
 

 

                                                  CAMPANYA DEL JULIOL DE 2020 

 

         ENIGMA                                             SOLUCIÓ  

                             
1 El dia es fa molt llarg, si no en tens (2 lletres) PA 

   2 Qui matina fa  (6 lletres) FARINA 

3 Si el tens al cove és ben segur (4 lletres) PEIX 

4 Una de sola no fa estiu (4 lletres) FLOR 

5 Tot son flors i  (6 lletres) VIOLES 

6 Molta roba i poc  (4 lletres) SABÓ 

7 Quina rapidesa! Això ha estat arribar i  (6 lletres) MOLDRE 

8 Ser com un  obert (6 lletres) LLIBRE 

9 Si no ho vols deixar córrer, no la llencis mai! (9 lletres) TOVALLOLA 

10 Si la sues, t’hi has esforçat! (9 lletres) CANSALADA  

11 I un _____ negre amb potes rosses! (2 lletres) BE 

12 Si n’hi ha d’estesa, no convé parlar (4 lletres) ROBA 

13 Si hi tens un roc, ets previsor (5 lletres) FAIXA 

14 Estirar més el braç que la  (6 lletres) MÀNIGA 

15 Si és la del lloro, és poca cosa (8 lletres) XOCOLATA 

16 Si l’agafes pel mànec, fas el que vols (6 lletres) PAELLA 

17 En peses si fas becaines (6 lletres) FIGUES 

18 Si s’ha acabat, ja no hi ha res a fer (7 lletres) BRÒQUIL 

19 Quina bona pinta! Fa venir  a la boca (5 lletres) AIGUA 

20 Més val   curar-se en  (5 lletres) SALUT 

21 Santa Llúcia te la conserva (5 lletres) VISTA 

22 Fer uns ulls com unes_______ (8 lletres) TARONGES 

23 Si saps quin calça, el coneixes prou bé (3 lletres) PEU 

24 Anar amb un esclop i una ________ (10 lletres) ESPARDENYA 

25 Fer més hores que un ________  (8 lletres) RELLOTGE 

26 Si la hi segueixes, no el contradius (4 lletres) VETA 

27 Ho compliques, si l’emboliques (5 lletres) TROCA 

28 Aquí n’hi ha per donar i per _______  (6 lletres) VENDRE 

29 T’han clissat i has quedat ben _______  (8 lletres) RETRATAT 

30 Tants _______ tants barrets (4 lletres) CAPS 


