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PASSATEMPS              M.S.S. 

Resol 
l’acrostic 
del  
costat a 
partir de 
les 
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La 
solucio 
a peu 
de 
pagina. 

1. Senda per la qual les ovelles i les cabres han d'anar una 
darrere de l'atra. 
2. En les iglesies o cementeris, lloc destinat a depositar els 
ossos trets de les sepultures temporals. Lloc a on se soterren 
o hi ha soterrats ossos. 
3. Suc o liquit nutritiu que circula per les plantes i arbres i que 
conté les substancies necessaries per a la seua alimentacio. 
4. Qualitat d'allo que no està suficientment cuit. Rigor, asprea. 
Franquea i realisme en que s’expon una situacio o la propia 
opinio, encara que resulte desagradable o inclus ofensiva per 
als oyents. 
5. Encollir-se una persona o animal, ocupant el menor espai 
possible, per a amagar-se, resguardar-se del fret, etc. 
6. Servir de garantia de que una persona no patirà algun mal 
per fer alguna cosa. Recolzar, protegir. 
7. Gerra o vaixell gran de fanc, alt i sense anses, que s'utilisa 
normalment per a guardar conserva. 
PARAULES VERTICALS: 
1. Travessar un fluit, com l'aigua o l'aire, trencant-lo o tallant-
lo. Fer badalls en la terra al llaurar-la. 
2. Ferir llaugerament la pell en les ungles. Apropiar-se 
d’alguna cosa en violencia. 
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Solucio: 
 
1. ASSAGADOR  2. OSSARI  3. LLACOR  4. CRUEA  5. ARROPIR-SE  6. RESPALAR  7. ORÇA 
Verticals: 1. SOLCAR  2. ARRAPAR 
 
I RECORDA… La nostra primera paraula es solcar. Un solc es el badall que se fa en la terra al llaurar-la; tambe, la 

senyal o badall que deixa una cosa quan passa per damunt d'una atra o l'atravessa. L'accio i efecte de 
solcar se diu solcada. Eix.: El barco solcava les aigües del cabalos riu / Els flamencs solcaven l'aire en 
formacio / Les rodes del coche deixaren solcs en el terreny fangos. 
La nostra segona paraula es arrapar. L'esgarrany o ferida feta en la pell en les ungles se pot dir arrap, 
arrapo o arrapada. Arrapador o tambe arrapo s'aplica al que arrapa. Eix.: El gat m'arrapà el braç en 
acariciar-lo. 

 


