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Passatemps

Enigma
El  nostre  professor  incògnita  d'aquests  més  va 
néixer a Barcelona. Encara ara segueix vivint  allà i 
es desplaça a diari fins al nostre Institut, tot passant 
la creu de l'embús de  circulació.

Ja de ben de petit volia ser bomber per  apagar focs 
i protegir la natura, però ha acabat sent professor 
cosa que també li agrada. 

Actualment, es dedica a entrenar molt fort perquè 
en un futur té com objectiu participar en les  mitges 
maratons i en maratons senceres. A la seva darrera 
mitja marató la seva marca va ser de 1h10min. Un 
molt bon record. Enhorabona!

Aquest  és  el  primer  any  que  treballa  al  nostre 
institut.  Abans  havia  estat  en  altres  instituts  de 
Catalunya  com  per  exemple  a  Badalona,   Santa 
Coloma de Gramenet, Hospitalet de Llobregat, ...

Ha viatjar per Europa: París,  a la Provença francesa. 
Li agradaria anar de viatge a Austràlia a veure els 
cangurs.

El que li agrada més fer en el seu temps lliure és fer 
esports i anar a veure pel·lícules al cinema, doncs és 
un gran cinèfil. Destaquem una anècdota en relació 
a l'esport:  és que un dia quan anava passejant amb 
bicicleta va caure i es va trencar el nas. 

    El presentador és el nostre professor incògnita
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                  Horitzontals
1. Equivalent medieval del cotxe contemporani.
7. Insult que mai no articularia un ecologista.
8. Tants com mitja dotzena.
9. En tinc coneixement.
10. Bosc d'oms.
12. Nota modèlica o article ordinari.
13. Font capgirada.
15. Seduïa l'atenció
                 Verticals
1. Fet a casa.
2. Dotat de vida.
3. Targeta temporament màgica.
4. Abans de migdia.
5. Condiment capgirat.
6. Melic de les Terres de Ponent.
11. Carrer francès.
14. Interjecció vocàlica.

La solució a l'enigma de la 
revista ELI número 40 és en: 

Jaume Ilari
Professor de Música i 

tutor de 1r A
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