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PORTAR + TEMPORAL 
 
*Portar + expressió temporal + gerundi : aquesta perífrasi que pretén explicar 
un sentit duratiu i marcar els límits temporals és incorrecta . Cal canviar-la per 
frases del tipus: ‘Fa x temps que’ . 
 
Tampoc no és correcta l’expressió *en el que portem + temporal . Solucions: 
‘des de fa X temps’, ‘des de principi de’, etc. 
 
 
Esmena, si cal, amb les expressions correctes les f rases següents:  
 

1. Agents Rurals i de la Policia Local, acompanyats de representants de 
l’Ajuntament de Montcada i Reixac, van aixecar els cadàvers dels 
gossos, que en alguns casos portaven fins a sis mesos al bosc coberts 
per bosses. 

 
2. A tot Espanya hi ha 23 conjunts històrics pendents de ser catalogats 

com a patrimoni mundial, alguns porten més de vuit anys esperant el 
veredicte. 

 
3. El seleccionador de Romania de futbol sala, Sito Rivera, guardonat 

durant la Nit de l’Esport amb el premi al millor tècnic esportiu, agraeix el 
reconeixement i parla del seu arrelament a la ciutat de Mataró, malgrat 
que porta tota la vida entrenant equips i seleccions d’arreu del món. 

 
4. S’ha trencat la tendència i, segons posa en relleu l’estadística de la 

policia, els delictes i les faltes s’han reduït un 5% en els mesos que 
portem de 2011.  

 
5. Wanda Jackson porta a Barcelona 56 anys de rock’n’roll a la presentació 

del seu darrer disc ‘The party aint’ over’ produït per Jack White. 
 

6. El primer classificat ha estat Marcel Zamora, qui porta mitja vida 
dedicada als triatlons, el segon ha estat el finès Mika Luoto, que ha 
portat un temps de 8 hores 22 minuts i 56 segons, i el tercer classificat 
ha estat l’alemany Bernd Eichhorn. 

 
7. El mes de novembre de 2011 Víctor Valdés portava 877 minuts sense 

encaixar un gol a la temporada 2011/2012, des del minut 23 de la 
jornada 5 de la Lliga. 

 
8. Quan tot just porta un any de secretari general de la Joventut 

Nacionalista de Catalunya, Cuminal ja porta més de 60 mil quilòmetres 
recorreguts per Catalunya buscant i engrescant joves que vulguin 
prendre part del projecte nacionalista de la JNC. 

 
9. Els botiguers porten Artés als anys cinquanta amb l’espectacle 

‘Botishow’ representat per membres de la Unió de Botiguers d’Artés. 
 

10. Organitzat pel Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC), el ral·li porta 
ja 46 edicions envoltant la Costa Daurada d’apassionats del motor.  
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11. Caixa Laietana ha superat ja la xifra de cent milions d’euros en crèdits 

de línies de mediació en el que portem d’any. 
 

12. L’ampli marcador va portar relaxament defensiu als darrers minuts de 
partit, cosa que va permetre al Barça Regal anotar 10 punts i guanyar el 
partit. 

 
13. Porta molt de temps insistint que s’han de fer canvis profunds, però no li 

fan cas. 
 

14. Després de la malaltia, portava temps sense sortir i divertir-se una mica. 
 

 


