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PASSATEMPS              M.S.S. 

Resol 
l’acrostic 
del  
costat a 
partir de 
les 
definicions.

La 
solucio 
a peu 
de 
pagina. 

1. Pell d'ovella o cabra que, una vegada neta de pel i 
convenientment preparada, s'utilisava antigament per a escriure 
sobre ella. Actualment es utilisada per a forrar llibres, en la 
fabricacio de tambors i panderetes, etc. 
2. Territori que abarcava la jurisdiccio d'un comte i sobre el que 
este eixercia el seu domini. Terres i possessions anexes al titul de 
comte. 
3. Lloc que dona estage i resguart a persones o animals. 
Establiment per a hostajar-se, de manera provisional i en poques 
comoditats, viagers i excursionistes. Refugi. Local que proporciona 
ampar temporalment a persones necessitades. 
4. Reunio de persones, previament convocades, que integren una 
associacio, en la finalitat de tractar diferents qüestions 
relacionades en la mateixa, arribar a acorts i prendre decisions. 
5. Anima. Ser immaterial i dotat de rao. Des de la Teologia, 
dimensio del ser huma que juntament en el cos forma un tot o 
unitat. 
6. Espai interior en alguns edificis, al que donen algunes 
habitacions, i que servix per a proporcionar llum i ventilacio. 
7. Cadascuna de les parts en que està dividida la part menjable d'un fruit, com per eixemple la taronja. 
8. Especie de cabaç gran sense anses, generalment d'espart, en forma de bossa rectangular, i que posat damunt 
d'un animal de carrega s'utilisa per a transportar coses. 
9. Llit menut per a chiquets de bolquers, en baranes laterals, i que a vegades se pot engrunsar. Familia, llinage o 
classe social en que ha naixcut una persona. 
PARAULES VERTICALS: 
1. Arreplegar aigua en una bassa. Fer que l'aigua se detinga, per eixemple per mig d'una presa o assut, formant una 
bassa, per a ser utilisada en el rec de camps, abastiment de la poblacio, produccio d'energia, etc. 
2. Passar les llavors o uns atres elements per l'utensili destinat per a este menester, en la finalitat de netejar o 
separar allo que nos interessa de tota classe d'impurees, com terra, pols, pedretes, etc. 

        1.   2.         

1.     _ _ _ _ _ M _   

2.   _ _ _ T _ _       

3.   _ L _ _ _ _       

4. _ _ _ _ _ _ L _ _   

5.     _ _ P _ _ _ _   

6.   _ _ _ L _ _ _ _ _ 

7.     _ _ _ L _       

8.   _ A _ _ _         

9.         _ _ _ Ç _ _ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solucio: 
 
1. PERGAMI  2. COMTAT  3. ALBERC  4. ASSAMBLEA  5. ESPERIT  6. DESLLUNAT  7. GALLO  8. SARIA  9. BREÇOL 
Verticals: 1. EMBASSAR  2. GARBELLAR 
 
I RECORDA… La nostra primera paraula es embassar. Un embassament es l'accio i efecte d'embassar; es tambe 

l'acumulacio de les aigües d'un riu en un lloc per una obstruccio del mateix, be per causes naturals, o 
artificials, com la construccio d'una presa. Una bassa es un clot o excavacio feta en un terreny, tambe un 
deposit d'obra, a on s'acumula aigua, natural o artificialment, per a ser destinada ad algun us. 
La nostra segona paraula es garbellar. El garbell es l'utensili consistent en una malla, de fil d'aram o d’un 
atre material, en els forats corresponents, que se subjecta a un cercol de fusta i es utilisat per a garbellar. 
El garbellador es la persona que garbella. Una garbellada es la cantitat de materia que cap dins d'un 
garbell. Se diu garbelladura a les impurees o desperdicis que han quedat en el garbell per no passar pels 
forats. El garbellet es un garbell menut utilisat per a garbellar arros, farina, llentilles, etc., en poca cantitat. 

 


