FÓRMULES FIXES
Aquí trobaràs diferents fórmules fixes que t’ajudaran quan hagis de
redactar textos.
Les fórmules fixes podem agrupar-les segons el seu ús:
d’encapçalament, d’introducció, d’excusa, d’agraïment, de felicitació,
de condol, d’oferiment de collaboració i de comiat.
Totes aquestes expressions les trobaràs escrites en segona persona
del plural de manera que serveixen, com a ús formal, tant per al
masculí com per al femení, però, a més, cal tenir en compte que tots
els pronoms i les formes verbals han de concordar en gènere amb la
persona destinatària.

Les fórmules estan posades per ordre alfabètic, per tant podem fer
servir una o altra indiferentment sense que una sigui més o menys
important.

ENCAPÇALAMENT
En el cas de fer servir els dos gèneres, farem servir el mot sencer,
tant el masculí com el femení, i l’ordre de preferència serà indiferent,
és a dir, tant utilitzarem l’un com l’altre en primer lloc.
Singular
Quan el destinatari és una sola personal farem servir una o l’altra
forma, segons ens dirigim a un home o una dona.

Amic / amiga,
Apreciat senyor / Aprecida senyora,
Benvolgut amic / Benvolguda amiga,
Benvolgut company / Benvolguda companya,
Benvolgut collaborador / Benvolguda collaboradora,
Benvolgut senyor / Benvolguda senyora,
Company / Companya,
Distingit senyor / Distingida senyora,
Respectable senyor / senyora,
Senyor / senyora,
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Plural
Quan el destinatari és més d’una persona, podem alternar i posar al
davant la forma masculina o bé la femenina. Quan hi hagi un
adjectiu, el farem concordar amb el gènere de la paraula que sigui
més a prop.
Amics i amigues,
Apreciades senyores i senyors,
Benvolguts amics i amigues,
Benvolgudes companyes i companys,
Benvolguts collaboradors i collaboradores,
Benvolgudes senyores i senyors,
Companyes i companys,
Distingits senyors i senyores,
Respectables senyores i senyors,
Senyores i senyors,

INTRODUCCIÓ
Aquestes fórmules ens serviran per començar una carta o circular. Hi
ha diferents possibilitats i les heu de fer servir tenint en compte la
informació que cal que consti a l’escrit.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atesa la vostra carta, de data..., en la qual sollicitàveu...
D'acord amb les instruccions d..., us hem de comunicar...
D'acord amb les instruccions que ens heu tramès, us comuniquem que...
Ens correspon de comunicar-vos que...
Ens ha arribat la vostra circular i us agraïm que...
Ens permetem de demanar-vos que ens feu arribar / que ens feu a mans...
Ens plau d'anunciar-vos la propera visita que us farà el senyor/ la senyora...
Ens plau de notificar-vos que...
Ens plau de presentar-vos el senyor/la senyora..., amic/ga i collaborador/a
nostre/a...
Per correu certificat us trametem...
Per motius personals he decidit...
Per motius aliens ens hem vist obligats a...
Sentim comunicar-vos que...
Tenim a la vostra disposició...
Tenim a la vostra disposició els rebuts que relacionem...
Tenim el goig de comunicar-vos que...
Us agrairé que vulgueu trametre'm...
Us preguem que tingueu l'amabilitat d.../ de disposar d...
Us preguem que tingueu la bondat d'informar-vos sobre…
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EXCUSA
Aquestes fórmules les farem servir per excusar formalment la nostra
absència a un acte públic al qual ens han convidat, o també per
disculpar-nos d'alguna cosa.
• Ben a contracor us he de dir que de cap manera podré venir a... Espero de no
ser absent en una altra ocasió.
• Em sap greu haver-vos de dir que no podré assitir a..., confio que en una altra
diada podré satisfer-vos... Que sigui un gran èxit!
• He estat molt content/a de la vostra invitació a...Però malauradament no puc
acceptar-la ...
• M'ha complagut molt la vostra invitació a..., tot i això, per culpa d'uns
compromisos no podré acceptar-la...
• M'ha satisfet molt la vostra amable invitació a...; malgrat el bon desig de
complaure-us, per raó d'un deure no podré estar amb vosaltres...
• Us agraeixo la vostra invitació a... Rebeu el meu desig d'èxit i us garanteixo que
un altre dia no hi faltaré...
• Us desitjo l'èxit merescut i em sap greu de dir-vos que no podré assistir a... Us
faig la promesa de venir...
• Us agraeixo molt la invitació a...; però és impossible de poder acollir-la... Us
desitjo l'èxit que mereix el vostre esforç i us felicito...
• Confiem que sabreu disculpar-nos les molèsties que aquests canvis poden
comportar-vos. Us ho agraïm per endavant i us saludem amb respecte

