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ELS CONNECTORS 
 

Els connectors són mots que serveixen per organitzar el text de manera que en resulti una 

lectura més fàcil i clara. N’hi ha que s’usen en l’àmbit de l’oració —és a dir, que fan 

referència a l’estructura de l’oració—, i n’hi ha que s’usen en l’àmbit del text —la connexió 

té lloc entre oracions o paràgrafs independents.  

 

Vegem-ne exemples: 

 

La part demandada ha sol·licitat que s’admeti aquesta prova, però el jutge l’ha denegada. 

L’han citat per tal que vingui a declarar com a testimoni de l’accident. 

La pòlissa es va tenir per vençuda, atès que l’empresa va presentar la suspensió de pagaments. 

 

En aquests tres casos els connectors són elements lingüístics de relació dins l’oració 

mateixa. En la primera oració, el connector adversatiu però enllaça oracions que s’oposen; 

en la segona, el connector per tal que és una conjunció final —indica la finalitat del que es 

diu en l’oració principal—, i, en la tercera, el connector atès que és causal —la causa que 

la pòlissa es tingui per vençuda és que l’empresa va presentar la suspensió de pagaments. 

 

Vegem ara aquest altre exemple:  

 

D’una banda, Baltasar Morán, major d’edat i amb antecedents penals, va ser condemnat 

mitjançant sentències fermes de dates 22.06.16, 6.09.16 i 13.07.17, per sengles delictes de 

conducció sota la influència de begudes alcohòliques, a les penes següents: 6 mesos de multa i 

privació del dret de conduir vehicles de motor per un termini de 2 anys; 3 mesos de multa i 

privació del dret de conduir vehicles de motor per un termini d'1 any i un dia, i 5 mesos de 

multa i privació del dret de conduir vehicles de motor per un termini d'1 any i 6 mesos, 

respectivament. 

 

D’altra banda, també fou condemnat per un delicte de desobediència, mitjançant Sentència 

de data 28.10.15, a la pena de presó de 6 mesos. 
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Notem com aquests connectors ajuden a seguir el fil del discurs. Podrien no ser-hi (a 

diferència del primer tipus de connectors oracionals) i el significat no variaria, però el text 

esdevindria menys clar, menys ordenat. El connector de la primera oració ens avança, 

d’alguna manera, que a continuació de la primera frase en vindrà una altra amb una 

relació de significat.  

 

Els connectors que estructuren el text reflecteixen com està construït i ajuden a seguir la 

progressió del discurs. És per això que alguns manuals els anomenen “organitzadors 

textuals”. S’han de col·locar en les posicions d’inici de paràgraf o frase perquè el lector els 

localitzi ràpidament i es pugui fer una idea de l’organització del text. 

 

A continuació us presentem una llista de connectors, exemplificats. Tingueu en compte 

que estan agrupats per les funcions bàsiques i no per si s’usen en l’àmbit de l’oració o del 

text. No és una llista tancada, sinó que es tracta d’una selecció de les més útils en 

llenguatge jurídic. 
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Per expressar una causa 
 
a causa de  No s’ha pogut constituir el tribunal a causa de la incompareixença d’un jurat. 
arran de Arran de l’accident, la treballadora va patir lesions lleus. 
atès que No escau admetre el recurs, atès que ja s’ha exhaurit el termini. 
com que Com que la persona acusada no ha comparegut, no s’ha pogut celebrar el judici. 

de resultes de De resultes dels fets exposats, és procedent embargar els béns de la 
demandada. 

gràcies a Gràcies al recurs en interès de la llei, les matèries processals no queden 
excloses de la tasca del Tribunal Suprem. 

ja que  És procedent disposar-ne el sobreseïment, ja que es compleix aquesta excepció. 

per culpa de Si per culpa dels més-dients deixa de tenir efecte la venda, perden el dipòsit 
que hagin efectuat. 

perquè La defensa ha al·legat l'excepció de cosa jutjada perquè l'acusat ja havia estat 
jutjat. 

vist que Vist que la part demandant no ha comparegut però ho ha justificat, ajorno la 
vista. 

