Entreteniments
Mots encreuats
Quico Ferrer

guda en compte. Cent. Nota musical.
Fi de la Fecsa. 13. Mossegada. Autor
de la portada del País Petit número
sis. Vocal. 14. Brom. Nom amb què
es coneix la casa de la família Albert
de Verges. Obra teatral que s’acomoda entre la tragèdia i la comèdia.
15. Vents. Única possibilitat de relació
política acceptada per Madrid envers
Catalunya.
Verticals:
1.Oposició, competència. La de Palamós, la millor. 2. Company i amic
d’Astèrix. Que provoca retard. 3. Expressar-se de paraula. No positives.
Radi. 4. L’u de la baralla. Inflamació
dels sins. Setzena lletra de l’alfabet
català. 5. Metre. Pagà. Peça arcaica
de llenceria femenina. 6. Darrera lletra
de l’alfabet grec. El riu més llarg de
França. U. 7. Pell treballada d’ovella o

de cabra. A l’inrevés, extens. Convocatòria. 8. El poeta xilè més popular. El
prosista català més popular. Novell. 9.
Arcaisme molt usat en la Processó de
Verges. De caps per avall, part subterrània de les plantes. Part de la cara
sobre les celles. 10. Conducta per la
prestació d’uns serveis. A l’inrevés, pigota. Oest. 11. Tornar a algú allò que
tenia abans. Sorra. Àcid desoxiribonucleic.12. Existeix. Sequedat. Equivocació. 13. Consonant. Municipi de la
Garrotxa. Planta de la família de les rutàcies. 14. Que dóna suc vegetal per
a fer emulsions. Deïtats. Nota musical.
15. Fossa. Perxes o pals de banderes. Pòquer d’asos.
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Horitzontals:
1.Captaire ambulant. Arbre de fruits
vermells, petits i rodons. 2. Ocell que
dóna nom a una cadena d’hotels. Així
anomenem a Verges els soldats romans. Part terminal del braç. 3. Veritable. Que té un gep. Joc de cartes molt
popular Ebre enllà. 4. Contracció de a
i el. Feina del camp que abans es feia
amb el volant. A l’inrevés, unirà per un
tractat dos o més pobles. 5. Substància purgant extreta del lli. Pròtesi òptica.
6. Sortint. Representació mental d’una
cosa. Nom propi femení. 7. Símbol de
la temperatura. Fugir. Comiats. 8. De
caps per avall, porció d’una substancia reduïda a pols que es pot agafar
entre els dits polze i índex. Estranyes.
Símbol del temps. 9. Nom comú d’un
primat americà. Antílops africans. Preposició. 10. Conforme al text. Ones.
11. Ocell marí. Santa venerada a Sant
Gregori. Nom propi masculí. 12. Tin-
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