
COM, COM A, COM QUE

‘Com’ significa ‘de la mateixa manera que, igual qu e’; és incorrecte amb
valor condicional o d’aproximació. Aleshores hem d’usar el ‘si’  amb valor de
condicional, o bé ‘atès que’.

‘Com a’ vol dir ‘en qualitat de, en concepte de’ ; cau la preposició en cas
d’anar  precedit  d’article  determinat  o  indeterminat,  demostratiu  o  indefinits
‘quelcom’ i ‘algun’.

‘Com que’ té valor causal.

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

1. La  Policia  Nacional  ha  detingut  a  Madrid  un  jove  com  aun suposat
coautor  d’un  delicte  d’assassinat  en grau de temptativa  i  per  tinença
d’explosius.

2. A  la  pel·lícula  ‘Drive’,  interpretat  per  Ryan  Gosling,  reparteix  el  seu
temps entre atracaments i treballs com a especialista en el cinema.

3. La  xifra  pressupostada  representa  un  5%  menys  respecte  de  l’any
passat, amb les retallades en la partida de personal i  la millora de la
recaptació de l’IBI com a principals mesures per compensar la caiguda
prevista dels ingressos provinents d’altres administracions.

4. SiCom els futbolistes no marquenmarquin gols, no passaran a quarts de
final.

5. Segons els sindicats UGT i CCOO hi havia unscom 10 mil manifestants
agrupats al centre de la capital catalana.

6. Alfredo Pérez Rubalcaba presenta aquesta setmana la candidatura per
succeir  José  Luis  Rodríguez  Zapatero  com  a  secretari  general  del
PSOE, en un acte convocat a la seu central d’UGT a Madrid.

7. Com  que  el santuari  ecològic del castell  de Gallifa té un amfiteatre a
l’aire lliure, els espectacles es podran representar a fora quan faci bon
temps.

8. L’exvicepresident del govern espanyol és el primer dirigent socialista que
anuncia la seva candidatura, en l’espera dels moviments de l’extitular de
Defensa, Carme Chacón, i altres possibles aspirants, com l’alcalde de
Toledo, Emiliano García-Page.

9. Com  que  aquestes precipitacions van estar acompanyades d’aire molt
fred es van convertir en neu a l’interior del territori.

10. Iñaki  Urdangarin haurà de declarar  com  a  imputat  el  6 de febrer  pel
presumpte desviament de fons públics a través de l’Institut Nóos.
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