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Passatemps

Enigma
El  nostre  personatge  incògnita  va  néixer  a 
Barcelona l’any 1966.  Té parella  fa  molts  anys  i 
tres fills, també té dos germans més petits. El seu 
signe del zodíac és Gèminis.

Ens ha dit quin és el seu somni: arribar a la vellesa 
gaudint de bona salut. Ha viatjat a Egipte, Brasil, 
Bulgària,  Açores,  Illes  Balears,  les  Canàries  i  a 
Madeira;  ens  manifesta  que li  agradaria  conèixer 
llocs  nous  cada  estiu.  També  ens  ha  dit  que  no 
oblidarà aquelles coses importants de la seva vida, 
el  seu  casament,  el  dia  que  va  aprovar  les 
oposicions i el naixement dels seus tres fills. 

En el seu temps lliure diu que es dedica a fer de 
mare, però també li agraden molt les manualitats, 
perquè la relaxen.

Ens ha dit que la seva pel·lícula preferida és  “La 
vida es vella”, i els llibres que més li agraden, són 
de  narrativa  catalana  i  també,  darrerament,  la 
novel·la històrica.    De petita, no tenia clar fer de 
mestra,  però  creu  que  la  van  influir  la  mare  i, 
sobretot l'avi, que eren mestres.

Fa 17 anys que es dedica a l’ensenyament, i 5 anys 
que és a l’ IES Lliçà va ser una de les professores 
que van estrenar el nou edifici.

Diu que li agrada molt aquest centre i es troba molt 
bé. Per desplaçar-se fins a l'institut, vé amb el seu 
cotxe. 

I  ara  us  direm  dues  anècdotes  que  ens  ha 
confessat: 

-En mes d’una ocasió he entrat decidida a classe i 
quan ja era dins i començava a posar ordre, li  els 
alumnes li deien , no tocava català. 

Fa poc va donar una classe amb un gatet miolant 
dins d’una capsa al fons de la classe. 

  

Horitzontals 1.- Que no hi veu. A les illes balears, nen. 
2.- Vocal amb simetria vertical. Gas que es forma a les 
capes altes de l'atmosfera. Vocal amb simetria vertical. 
3.-  Col·legi  d'Arquitectes  de  Catalunya.  Noi  petit.  4.- 
Consonant  que  es  pot  girar  mitja  volta.  5.-  Institut 
Nacional d'Indústria. 6.- Vocal amb simetria vertical. 7.- 
Consonant que es pot girar mitja volta. Part mòbil que 
gira d'un aparell mecànic. 8.- Número romà. Vocal amb 
simetria vertical. 9.- Teixits molt fins. Consonant sense 
cap  simetria.  10.-  Vocal  simètrica  verticalment.  11.- 
Divinitat  àrab.  12.-  Consonant  no  simètrica.  13.- 
Familiarment beguda. Part entre la barba i el coll. 14.- 
Número  romà.  En  aquest  moment.  La  vocal  més 
simètrica. 15.- 3.000. Nom molt popular 

Verticals 1.- Animal invertebrat. Número romà. Número 
expressable  en  tres  lletres.  Actor  que  s'expressa  amb 
moviments corporals. 2.- Vocal amb simetria horitzontal. 
Nom de noia. Vocal amb simetria horitzontal. Vocal amb 
simetria vertical. 1.000. 3.- Ho faig a la cuina. Vocal amb 
punt.  Consonant  asimètrica.  500.  Aigua.  4.-  Consonant 
invariant  per  gir.  Vocal  molt  simètrica.  Vocal  amb 
simetria  horitzontal.  Consonant  molt  asimètrica.  5.- 
Repetit,  cançó  per  fer  dormir  els  infants.  Consonant 
present  en  consonant.  Lletra  invariant  per  gir.  Lletra 
simètrica.  Bossa  de  l'esòfag  dels  ocells.  6.-  Número 
romà.  Vocal  amb  simetria  horitzontal.  Vocal  molt 
simètrica. En aquell lloc. Vocal amb simetria horitzontal. 
7.-  Molt  petit.  Estrany.  Vocal  amb  simetria  vertical. 

Animal amb tentacles. 

SOLUCIÓ DE L'ENIGMA ANTERIOR:
El nostre personatge incògnita de la revista passada, era 
el Ramon Martín, que és professor de Ciències Naturals. 