AGRAÏMENT
Aquestes fórmules les farem servir per agrair qualsevol fet o
esdeveniment.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A correu seguit vull fer-vos arribar una salutació d'agraïment...
Agraeixo el bon tracte...
Agraïm tot l’interès...
Amb tot l'agraïment us saludo...
Ben francament us dono les gràcies...
Ben de cor us agraeixo...
De seguida que he tornat de la vostra celebració, he volgut comunicar-vos el
meu agraïment...
He de donar-vos les gràcies...
Rebeu el meu agraïment sincer...
Tot agraint el vostre interès...
Us dono les gràcies i us saludo molt cordialment
Us envio un ben cordial agraïment...
Us he de donar les gràcies...
Vull que compteu amb la meva gratitud...
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FELICITACIÓ
•
•
•
•
•
•
•
•

A causa de l'aniversari d..., accepteu les nostres felicitacions cordials...
A causa de la celebració d..., us vull fer arribar les meves felicitacions cordials...
Acolliu les nostres felicitacions sinceres amb motiu d...
Amb motiu de la commemoració d..., vull que rebeu les meves felicitacions
entranyables...
Rebeu la nostra sincera felicitació...
Us vull fer arribar les meves felicitacions entranyables, amb motiu de la
commemoració d...
Volem adreçar-vos felicitacions cordials amb motiu d...
Volem oferir-vos el nostre desig de felicitat i bona sort, per raó de la celebració
d...

CONDOL
Són les fórmules que fem servir per donar el condol formalment.
• Amb motiu de la mort tan sentida d..., us acompanyo el sentiment i us
encoratjo.
• Rebeu el meu sentiment de dolor pel traspàs d..., persona tan estimada...
• Us acompanyo el sentiment per l'abandó injust d..., tan bon/a amic/ga...
• Us acompanyo en el sentiment pel traspassament d..., collaborador/a ben
estimat/da...
• Us vull expressar la meva condolència pel traspàs d...
• Vulgueu en aquest moments de dolor que us acompanyem en el sentiment...
• Vulgueu rebre el meu sentit condol per la mort tan sentida d..., tan preat/da
company/a...
• Vulgueu rebre el sentiment de dolor i enyorança afligida dels companys i
companyes/ dels amics i amigues d..., en el seu traspàs ...

OFERIMENT DE COLLABORACIÓ
• Amb motiu de la vostra reelecció... renovo els meus oferiments...
• Amb motiu del meu nomenament d..., em permeto d'oferir-vos la meva
collaboració...
• Compteu amb el nostre ajut si mai us convé
• Un cop més ens oferim a collaborar amb vosaltres.
• Compteu que correspondré al vostre servei en tot moment.../ sempre que calgui
• Disposeu de la meva collaboració...
• Em poso a la vostra disposició...
• Em poso al vostre servei...
• Permeteu-me que us ofereixi la meva collaboració...
• Us prego que accepteu la meva collaboració...
• Vulgueu-me considerar sempre collaborador/a vostre/a
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COMIAT
Per a les formes de comiat cal tenir en compte que si fem servir una
frase completa –és a dir que tingui verb- posarem un punt; mentre
que si és un sintagma (no té verb) -com ara: atentament- deixarem una
coma.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Accepteu la seguretat de la nostra consideració.
Afectuosament,
Afectuoses salutacions,
Amb afecte,
Amb efecte respectuós,
Amb la bona amistat de,
Amb la consideració més distingida,
Amb l'expressió de la nostra consideració,
Amb les salutacions més distingides,
Amb tot el respecte,
Amic/ga de sempre,
Aprofito aquesta avinentesa per testimoniar-vos la meva consideració.
Atentament,
Atentament us saludem.
Ben agraït per la vostra comprensió, us saludo atentament.
Ben agraït us saludo.
Ben atentament,
Ben cordialment,
Cordialment,
Coordialment us saludem.
Disposeu del vostre amic i collaborador / de la vostra amiga i collaboradora.
Esperem les vostres notícies amb molt d'interès i us saludem atentament.
Fins ben aviat!
Fins llavors, us saludo cordialment.
Molt cordialment us saludem.
Rebeu el testimoniatge del nostre afecte.
Rebeu la meva cordial salutació.
Rebeu una salutació cordial.
Respectuosament,
Salutacions,
Salutacions cordials,
Tot esperant la vostra resposta, us saludem amb respecte.
Una atenta salutació,
Una cordial salutació,
Us saludem atentament / cordialment / molt atentament,
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