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Ens retrobarem el setembre.
Us desitgem unes bones vacances!

o Consultes «fresques»
Fonts: M DCBV, J DIEC2, U TERMCAT

Fresc
Vent que permet als velers dur totes les
veles (navegació tradicional). Paraules de
mara. U
Frescal
Tros de terra ombrívol i fresc que conserva
molt la humitat de la pluja. U
Vent fresquet
Vent de força 5 segons l’escala de Beaufort,
entre 17 i 21 nusos (8-10,7 m/s). U
Anar a la fresca
Anar amb poca roba. J
Estar a la fresca o posar-se a la fresca
Estar, posar-se, en un indret fresc. J
Prendre’s una cosa a la fresca
Sense immutar-se per ella. J
Dir-ne una de fresca a algú o dir-ne
quatre de fresques a algú
Fer-li un retret o retrets obertament o sense
miraments. J
Estar-hi tres anys en un estiu
Es diu de la persona que pretén haver estat
en un lloc important, si se sap que no hi ha
estat gaire temps o que tot just hi ha estat
de passada. Diuen que hi ha estat tres anys
en un estiu. M

d L’endevinalla
Al número anterior preguntàvem què vol
dir firar-se. La solució correcta era la
4. Comprar-se alguna cosa a la fira, en
una botiga, etc. El guanyador ha estat
l’Òscar Gallardo Navarro, arquitecte
tècnic municipal de l’Ajuntament de Sant
Fost de Campsentelles.
Ara preguntem què vol dir eixarreït?
1. Paralitzat per la por.
2. Ressec, d’una gran eixutesa.
3. Estès de braços i cames.
4. Sense esma per fer les coses.
Per concursar, heu d’enviar la resposta
de l’endevinalla a mollet@cpnl.cata. La
persona que l’encerti i guanyi el concurs
tindrà de premi el llibre Els noms de lloc
i de persona de Mollet del Vallès d’Enric
Garcia-Pey (CEM) i una bossa de cotó,
amb nanses, estampada al Taller Alborada.

Fer un sol de justícia, un sol que bofega, un sol que estavella, un sol que
esquerda les pedres o un sol que crema
(o que torra) es cul a ses llebres
Fer un sol molt fort. M

A Webs
Diccionari de llengües del móna. Seleccioneu la zona on aneu de vacances i
veureu les llengües que s’hi parlen.
Sabeu què és l’ullet de Cunningham,
un clinòmetre o un hidrotrineu? Això i
més ho trobareu al Diccionari d’esports
nàuticsa.
Sabeu la diferència entre mar plana, mar
arrissada, marejol, maror o forta maror? I
entre maregassa, mar brava, mar desfeta,
mar molt alta o mar enorme? Això i més
ho trobareu al Diccionari de geografia
física en líniaa del TERMCAT.
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