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Entreteniments

Mots encreuats
Quico Ferrer

Horitzontals:
1. Temps de disbauxa que precedeix 
la Quaresma i que a Verges aprofitem 
per a fer la Sopa. Agradable. 2. Vila de 
l’Alt Urgell que dóna nom a un pan-
tà. Ciència que estudia les malalties 
de les vies urinàries. 3. Fa treballar 
l’enteniment. A l’inrevés, mític cabdill 
apatxe. 4. La primera. Pèrfida. Unió 
Excursionista de Catalunya. 5. La que 
empaita els ratinyols. La setmana més 
important a Verges. Cinquanta. El déu 
egipci que sempre surt als mots en-
creuats. 6. En termes mariners, veu 
una cosa de lluny. Relatiu a la medi-
cina. Mil. 7. Mossegada. Darrera vo-
cal. Noranta-nou. Oriünd de la capital 
de Biscaia, de caps per avall. 8. Ar-
ticle determinat. Al revés, planta de 
les nostres muntanyes. Peix petit molt 
adequat per a fer amb vinagre. 9. Lle-
tra de traç més gruixut que les altres. 
Que creu en la influència de les llunes. 
10. Emperador de Rússia. Lloar. Fa 
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niu. 11. Vall pirinenca. Ràbia. A l’inre-
vés, representa una obra escènica. 
12. Cent. Primat asiàtic de caps per 
avall. Persona que exerceix un art ma-
nual. 13. Així s’anomena a Verges el 
tros de terra que queda sense llaurar 
i que després es llaura perpendicu-
larment a la resta. Primer component 
de l’allioli. Existeix. Vocal. 14. Joia en 
forma de semicercle que cenyeix el 
cap. Un dels problemes més greus 
d’avui dia. L’aliment més quotidià. 15. 
Quaranta-nou. La nostra patrona, de 
caps per avall. Pietosa. 

Verticals:  
1.Mesura  impopular  que  l’Administra-
ció vol aplicar en l’economia sanitària. 
Gran serralada pirinenca. 2. Exhalació 
subtil. Dolenteria. Gran riu africà. 3. In-
flamació de la mucosa nasal. Eriçó de 
mar. 4. Apèndix nasal, apèndix nasal. 
Ornament per a l’orella. 5. Personat-

ge del Sanedrí. Serrell aixecat. Dones 
extraordinàriament baixes. 6. Camina. 
Jota canària. Exèrcit d’alliberament 
basc. Espai adient per a anar d’un in-
dret a un altre. 7. Vocal. Composició 
poètica. País mediterrani. Contracció 
de a i el. 8. Lluminosos. Eina bèl·lica. 
Un. 9. Riure sarcàstic. Illa situada entre 
Còrsega i Itàlia. Fatigat. 10. Cognom 
popular a Verges. Nota musical. La 
que sobrepassa l’alçada mitjana. 11. 
Glorifica. Afaitar. Universitat de Barce-
lona. 12. Al bell mig del poble maori. 
Xuclen suaument. Òrgan femení. 13. 
Mar de l’est de Grècia. Parroquianes. 
Fòsfor. 14. República Africana. Re-
latius a l’itri. Arbre que fa pinyes. 15. 
Teva. Cognom del polític vergelità més 
conegut. Pòquer i parella d’asos. 


