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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. Deïtat o divinitat en femeni. 

2. Arma blanca pareguda a l'espasa, un tant corbada i 
generalment d'un sol tall. 

3. Guanyador en una lluita o competicio deportiva. 

4. Diners sobrants que es tornen quan es paga de mes. En 
plural. 

5. Idea, escrit, dibuix, etc., que se te d'alguna cosa que se 
pensa fer i de com realisar-la. 

6. Persona que intenta averiguar les caracteristiques 
psicologiques de les persones a través dels traços de 
l'escritura. En masculi. 

7. Peça de roba, feta en llana, cotó, etc., utilisada per a cobrir-
se el cap, sense ales i ajustada. 

8. Conjunt de pels grossos i durs que tenen alguns animals en 
la part superior del coll. 

PARAULES VERTICALS 
1. Podar, tallar les branques o rames superflues dels arbres o 
plantes en la finalitat de que es desenrollen millor o donen 
millor fruit. 

2. Fer afonaments en una superficie pegant-li colps o fent 
pressio damunt d'ella. 
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Solucio: 
 
1. DEESA  2. SABRE  3. CAMPEO  4. TORNES  5. PROYECTE  6. GRAFOLEC  7. BARRET  8. CRI 
Verticals: 1. ESPORGAR  2. ABONYAR 
 
I RECORDA… La nostra primera paraula es esporgar. Una esporgada es l'accio i efecte d'esporgar. Se diu esporgador 

a la persona que s'encarrega d'esporgar. Eix.: Vaig a fer una esporgada forta als tarongers a vore si 
agarren mes força. 
La nostra segona paraula es abonyar. Un bony es una depressio o afonament en una superficie la qual 
hauria d'estar llisa i sense deformitats; es tambe una protuberancia que causa dolor i que ix en el cap a 
causa d'un colp. Se diu que està abonyat ad allo que te bonys en la seua superficie. Eix.: Porta un bony al 
cap del bac que se pegà l'atre dia // M'ha caigut a terra la caçola i se m'ha abonyada. 

 


