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PASSATEMPS              M.S.S. 

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

1. Tros gran d'un material solit i compacte. Agrupacio 
ocasional de diferents partits politics. Conjunt de vivendes. 
2. Cavitat allargada feta en la terra en l'aixada o l'aladre.  
Senyal que deixa una embarcacio en l'aigua quan navega. 
3. Exit o victoria. (Variant antiga, pero encara viva). 
4. Anar d'un lloc a un atre sense rumbo fix. 
5. Instrument musical pastoril, compost per tres cordes que 
se toquen en un arc, paregut al violi o al llaüt. 
6. Habitacio que està en l'interior d'una botiga i que s'utilisa 
com a almagasen. 
7. Bastó corbat per la part superior que usen els pastors; 
tambe utilisat per a recolzar-se al caminar. 
8. Persona que te molts diners i riquees. S'aplica al riu que 
porta gran cantitat d'aigua. 
9. Fort moviment de les aigües de la mar que se caracterisa 
per ones molt grans. 
PARAULES VERTICALS 
1. Administrar o rebre el sacrament de l'Eucaristia. 
2. Organisar alguna activitat implicant a mes gent. Escoltar 
vehiculs, persones o una atra cosa per a protegir-los de possibles perills. 

          1.   2.         

1.   _ _ _ _             

2.       _ _ L _         

3. _ _ _ U _ _ _         

4.         _ _ _ B _ _   

5.         _ _ _ _ L _   

6.       _ _ _ _ T _ _ _ 

7.         _ A _ _ _ _   

8.       _ _ B _ _ _ _   

9.     _ A _ _ _         

La 
solucio 
a peu 
de 
pagina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solucio: 
 
1. BLOC  2. SOLC  3. TRIUMFO  4. BAMBAR  5. RABELL  6. REBOTIGA  7. GAYATO  8. CABALOS  9. MAROR 
Verticals: 1. COMBREGAR  2. COMBOYAR 
 
I RECORDA… La nostra primera paraula es combregar. Se diu combregant o combregador ad aquell que combrega; 

s'aplica sobre tot al que fa la primera comunio. Tambe un combregador es el lloc a on es combrega; en els 
convents es la sala a on reben la comunio les monges a través d'una reixeta o finestreta que dona a l'altar; 
tambe es, en una iglesia, la barana davant la qual s'agenollen els fidels per a combregar. Es combregat el 
malalt, en perill de mort, que ha rebut la comunio. Eix.: En acabar la cerimonia els combregants reberen la 
felicitacio del senyor retor. // El retor i l'escolà tornen ara d'administrar la comunio als combregats.  

 La nostra segona paraula es comboyar. Es comboyant aquell que organisa coses i implica als demes. Un 
comboi es l'escolta destinada a dur en seguritat alguna persona o cosa. Coloquialment es tambe festa o 
marcha. Eix. Se'n van de comboi tots els divendres. // Ha comboyat a dos amigues per a fer el viage. // Un 
comboi de huit vehiculs acompanyà al president a lo llarc de tot el recorregut. 

 
 


