
ABÚS DELS PRONOMS POSSESSIUS

En  català  els  possessius  tenen  un  ús  força  més  restringit  que  en  altres
llengües. Per tant, cal tenir molta cura a utilitzar-los únicament en els casos
en què són estrictament necessaris . De vegades, cal suprimir-los perquè
no aporten cap informació addicional.

Exemples:

No: Tres xefs d’El Bulli obren el seu local a Cadaqués.
Sí: Tres xefs d’El Bulli obren local a Cadaqués.

No: La  Fira  de  la  Pastanaga  obre  les  seves portes  aquest  cap  de
setmana.
Sí: La Fira de la Pastanaga obre les portes aquest cap de setmana.

En català els  usos més clars dels possessius van ll igats  a l’expressió
d’una relació estricta de possessió . Quan el referent és inanimat, la idea
de possessió no resulta tan clara  i cal eliminar-los o substituir-los per una
altra estructura o per un pronom feble.

Exemple:

No:  És un alumne amb dificultats,  necessitarem ajuda  per  a  la  seva
educació.
Sí: És un alumne amb dificultats, necessitarem ajuda per educar-lo.

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

1. L’OCDE  ha  presentat  un  informe  en  què  es  valora  l’increment  de
l’estudiant estranger procedent de les universitats americanes, les seves
causes i les seves possibles conseqüències.

2. Havia començat estudis de teologia, que li van despertar el seu interès
per la natura.

3. La web ens mostra les possibilitats que té la xarxa per conèixer bé la
llengua i millorar el seu ús.

4. El president va allargar la seva mà al diputat francès.

5. Els veïns més afectats per la intoxicació són el pare i les seves dues
filles.

6. El director d’informatius va mostrar la seva aprovació al projecte.

7. Brufau ha mostrat la seva indignació per la decisió de nacionalitzar YPF.
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8. Els ecologistes han reiterat la seva oposició a la possible instal·lació del
macrocomplex lúdic Eurovegas a Catalunya.

9. La Fundació Miró de Barcelona exposa la fotografia més representativa
de l’artista català Joaquim Gomis. Entre les seves obres destaquen els
fotoscops, com Eucaliptus, Barcelona o la sèrie sobre el cos femení.

 
10.Les prestacions van ser transferides a la Generalitat, que va encomanar

la seva gestió a l’Institut Català del Vi.

11.El conseller d’Interior presenta la seva dimissió.

12.Et pesem el teu nadó gratuïtament.

13.Tenim la teva moto, entra i compra-la.

14.Detenen un home per matar la seva dona i cremar la seva casa.

15.Vist el problema, en síntesi, aquesta és la seva solució.

16.Aquestes idees són tan brillants que en mereixen la seva difusió.

17.En el transcurs de la seva conversa va expressar la seva opinió sobre el
tema.

18. Indiqui quina és la seva formació en editatge i la seva experiència.

19.El conseller va dir que havia fet la seva proposta i havia exposat els seus
avantatges.

20.Els soldats s’havien col·locat per assegurar la seva defensa.

21.Amb el conseller vam parlar de la cultura i de la importància de fer-ne la
seva difusió.

22.Van demanar al consistori que autoritzessin la seva difusió per Internet.

23.El  govern  espanyol  no  dubtarà  a  intervenir  aquelles  autonomies  que
admetin que no poden pagar el seu deute.

24.El  ministre ha recordat  que tant  els  ajuntaments com les autonomies
s’han compromès a complir els seus objectius de dèficit.

25.El director ha dit que posaria a disposició dels usuaris totes les eines
que té al seu abast.

26.Un  dels  paràmetres  que  s’usen  per  valorar  els  aparells  és  la  seva
velocitat, però no n’és l’únic.

27.L’operació en el seu conjunt té un cost de cinc milions d’euros.
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28.El dret a la informació, per la seva importància, ha de ser garantit en tot
moment.

29.L’arma del crim, que els detinguts havien llençat a un contenidor en la
seva fugida, havia estat trobada pels escombriaires. 

30.El rei Joan Carles I ha demanat avui disculpes pel seu accident durant
un safari a Botswana.

31.Connectem ara amb les emissores de la xarxa local  per conèixer les
seves propostes per al cap de setmana.

32.La  delegació  de  la  Generalitat  a  Madrid  ofereix  un  nou  servei  a  les
empreses  catalanes  per  facilitar  la  seva  implantació  a  la  capital
espanyola.

33.A partir d’avui, el videoclub obrirà en el seu horari habitual.

34.Les universitats ofereixen les seves propostes de cursos de postgrau per
al curs vinent.

35.Des  de  l’Ajuntament  de  Barcelona,  el  seu  portaveu  de  Govern,  ha
anunciat que deixarà el seu càrrec en breu.

36.Quan l’arròs estigui en el seu punt, afegiu-hi les gambes.

37.L’empresa Olis Berguedà té la seva seu social a Bellcaire d’Urgell.

38.El 21 de juliol de 1999 vaig acabar els meus estudis d’advocat, que em
van permetre accedir al meu lloc de treball actual.

39.Per facilitar la comunicació, cal que quan telefoneu tingueu preparades
les vostres dades d’identificació: el  vostre número del  DNI  i  el  vostre
número d’afiliació.

40.Si necessiteu més informació sobre aquesta qüestió, us la podrà facilitar
l’Ajuntament mitjançant la seva Oficina d’Atenció al Ciutadà, situada al
carrer de la Palla, 16.

41.Cal que consigneu en aquesta casella la data de la primera vegada que
us vàreu donar d’alta de la vostra activitat professional. 

42.Les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds durant
tot el mes d’agost a la seu del Departament de Treball o a qualsevol de
les nostres delegacions territorials.

43.Us  demano  que  feu  arribar  aquesta  informació  a  tot  el  personal  del
vostre Departament com més aviat millor. 
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44.Cal conèixer bé tots els elements que han implicat aquest conflicte per
arribar a la seva resolució.

45.El Departament de Recursos Humans us va fer una proposta i no heu
reconegut els seus avantatges.

46.El president de la Comissió ha disposat el cessament de dos dels seus
membres que havien aprofitat  el seu càrrec en benefici propi.

47.El  partit  també expressarà l’oposició  a  establir  quotes per  garantir  la
presència de dones en els seus òrgans de direcció.

48.Després de la seva històrica disculpa, el rei Joan Carles va demanar a
Rajoy reprendre els seus contactes periòdics. 

49.La Fira de Montjuïc acull des d’avui i fins diumenge una nova edició del
Saló  Internacional  del  Turisme de Catalunya i  els  seus organitzadors
asseguren que no notaran la crisi.

4


