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Jocs...Jocs...La LluïsaLa Lluïsa TribuTribui més jocs!i més jocs!
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Els reptes MIL DIMONIS... assolits!

Els reptes MIL DIMONIS... assolits!

En la darrera revista vos animàvem a fer un pa 

En la darrera revista vos animàvem a fer un pa 

d’ou. Mit aquí alguns dels resultats... nyam!

d’ou. Mit aquí alguns dels resultats... nyam!

Maria de PerpinyàMaria de Perpinyà

Miquela de PiàMiquela de Pià

Mithé de Sant CebriàMithé de Sant Cebrià

Amb tots i totes, la petita Amb tots i totes, la petita RitaRita,,
de 2 anys, de de 2 anys, de Cam MainadaCam Mainada..

És la guanyadora més És la guanyadora més jove deljove del
concurs de Sant Jordiconcurs de Sant Jordi  

                                                    MOLTES FELICITATS !!!MOLTES FELICITATS !!!

PARTICIPA!PARTICIPA!

Les classes bilingües de l’escola Torcatis, d’ILLALes classes bilingües de l’escola Torcatis, d’ILLA
s’omplen de color amb la revistas’omplen de color amb la revista  Mil DimonisMil Dimonis
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En En ClimentCliment convida a menjar gelats convida a menjar gelats
Tothom tria el que més li agrada. En Tothom tria el que més li agrada. En LlorençLlorenç i l’ i l’ArístidesArístides  elsels

 llesten de pal. La resta els prefereixen de boles o servit en copa de vidre. llesten de pal. La resta els prefereixen de boles o servit en copa de vidre.
Ni a la Ni a la RomanaRomana ni a la  ni a la MartaMarta els agrada embrutar-se així que fan servir els agrada embrutar-se així que fan servir

cullereta. La cullereta. La LauraLaura s’enfada perquè veu com la  s’enfada perquè veu com la MartaMarta, en , en LlorençLlorenç i la  i la RomanaRomana
ja han començat a menjar i ella,                            que ha hagut d’agafar un tovalló ja han començat a menjar i ella,                            que ha hagut d’agafar un tovalló 

de paper per si el seu gelat                                     regalima, s’estava esperant. de paper per si el seu gelat                                     regalima, s’estava esperant. 
                                     Per fer-se disculpar, els tres que ja                                      Per fer-se disculpar, els tres que ja 

                  han començat, ofereixen llur gelat a qui                  han començat, ofereixen llur gelat a qui
el vulgui tastar. Però ni la el vulgui tastar. Però ni la RomanaRomana ni en  ni en LlorençLlorenç

     els agraden pas els gelats servits amb fruites.     els agraden pas els gelats servits amb fruites.
  Si has arribat fins aquí, ja saps que a en  Si has arribat fins aquí, ja saps que a en
  ClimentCliment li agraden els cucurutxos, li agraden els cucurutxos,
     que són els gelats en cornet.     que són els gelats en cornet.

Amagades entre pilotes de
Amagades entre pilotes de

rugbirugbi, , futbolfutbol, , bàsquetbàsquet, , tennistennis i boles i boles

de de petancapetanca hi ha 3  hi ha 3 llimonesllimones, 3, 3

tarongestaronges i 3  i 3 cirerescireres. Les veus?. Les veus?
3
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El repte El repte Mil DimonisMil Dimonis: retalla el forat de la 
: retalla el forat de la careta,careta,

fes-te una fes-te una fotofoto i  i comparteix-lacomparteix-la etiquetant-nos a les 
 etiquetant-nos a les xarxesxarxes

il·lu
stració de la portada del llib

re

il·lu
stració de la portada del llib

re

per a l’editorial

per a l’editorial

elaborada per Xavier Salomó

elaborada per Xavier Salomó

Plaça Joan Payrà, Perpinyà

Plaça Joan Payrà, PerpinyàAqueix i altre
s llib

res genials en català a:

Aqueix i altre
s llib

res genials en català a:



Ajuda’m a trapar les

Ajuda’m a trapar les

7 diferències
7 diferències
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il·lu
stració de la portada del llib

re

il·lu
stració de la portada del llib

re

per a l’editorial

per a l’editorial

elaborada per Xavier Salomó

elaborada per Xavier Salomó

Plaça Joan Payrà, Perpinyà

Plaça Joan Payrà, PerpinyàAqueix i altre
s llib

res genials en català a:

Aqueix i altre
s llib

res genials en català a:

                                          
     

                                          
     La capital del VallespirLa capital del Vallespir

                                          
                                          

                                  

                                          
                                          

                                  Llum, càmera...Llum, càmera...

