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El roure de l’hospital
No hi ha cap dubte que l’arbre més im-
portant de Mollet del Vallès és el roure 
de l’hospital. L’edat estimada és de 220 
anys. És un arbre que n’ha vist de tots 
colors, des de néixer en un entorn agrí-
cola i rural, a l’abandonament de l’entorn 
durant dècades (per sort seva), obres en 
tot l’entorn protegit, fins a l’actualitat, que 
és emblema de la ciutat, de l’hospital, 
dels donants de sang...  Està catalogat 
i protegit pel planejament urbanística.

Alexandre March Raurell

Fort com un roure
Molt fort, d’una gran resistència. | Molt 
sa i ple de vigor. Ja té molts anys, però 
encara està fort com un roure; fa vida 
normal, neda i juga a tennis. També s’usa 
ometent l’adjectiu. La Laura és un roure, 
sempre guanya totes les competicions

Més fort que un roure sa
Es diu d’una persona o cosa molt sòlida o 
vigorosa. Aquest any tothom ha passat la 
grip menys ell; és més fort que un roure.

Donar una gla per fer cagar un roure
Fer un obsequi o un sacrifici petit amb 
la intenció d’obtenir un benefici molt su-
perior. | Donar una cosa amb la finalitat 
d’obtenir-ne una altra de més valor. Dius 
que t’ha convidat a sopar? No te’n fiïs, 
és dels qui dona una gla per fer cagar 
un roure.
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Al número anterior preguntàvem què 
vol dir borrall. La resposta correcta era 
la 2. Porció petitíssima d’una cosa. La 
guanyadora ha estat Sílvia Domínguez 
Francès, seguidora de L’Estenedor.

Ara preguntem què vol dir dormir com 
una soca?

1. Dormir dempeus.

2. Dormir profundament.

3. Dormir a la intempèrie.

4. Esser mort.

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 com a premi una samarreta model 
Diacrítics feta al Taller Alborada.
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Arrabassadora i no pas *destoconadora 
Màquina que s’utilitza per  eliminar soques 
d’arbres morts o talats.

Bardissa o tanca vegetal
Tanca feta de mates o arbusts vius, retallats 
o no.

Bessa
Branca principal en què es divideix el tronc 
d’un arbre.

Capçada
Conjunt de les branques d’un arbre des de 
l’enforcadura fins al cimall, amb fullatge o 
sense.

Tany o fillol
Brot que surt a la base de la tija principal de 
determinades plantes i que es pot utilitzar 
per a la seva multiplicació.
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Platabanda
Llenca de terra llarga i estreta, sovint alçada, 
construïda en un jardí, parc, etc., plantada 
de flors i arbusts i freqüentment emmarcada 
amb una vorada o una tanca baixa.

Tallabarder
Màquina amb dues fulles tallants en forma 
de serra acoblades a un cos on es troba el 
motor i per on se subjecta.

Tira-saba
Branca o branquilló lateral que s’ha de deixar 
en podar una branca d’ordre superior.

Xerrac
Serra de fulla rígida i ampla de forma trape-
zoidal, proveïda a la part més ampla d’un 
mànec, que serveix per tallar branques 
gruixudes.

Escocell
Clot que es fa a l’entorn de les soques dels 
arbres de les vies públiques perquè retinguin 
l’aigua de les regades o de la pluja.

Pa d’arrels
Conjunt d’arrels d’una planta amb la terra 
on estan fixades.
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