 

 

 
Per expressar una conseqüència 
 

Així(,) doncs No he apreciat mala fe en el demandat; així doncs, és procedent absoldre’l. 

consegüentment La jutgessa es declara incompetent per conèixer de la demanda i, 
consegüentment, se n’absté. 

de manera que Aquests articles tampoc no són aplicables, de manera que ens trobem davant 
d’un supòsit de procediment indeterminat. 

en 
conseqüència 

Cap de les parts no n’ha sol·licitat la recepció a prova; en conseqüència, les 
actuacions queden concluses per a sentència. 

en efecte En efecte, de les actuacions es desprèn que la conducta de l'intern no ha estat 
acreditada. 

és per això que No s'han aportat proves suficients; és per això que escau absoldre l'acusat. 

per consegüent Ha transcorregut el termini de deu dies sense que la part demandant hagi 
contestat el requeriment i, per consegüent, escau arxivar les actuacions. 

per la qual cosa S'ha provat el fet, per la qual cosa condemno la part demandada. 

per tant No es consideren necessàries les diligències sol·licitades; per tant, és procedent 
confirmar la interlocutòria de conclusió. 
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Per expressar una condició 
 
posat que Posat que no hi comparegueu, sereu declarada rebel. 

sempre que El tribunal pot ampliar el benefici de la condemna condicional sempre que es 
compleixin els requisits que estableix la llei. 

si Si l’al·legació és certa, pot justificar el retard en el pagament. 

si no Si no volem incórrer en contradicció, hem d’admetre que les declaracions són 
contraposades. 

 

 
Per expressar una excepció 
 
a excepció de Admeto totes les proves a excepció de la testifical. 

llevat de Si alguna de les subhastes no es pot fer el dia assenyalat, cal fer-la l’endemà, 
llevat que sigui festiu. 

tret de  El judici se celebrarà igualment, tret que al·legueu una causa justificada.  
 

 
Per introduir un tema nou o per situar-nos-hi 
 

amb referència a Amb referència al procediment 78/2012, us envio aquest ofici perquè citeu el 
policia local número 4567. 

amb relació a Amb relació a l’accident, ningú no en discuteix la qualificació. 

d'altra banda D'altra banda, el recurrent sol·licita que se suspengui la Sentència que 
impugna. 

en relació amb En relació amb les proves, admeto les que va proposar el Ministeri Fiscal. 

pel que fa a Pel que fa al delicte atribuït inicialment a l’acusada, escau sobreseure les 
actuacions. 

quant a Quant als fets objecte d’aquest judici de faltes, el denunciant renuncia a les 
accions civils. 

referent a Referent a les costes causades, no és procedent fer-ne un pronunciament 
exprés. 

respecte a/de Respecte a aquesta activitat, de naturalesa administrativa, els jutjats de 
vigilància penitenciària no hi tenen atribuïda cap competència. 

 

 
Per continuar sobre un mateix tema o per afegir-hi elements 
 

així com El recurrent sol·licita que el Tribunal declari nul·les les resolucions, així com que 
aixequi la prohibició de les comunicacions amb el seu advocat. 

així mateix Notifiqueu aquesta resolució a la condemnada i al Ministeri Fiscal; així mateix, 
comuniqueu-la al Registre Central de Penats i Rebels. 

alhora Us notifico la resolució adjunta, i alhora us cito perquè comparegueu en un 
termini de nou dies. 

a més 
a més a més 

A més, si el fet es comet amb un vehicle de motor, pot imposar-se la privació 
del permís de conducció. 
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com també L’amistat íntima és una causa legítima de recusació, com també ho és una 
enemistat manifesta. 

encara més 
L’oposició a l’execució es pot fonamentar en les mateixes causes que 
corresponguin a l’executat i, encara més, en el fet que els béns de guany no 
han de respondre al deute pel qual s’ha despatxat l’execució. 

i també La Secció Primera de l’Audiència Provincial de Girona va acordar admetre el 
recurs, i també demanar les actuacions. 

