les forces aèries 
que a hores d’ara ja deu haver arribat a l’aeroport del Prat, on és previst 
que el president faci una roda de premsa abans d’enlairar-se cap a 
Israel. 

 
13. Els resultats que ens arriben són provisionals, encara que a hores d’ara 

ja es deu poder saber amb exactitud qui serà el pròxim candidat a les 
municipals. Mont Carvajal es troba a la seu del partit..., se sap ja amb 
seguretat qui serà el nou candidat? 

 
14. Les ciutats que han presentat projecte estan reunides a la seu olímpica 

des de les set de la tarda, encara que a hores d’ara no es deuen saber 
encara les que quedaran fora de la competició. 

 
15. Es preveu que les temperatures baixin, encara que a hores d’ara 

registren valors força alts a les comarques de l’interior i nord-est de 
Catalunya. 

 
16. Hores d’ara hi ha activada l’alerta de tsunami a les costes del Pacífic 

sud. 
 

17. Fonts de Fecsa-Endesa han explicat a La Xarxa que, a hores d’ara, ‘és 
impossible’ determinar la causa de l’incendi que ha afectat diversos 
municipis de l’Urgell, la Noguera i la Segarra. 

 
18. A hores d’ara estem treballant intensament en la nova programació 

cultural per a la temporada  hivern-primavera 2012. 
 

19. La carretera de la Gleva és, hores d’ara, la carretera més perillosa 
d’Osona segons l’informe Eurorap. 

20. Trenta dotacions dels Bombers de la Generalitat treballen hores d’ara 
per controlar l’incendi d’Olot.  


