
 

PER/PER A 
 
Utilitzarem sempre per  davant d’infinitiu.  
 
Admetrem per  amb valor causal sempre que no hi hagi ambigüitat.  
 
Si per  davant d’infinitiu té valor causal i és fàcilment interpretable com de valor final,  
utilitzarem l’infinitiu compost (per haver + participi ) 
 
Davant d’opinions que equivalen a “segons tal”, utilitzarem sempre per . 
 
Davant de substantiu farem la distinció entre per  i per a . 
 
S’ha d’anar en compte amb el noms oficials que tenen per  o per a . Cal respectar la 
versió oficial. Expressem amb per a  la idea de general de destinació (adaptació, 
adequació, aptitud, suficiència, necessitat, benefici, dany, profit, servei, ús, direcció, 
concreció temporal, adiament, amb absència de voluntat o d’intenció en un subjecte). 
 
Evitarem sempre les expressions per tal que , per tal de , per tal com  que substituirem 
per per  o perquè , segons convingui. 
 
 
Corregeix, si cal, les frases següents: 
 
1. Per a Rafa Nadal, el partit ha estat molt disputat al principi, però a mesura que 

passaven els minuts, el mallorquí s’ha anat imposant. 
 
2. El PSC ha carregat contra el PP per haver eludit el debat al Parlament. 
 
3. La Mesa per a la Diversitat en l’Audiovisual treballa amb noves maneres de fer 

periodisme. 
 
4. L’associació treballa per a la pau del món. 
 
5. L’oposició denuncia que les mesures adoptades no serveixen per res. 
 
6. Els agents socials han acordat crear un consorci per la formació continuada dels 

treballadors i treballadores. 
 
7. La Guia per a l’Autoaprenentatge Interactiu s’ha presentat aquest matí a la seu de 

l’Ajuntament de Barcelona. 
 
8. L’ONG recicla els ordinadors que ja no es fan servir per a destinar-los a projectes 

educatius al continent Africà. 

9. L’equip s’ha classificat pels quarts de final de la Copa del Rei. 
 
10. L'alcalde de Barcelona ha dit que no anirà a l'estadi Cornellà-el Prat per presenciar 

el derbi de la lliga entre l'Espanyol i el Barça per a evitar malentesos. 
 
11. L’oposició ha donat per a descomptat que es presentarien esmenes al projecte de 

llei. 
 
12. Són productes fabricats per una petita empresa i pensats pel sector automobilístic. 
 
13. Aguirre ha convocat els jugadors disponibles i Baena és baixa per lesió. 
 
14. La paga extra serà per a pagar els deutes pendents. 



 

 
15. Aquest xec és per a abonar en compte. 
 
16. Oli per amanir i oli per a les màquines. 
 
17. En aquesta botiga ho donen tot per l’esport i ho tenen tot per a l’esport de neu. 
 
18. Els lladres han entrat per la finestra. 
 
19. Els Mossos d’Esquadra corrien per als carrers de Barcelona i demanaven pas. 
 
20. Els catalans prefereixen viatjar per mar.  
 
21. L’oposició denuncia que a l’alcalde li passi per al cap fer aquestes reformes. 
 
22. Pel gener s’esperen temperatures superiors als 15 graus.  
 
23. Per a Nadal les vendes poden arribar a augmentar en un 15%. 
 
24. El Liceu va ser destruït per un incendi ara fa uns anys. 
 
25. Hem conegut la notícia pels diaris locals. 
 
26. Comencem per exposar-vos el contingut del programa d’avui. 
 
27. Per a molt que s’hi escarrassi, sembla impossible remuntar aquest marcador. 
 
28. L’excursionista, que tothom havia donat per mort, ha estat trobat sa i estalvi. 
 
29. L’imputat va declarar que cobrava molt per cada tramesa que feia. 
 
30. El govern estudia renegociar el preu dels pisos que encara estan per a vendre. 
 
31. Per a l'entrenador i per al capità del Barça, el rival d'avui suggereix sensacions ben 

oposades. 
 
32. L’home va ser condemnat per error i el jutge va haver de repetir el judici. 
 
33. L’oposició ha dit que queda molta feina per a fer, i que esperen que el govern 

avanci els treballs del projecte. 
 
34. S’han publicat els ajuts per l’alumnat de la universitat i les beques pels alumnes 

d’ESO. 
 
35. El millor per a Catalunya és que es continuï amb les inversions en infraestructures. 
 
36. L’acord per a la millora de la formació s’ha adoptat avui per majoria absoluta. 
 
37. L’incendi ha estat sufocat pels bombers, encara que per aconseguir-ho han 

necessitat efectius extra vinguts d’arreu de Catalunya. 
 
38. Per l’assoliment dels nivells de dèficit públic, el govern ha hagut de retallar diverses 

partides pressupostàries. 
 
39. S’han recollit deu tones de menjar per a les associacions benèfiques. 
 
40. Han aconseguit classificar-se per la final. 


