
PRONOMS ELL I AQUEST 
 
No és correcte utilitzar els pronoms ‘ell’/‘ella’ i  ‘ells’/‘elles’ per fer 
referència a elements o entitats previs que no sigu in humans . Ex.: Les 
mesures pretenen fer créixer l’economia. A elles [les mesures] s’hi ha referit el 
president. 
 
Solucions possibles: Les mesures, a les quals s’ha referit el president, pretenen 
fer créixer l’economia. / Les mesures que ha esmentat el president pretenen fer 
créixer l’economia. 
 
Igualment, també cal evitar l’ús dels pronoms ‘aquest’/‘aquest a’ i 
‘aquests’/‘aquestes’ amb la mateixa funció . Ex.: Mas ha assegurat que “els 
processos democràtics s’han de tenir presents”. Aquest [el president] ha insistit 
que això és molt important. 
 
 
Esmena, si cal, amb les expressions correctes les f rases següents: 
 

1. L’home que va cometre el crim ho va confessar pocs dies després. Ell va 
ser qui va assassinar la víctima. 

 
2. El resum de la sentència està disponible a la pàgina web. Aquest iInclou 

els principals apartats conflictius. 
 

3. Les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya són tan vàlides com les 
aprovades per altres institucions. Totes elles són molt importants. 

 
4. Els resultats de la votació estaran disponibles a partir de mitjanit. 

Aquests sSeran decisius per saber qui governarà el país. 
 

5. Les mesures que ha adoptat el govern tindran efectes positius a llarg 
termini, segons els experts. HiA elles fan referència avui tots els mitjans. 

 
6. Qui hagi comès el crim ho pagarà per ell. Aquest hHaurà d’enfrontar-se 

a la justícia pels seus actes. 
 

7. Si continua el mal temps, suspendran el campionat per culpa 
d’aixòaquest. 

 
8. El menjar era abundant, i gràcies a aixòell no vam passar gens de gana 

en cap moment. 
 

9. El van sancionar per haver insultat l’àrbitre, perquè aquest li va ensenyar 
targeta vermella. 

 
10. El cor és un òrgan molt important, ja que gràcies a aquest òrgan ell 

podem viure. 
 

11. La majoria dels assistents aplaudia l’artista. Tots ells es van posar drets. 


