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Onomatopeies de líquids
acció de caure sobre una massa tova
o sorrenca: plouf!, patatxaf, txaf, txof
acció d’abocar un líquid: glu-glu,
blop, blub-blub
acció d’esquitxar: esplaix
acció de caure o llançar a
l’aigua: xof, xaf
acció de degotar: plic-ploc,
clip-clop
acció de xipollejar: xip-xap
acció de rajar: pxii, xii
acció de moure’s fent vaivé
(onada): plaf, zam-zam
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Aigua

Aigua viva

Aiguavés d’una teulada. Una casa a dues
aigües, a tres aigües. J

Aigua corrent, aigua que corre, que no és
estagnant. J

Aiguabarreig

Aiguader/a

Indret en què dos o més corrents d’aigua
s’ajunten i en formen un de sol. J

Persona que tragina o ven aigua. || Mestre
i guardià de fonts. || Abstemi.

Aiguadeix / aigualleix / al·luvió

Aigua de peu

Conjunt de sediments transportats i dipositats per les aigües corrents. J

Aigua destinada al regadiu derivada d’un
corrent d’aigua mitjançant canals o séquies
arran de terra.

Aigües vives

Aigua crua

Aigües braves.

Aigua que no cou bé els llegums. J

d L’endevinalla
Al número anterior preguntàvem quin
color és el color de catxumbo. La solució correcta era la 2: un color indefinit,
grisenc o brut. La guanyadora ha estat
Eulàlia Bofí Castellà, de la botiga SAT
Francesc Pou de l’Ametlla del Vallès.
Ara preguntem què vol dir aiguanaf?
Bota d’aigua, katiuska
Bota tancada de cautxú, de mitja canya, que
forma part de l’uniforme en dies de pluja.
Es diu que el nom katiuska pren el nom de
la sarsuela Katiuska, la mujer rusa, de Pablo
Sorozábal, 1931. La protagonista apareixia
a l’escenari amb botes altes, que recordaven les que s’utilitzaven en dies de pluja.
Es van popularitzar tant que van agafar
aquest nom. P
Ploma d’aigua
Mesura per a cabals d’aigua emprada al Principat
de Catalunya, de valor variable segons les comarques.
Expressada en litres per
dia, a Barcelona i a Girona
rep un valor de 2.200; a
Lleida, 2.160; a Tarragona, 3.327; a Reus i a Valls,
2.459 i a Mataró, 7.405. K
Dret de barca o barcatge
Dret que es paga per passar el riu amb una
barca. || Dret d’origen medieval exigit pel
fisc o pels senyors jurisdiccionals per la
utilització d’un servei públic de barca per
travessar un riu. J

1. Planta aquàtica de fulles flotants i flors
grosses amb molts pètals.
2. Atuell portàtil de terrissa per posar-hi
aigua o altres líquids.
3. Aigua de flor de taronger.
4. Vi molt rebaixat en aigua.
Per concursar, heu d’enviar la resposta
de l’endevinalla a mollet@cpnl.cat a.
La persona que l’encerti i guanyi el concurs tindrà de premi el llibre Guia dels
arbres d’interès local de Mollet del Vallès, d’Olga Alcaide i Ardanaz (CEM) i
una bossa-motxilla de niló estampada
al Taller Alborada.
Marca d’aigua
Element de seguretat d’un bitllet d’euro consistent en una
marca situada a la
part esquerra i visible
a contrallum per totes
dues cares que mostra
el motiu arquitectònic imprès en el bitllet i
la xifra corresponent al seu valor. || Codi
d’identificació imperceptible incrustat al
senyal digital d’àudio, de vídeo, etc., que es
fa servir per a la protecció dels drets d’autor
i per a l’autentificació del senyal. P

A Webs
L’aigua a Mollet és el títol de les XVIII Jornades del Centre d’Estudis Molletans que
tindran lloc el 23 i 24 d’octubre i d’una sèrie d’actes diversos que s’allargaran fins a la
primavera de 2016. És per això que L’Estenedor d’aquest mes el dediquem a l’aigua.
Podeu descarregar-vos el programa de tots els actes en l’enllaç següent, L'aigua a
Molleta.
Sabeu quina és la duresa de l’aigua corrent a casa vostra? Sabeu quin és el procés
que segueix l’aigua des que és captada a la font fins que es retorna al medi natural?
Podeu trobar tota aquesta informació, i molta més, al web de Soreaa.
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