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Consultes i recursos

Mollet és Fira

Tots els caps de setmana del mes de juny hi haurà fires sectorials per
dinamitzar el teixit comercial de la ciutat.

Portaescuradents
Recipient on es posen els escuradents.

Tapa
Petita ració d’olives, marisc, embotits,
croquetes, etc., que se serveix en bars i
establiments similars, especialment com a
part d’un aperitiu.

Cresta
Pasta de forma semblant a una cresta de gall
elaborada amb farina, ous, mantega i aigua,
farcida i fregida. Per exemple cresta de
tonyina. No en digueu *empanadilla.

Auxiliar de la llar
Professional que desenvolupa intervencions
de manteniment i neteja d’un domicili.

Salut
Estat de l’organisme lliure de malalties, que
exerceix normalment totes les seves
funcions.
A la salut de... Fórmula amb què es brinda o
ofereix una cosa de menjar o de beure. Gas-
tar salut Tenir-ne, estar bé del cos. Tenir salut
per donar i vendre Estar molt sa.  Curar-se
en salut Prevenir-se contra un perill quan
encara és remot. Salut i gràcia, i un duro en
la faixa Significa que convé tenir salut i gràcia
de Déu, però també mitjans materials per
viure bé.

Lleure
Temps lliure del qual hom disposa fora de
les ocupacions regulars per distreure’s de
les obligacions quotidianes.

http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
http://www.molletvalles.cat/DetallContinguts/_wEovPETJ6tf8bvF8XcoTZzFEft42qZyl


L’Estenedor
Comerç
Compra i venda, bescanvi, de productes
naturals i industrials o de serveis. Comerç a
l’engròs, al detall. Comerç d’exportació,
d’importació. Una casa de comerç.

Pagament a terminis
Pagaments successius que es fixen al
moment d’efectuar una operació de
compravenda. Comprar a terminis. Venda
a terminis.

Enllaços web

L’endevinalla

Al número anterior preguntàvem què significa estar de futris. La solució correcta era la 4:
Estar de molt mal humor. L’encertant va ser Jaume Rifà. El que preguntem ara és: què
significa Xemicar?

1.   Aixafar completament, destrossar.

2.   Cosir amb un fil molt prim.

3. Sons que fa l’ocell camallarg, de plomatge bru amb dues barres blanques a
les ales.

4. Batre cogombre i api amb un polsim de pebre.

La persona que l’encerti i guanyi el concurs tindrà de premi el llibre Obres completes de
Vicenç Plantada, volum 2.

Plats a la carta http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/116/Fitxes/català/A/
1100/
Diccionari de procediments culinaris http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/
20/

Diccionari de medicina: http://www.medic.cat/

Diccionari de les ciències ambientals http://cit.iec.cat/dca/default.asp

Dependent-a de comerç http://www.gencat.cat/treball/doc/doc_35464600_1.PDF

http://www.termcat.cat/ca/Biblioteca/Biblioteca_Terminologica/Arees_Tematiques/
Economia.%20Empresa/10/rm-biblioteca-interior.html

Diccionari del comerç electrònic http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/15/

http://www.termcat.cat/ca/Neoloteca/  Cliqueu accés temàtic i feu la cerca.

Semblar can Seixanta
Significa desendreçat. Es referia a una antiga
fàbrica tèxtil del carrer Riereta de Barcelona
i té diverses interpretacions: l’una diu que
l’amo del terreny, abans de tenir-hi la fàbrica,
s’entossudia a vendre les seves cebes a
seixanta; una altra explica que el mateix
personatge presumia de tenir seixanta fills;
però potser la més fiable és la que diu que
els seixanta obrers de la fàbrica feien
cadascú l’horari que volien i no hi havia cap
ordre ni concert en els afers laborals.Motor

Aparell generador d’energia que dóna
moviment a un vehicle.

Embragatge
Mecanisme que permet d’embragar i de
desembragar.

http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental/publicacions.html
http://www.molletvalles.cat/DetallContinguts/_wEovPETJ6tf8bvF8XcoTZzFEft42qZyl
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/116/Fitxes/catal�/A/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/
http://www.medic.cat/
http://cit.iec.cat/dca/default.asp
http://www.gencat.cat/treball/doc/doc_35464600_1.PDF
http://www.termcat.cat/ca/Biblioteca/Biblioteca_Terminologica/Arees_Tematiques/
http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/15/
http://www.termcat.cat/ca/Neoloteca/

