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1. Se diu de la persona que te molta paciencia.
1. 2.
2. Varietat salvage del porc, caracterisat pel seu pel gris, aspre
i tupit i pels dos claus llarcs que sobreixen de la seua boca.
_ _ _ _ _ _ Ç _
1.
Molt comu en les montanyes espanyoles.
3. Se diu de la persona menuda i insignificant que presumix de
ser mes de lo que es, com ser mes fort o tindre major 2.
_ _ V _ _ _
disposicio per ad alguna cosa.
4. Recipient de vidre que s'ompli d'aigua i servix per a
3. _ _ _ H _ _ _ _ _
mantindre vius els peixos.
5. Se diu de la persona o cosa que ocupa la posicio del mig en
una situacio, orde, tamany, etc.
4.
_ _ _ X _ _ _
6. Capacitat maxima de localitats que te un recint destinat a
espectaculs o actes publics.
_ _ _ À
7. Mamifer remugant de la familia dels cervits, originari dels 5.
països septentrionals. Posseix unes grans banyes ramificades,
es facilment domesticable i s'utilisa per a tirar dels trineus, a
6.
_ F _ _ _ _ _ _ _
mes de poder-se aprofitar la seua carn i pell.
PARAULES VERTICALS
1. Acachar-se, encollir el cos contra la terra o plegar totes les 7.
_ _ N
parts del cos sobre si mateix, be per a passar per un espai
reduit, o per a protegir-se d'alguna inclemencia atmosferica, o be per a amagar-se d'algun perill.
2. Moure les cames de forma repetida i violenta. Pegar patades en terra com a senyal de protesta o contrarietat.

Solucio:
1. PACIENÇUT 2. JAVALI 3. MILHOMENS 4. PEIXERA 5. MIJÀ 6. AFORAMENT 7. REN
Verticals: 1. AJOPIR 2. CAMEJAR
I RECORDA… La nostra primera paraula es ajopir. Se diu que està ajopit ad aquell que està acachat o encollit. L'accio i
efecte d'ajopir o ajopir-se es ajopiment. Eix. El conill permaneixia ajopit entre les herbes mentres
passaven els caminants.
La nostra segona paraula es camejar. Un cameig es l'accio de moure repetidament i en força les cames.
Se diu camejador ad aquell que cameja molt. Eix. El chiquet cridava i camejava en braços de sa mare
perque volia que el deixaren en terra. / El public començà a chiular i camejar quan anunciaren la
suspensio de la funcio.
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