 Comarca que té per capital Tuïr
 Comarca que té per capital Tuïr

 Municipi de Catalunya Sud envoltat
 Municipi de Catalunya Sud envoltat

        de pobles de Catalunya Nord
        de pobles de Catalunya Nord          Municipi de Catalunya Sud
          Municipi de Catalunya Sud

 envoltat de pobles de Catalunya Nord
 envoltat de pobles de Catalunya Nord

                            Encesa al cim del Canigó
Encesa al cim del Canigó

  corre cada any per tots els Països Catalans
  corre cada any per tots els Països Catalans

                                      Prova d’avaluacióProva d’avaluació

    que és prohibida durant les vacances!
    que és prohibida durant les vacances!

Què NO ha de fer servir el nostre dimoni durant l’estiu?
Què NO ha de fer servir el nostre dimoni durant l’estiu?el mot correcteel mot correcte
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Solucions:
Solucions:

AA
BB
CC
DD
EE

1   2  1   2    3  3    4  4    5  5    6  6    7  7    8  8    9 9   10 10 

   HORITZONTALS:    HORITZONTALS: 
  A.   A. Temps de repòs. Placa de França.

Temps de repòs. Placa de França. B. B. Al mig del    Al mig del   cel. Semblant a l’or, al revés. Inici de barca. 
cel. Semblant a l’or, al revés. Inici de barca. C.C. Hi pots  Hi pots passar un estiu fresquet a prop de les gorges del Segre. 
passar un estiu fresquet a prop de les gorges del Segre. Emperador rus. Emperador rus. D.D. Passejades al mig de la natura.

 Passejades al mig de la natura.E. E. Inici de riu. Si no t’agrada la mar, pots passar les 
Inici de riu. Si no t’agrada la mar, pots passar les vacances d’estiu en aqueixa terra alta.

vacances d’estiu en aqueixa terra alta.
    VERTICALS: VERTICALS: 
        1. 1. Embarcació amb vela. Embarcació amb vela. 2.2. Al mig del mar. Seixanta 

 Al mig del mar. Seixanta    a Roma.    a Roma. 3.3. Lletres de còmic.  Lletres de còmic. 4.4. Déu egipci, al revés.  Déu egipci, al revés.     Vocal repetida, que s’empra per fer por. 
    Vocal repetida, que s’empra per fer por. 5.5. No No     vestit. Consonants del riu Rin 
     vestit. Consonants del riu Rin 6.6. Gos. Abreviatura   Gos. Abreviatura         de sant.        de sant. 7.7. Segona vocal. Germana del pare o

 Segona vocal. Germana del pare o         de la mare.          de la mare. 8.8. Al final de l’autobús. Ganes
 Al final de l’autobús. Ganes           de dormir.            de dormir. 9.9. A l’estiu pot ser de mar o
 A l’estiu pot ser de mar o             de sol!              de sol! 10.10. Cosa fingida que es pretén

 Cosa fingida que es pretén                 fer passar com a veritable.
                 fer passar com a veritable.

Autor delsAutor dels
mots encreuats:mots encreuats:
Frederic TriasFrederic Trias

El sudoko d’estiu:

gelats de colors!

 JOCSJOCS

Pista:
Pista: l’aigua que s’hi

 l’aigua que s’hi

veu és pas el mar tot i que

veu és pas el mar tot i que

és pas gaire lluny

és pas gaire lluny

        Pots enviar-nos la teua resposta i

Pots enviar-nos la teua resposta i

qualsevol idea que vulguis compartir a:

qualsevol idea que vulguis compartir a:

mildimonis@aplec.cat

mildimonis@aplec.cat

Racons de Catalunya Nord

Racons de Catalunya Nord

Saps identificar 

Saps identificar 

aqueix indret del 

aqueix indret del 

nostre país?

nostre país?

Què és un far?

Què és un far?

Com funciona?

Com funciona?

La Viquipèdia respon!

La Viquipèdia respon!

... ... el Far delel Far del

Cap de Biarra
Cap de Biarra           

       El racó proposat en la

           
       El racó proposat en la

revista anterior eri...

revista anterior eri...

Il·lustracions Il·lustracions danieldp.artsdanieldp.arts

Marta Marta

Climent Climent

Romana Romana

 Laura  Laura Arístides Arístides

Llorenç Llorenç

GROCGROC

GROCGROC

VERDVERD

ROIGROIG

BLAUBLAU
BLAUBLAU

Nivell principiantNivell principiant

Nivell maxi-expertNivell maxi-expert



Què és un far?

Què és un far?

Com funciona?

Com funciona?

La Viquipèdia respon!

La Viquipèdia respon!
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La forneraLa fornera El fornerEl forner

El carterEl carter La mestraLa mestra El carnisserEl carnisser

La llibreteraLa llibretera Les meues amiguesLes meues amigues

     Rere     Rere
  les mascaretes  hi ha   les mascaretes  hi ha 
 somriures! somriures! Fem apolit! Fem apolit!
  Ensems retrobarem la  Ensems retrobarem la
    nostra vida d’abans!    nostra vida d’abans!



Trad. MAP Seguirà...

Tribu