 

 
Per marcar ordre 
 
a continuació A continuació estenc l'acta, que signa el declarant juntament amb mi. 
d’una banda 
[...] de l’altra 

D'aquesta manera el jutge pot, d'una banda, valorar les proves practicades i, 
de l'altra, determinar si ha de mantenir la denegació. 

en acabat En acabat, arxiveu el procediment sense fer més tràmits. 
en primer 
[segon, tercer, 
etc.] lloc 

En primer lloc, impugnem les sancions per la seva mateixa naturalesa i, en 
segon lloc, pel caràcter de l'òrgan que les imposa. 

finalment Finalment, sol·liciten que es peritin els danys. 

seguidament En acabat estenc aquesta acta, la llegeixo i, seguidament, la signen el 
declarant i la resta d’assistents. 

tot seguit Tot seguit es compleix el que el jutge ha ordenat. En dono fe. 
 

 
Per expressar una finalitat 
 

a fi de Us envio un testimoniatge de l’escrit del Ministeri Fiscal a fi que practiqueu les 
diligències de prova indicades. 

a l'efecte de El dia 11 de juliol de 2012 es va disposar l’empresonament provisional de l'acusat 
a l'efecte d'assegurar-ne la presència al judici oral. 

perquè Cal traslladar les actuacions al Ministeri Fiscal perquè en el termini de cinc dies 
sol·liciti el que consideri oportú. 

per tal de  Envieu-nos un exemplar de l’edicte per tal d’unir-lo a les actuacions. 
 

 
Per indicar oposició 
 

així i tot Aquests preceptes permeten de resoldre sobre el conflicte; així i tot, cal fer 
unes quantes consideracions més. 

ara bé El declaro insolvent; ara bé, si millora la seva situació econòmica haurà de pagar 
les costes. 

amb tot El jutge ha de dictar sentència en 12 dies; amb tot, aquest termini pot ampliar-
se. 

d'altra banda La LOGP reconeix el dret dels reclusos a les comunicacions. D'altra banda, 
però, poden ser suspeses. 

en canvi El demandant afirma que la demandada ha incomplert el contracte; en canvi, 
aquesta ho nega. 
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encara que Cal unir l’informe a les actuacions, encara que es rebi passat el termini de 
prova. 

malgrat que El testimoni no va comparèixer al judici, malgrat que havia estat citat en forma 
legal. 

mentre que La defensa demana l'absolució, mentre que l'acusació particular demana la 
pena de presó. 

no obstant això Disposo suspendre la condemna. No obstant això, quedarà sense efecte si el 
penat incompleix l'obligació esmentada. 

per contra El perjudicat sol·licita la pena de presó per al denunciat; per contra, aquest 
sol·licita que l’absolguin. 

però La via de l'empara no és l'adequada, però queden oberts altres procediments. 

sens perjudici Proposo les mesures següents, sens perjudici d'ordenar-ne de noves si es 
produeix una queixa en forma legal. 

si bé El termini per practicar la prova és de 20 dies, si bé pot atorgar-se’n un 
d’extraordinari. 

sinó El testimoni manifesta que els fets no van esdevenir-se al vespre, sinó al matí. 

tanmateix L'article 5 estableix què cal fer en aquest cas; tanmateix, l'article 6 hi posa 
límits. 

tot i això Declaro insolvent el demandat. Tot i això, si la seva situació econòmica millora 
haurà de pagar el deute. 

tot i que Tot i que els fets encara presenten les característiques d'un delicte, escau 
reformar d'ofici la interlocutòria. 

 

 
Per introduir allò en què ens basem 
 

d'acord amb D'acord amb el que disposa la Sentència ferma adjunta, excarcereu el pres 
indicat. 

de conformitat 
amb 

De conformitat amb l'article 791 de la LECr, escau admetre a tràmit les 
proves. 

en virtut de En virtut de la resolució dictada avui, us cito en qualitat de testimoni. 
segons Segons l’article 164.2 de l’LPL, cal citar el Ministeri Fiscal. 

 


