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1. Cada una de les construccions de pedra que coronaven la part
alta dels murs o torres de les antigues fortalees i que servien per
a l'atac o com a defensa davant de l'enemic.
2. Se diu d'aquell o d'allo que està preparat i en condicions 1.
_
adequades per ad alguna cosa en concret.
3. Gran cantitat d'alguna cosa.
2. _ _
4. Mamifer cetaceu que s'alimenta de peixos, d'entre dos i tres
metros de llarc i en la boca en forma de bec. Viu en manada i es 3.
molt sociable.
5. S'aplica a la persona que no te valor davant d'una situacio 4.
dificil o perillosa. Tambe se diu de qui sent por per qualsevol cosa
o s'esglaya facilment.
5.
6. Se diu de la persona o animal que menja en gran cantitat i en
molta ansia. Tambe s'aplica ad allo que destruix o consumix 6.
rapidament.
7. Instrument musical antic de corda, paregut a la lira, pero en 7.
caixa de resonancia de fusta. Se toca en pua.
8. Se diu d’allo que es excessiu, molt gran o que sobrepassa els 8.
llimits raonables.
9. Foscor del cel en anar cobrint-se de nuvols molt negres.
9.
PARAULES VERTICALS
1. Evitar alguna cosa o situacio; evitar realisar una accio: gastar diners, etc.
2. Guardar diners en previsio de necessitats futures.
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Solucio:
1. MARLET 2. DISPOST 3. FOTRACADA 4. GALFI 5. GALLOF 6. VORAÇ 7. CITRA 8. JAGANTESC 9. NEGROR
Verticals: 1. ESTALVIAR 2. AFORRAR
I RECORDA… nostra primera paraula es estalviar. Un estalvi es l'evitacio d'alguna cosa. Es estalviador qui estalvia.
Allo que pot estalviar-se o evitar-se es estalviable. Podem dir estalviat ad allo que no s'ha gastat o s'ha
pogut evitar. Eix.: Si compres este detergent que està d'oferta t'estalviaras un euro. // Si fas esta
combinacio de trens pots estalviar-te mija hora.
La nostra segona paraula es aforrar. L'accio d'aforrar o guardar diners es un aforro o aforrament. Podem
dir aforrat als diners guardats o acumulats. Se diu aforrador a la persona que aforra. Es aforrable allo
que es pot aforrar. Eix.: Tinc uns diners en la Caixa d'Aforros del meu poble. // Aforrare un poc cada mes
per a poder anar-me'n de viage.

