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Activa Electrodomèstics Bòfia
Al Regal
Àmfer
Apunts Gràfics
Armeria Els Caçadors
Armeria Solsona
Assessoria del Bages
Bar Cantàbric
Begudes Delfí
Bonàrea
Bufau
Ca la Carme
Ca la Carme Gras
Llenceria Celes
Cal Baldomero
Cal Coll 1935 Solsona
Cal Jaumet del Forn
Calçats Algué
Calçats Ribalta
Can Solvi
Can Solvi
Can Solvi
Carnisseria Teresa
Centre Auditiu del Solsonès
Centre d'Estètica Antònia
Centre Visió - Òptica Solsona
Clínica Veterinària El Solsonès
Clisus Informàtica
CN Tèxtil
Davesas
Decser
DSf Ferreters
El Drac
El Ninot de Paper
El Racó - Bar restaurant
El Ral
Electrodomèstics Vilaseca
Forn de Sant Joan
Forn de Sant Joan
Forn de Sant Joan
Centre d'estètica Essència
Estació de Servei Setelsis
Estanc de Baix
Ferreteria La Clau
Ferreteria Vilbar
Flors i Plantes Rendé Bertran

albercoc
albergínia
all
alvocat
ametlla
anacard
api
aranja
aranja gran (o pomelo)
aranyó
avellana
banana (o plàtan)
banana mascle (o plàtan mascle)
blat de moro (o panís)
bleda
bleda-rave
bresquilla
bròcoli
bròquil (o bròquil verd)
cacau
cacauet
cafè
caqui
carabassa
carabassó
carambola
carxofa
castanya
ceba
cigró
cirera
cirera d'arboç
cirereta de pastor
clementina
coco
codonyat
cogombre
col
coliflor (o bròquil blanc)
cumquat
dàtil
enciam
endívia
escalunya
escarola
espàrrec

Del llatí, a través de l'àrab al-birqûq
Del persa, a través de l'àrab al-bedenǧéna
Del llatí ālium
Del nahua awákatl
Del grec, a través del llatí amygdăla
Del grec, a través del llatí anacardus
Del llatí apĭum
De l'àrab nāranja
De l'àrab nāranja
Potser del cèltic *agranio, -on
Del llatí abellana nux
D'origen africà
D'origen africà
Probablement del celta mlato
Del llatí *bleta / blĭtum
Del llatí, potser a través del francès betterave
De l'aragonès presquilla
De l'italià broccoli
De l'italià broccolo
Del nahua kakáwa
Del nahua tlalkakáwatl
De l'àrab, manllevat pel turc (kahvé )
De l'urdú haki
De base hispànica preromana *carapaccia
Derivat de carabassa (d'un preromà *carapaccia )
Del sànscrit, a través del malai karambal
De l'àrab ḥáršafa
Del grec, a través del llatí castănĕa
Del llatí cēpa
Del llatí cĭcĕro, -ōnis
Del grec, a través del llatí cerasia
Del grec, a través del llatí cerasia
Diminutiu de cirera (del llatí cerasia )
Del missioner francès Clément Rodier
Del castellà
Del grec, a través del llatí cotōnĕum
Del llatí cŭcŭmis, -ĕris
Del llatí caulis
Del llatí, a través de l'italià caolifior
D'origen asiàtic
Del grec, a través del llatí dactylus
Del llatí *ĭncīsāmen
D'origen incert
Del llatí ascalonia
Del llatí escariŏla
Del grec, a través del llatí asparăgus

l'albercoquer
l'alberginiera
El bulb de l'all s'anomena cabeça.
l'alvocater
l'ametller
L'arbre i el fruit s'anomenen igual: anacard.
El nom científic de la planta és Apium graveolens .
l'aranger
l'aranger gran o aranger gros
l'aranyoner o arç negre
l'avellaner
el bananer
el bananer gros
Els grans esclatats en forma de flor són les crispetes, roses o rosetes. (Se'n menja al cine.)
Un camp plantat de bledes és un bledar.
És una planta coneguda també amb el nom de remolatxa.
el presseguer (o el bresquiller)
És una hortalissa amb brots florals de color verd fosc.
És una hortalissa amb brots florals de color verd clar.
L'ingredient principal de la xocolata és la llavor del cacau.
El nahua és una llengua de la família utoasteca, parlada a Mèxic.
Una plantació de cafè és un cafetar.
el caquier
la carbassera o carabassera
la carbassonera o carabassonera
el caramboler
la carxofera
el castanyer
El nom científic de la planta és Allium cepa .
la cigronera
el cirerer
l'arboç, el cierer d'arboç o l'arbocer
l'arç blanc
És un arbre híbrid entre el mandariner i el taronger.
el cocoter
el codonyer
la cogombrera
És una hortalissa que té moltes varietats; la col de Brussel·les n'és una.
És una hortalissa amb brots florals de color gairebé blanc.
El fruit del cumquat s'assembla a una taronja petita.
el datiler, la datilera o la palmera de dàtils
El nom científic de la planta és Lactuca sativa .
Les fulles de l'endívia són de color blanquinós perquè es conrea en caves.
L'escalunya és una planta del mateix gènere que l'all i la ceba.
L'escarola és una planta de fulles verdes i arrissades.
l'esparreguera

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Èxit
EsparSala
Fruits Taribó
Gestoria Mas
Gràfiques Dach
Gràfiques Muval
Grafkic
Granja Restaurant Sant Antoni
Hostal Restaurant Crisami
Arts Gràfiques Figueras
Indesol del Solsonès
Inproject
Instal·lacions Elca
Instal·lacions Malé
Ipsíc
Jordi Vilar GAMMA
La Tasketa de la Núria
Kauri Viatges
L'Espetec
L'Obrador del Marc
Artesania La Palmera
Artesania La Palmera
La Bijuteria
La Tinalla
La Vinícola
LC7 Jeans - La Cotillaira
Condis - Fruits Vilaseca
Lluïsa Outlet
Confeccions Lourdes Espuga
Maria Prat Len-Per
Milar Pelfort
Mobles Nosàs
Mobles Rafart
Moda Valentí
Pellicer
Pellicer
Ofiset
Red Tortuga
Òptica Jané
Pastisseria el Passeig
Pastisseria Sant Antoni
Peixateria Romar
Perfumeria Torres
Perruqueria Nuri
Perruqueria Maria
Petit Petó

espinac
fava
fesol (o mongeta)
festuc (o pistatxo)
figa
figaflor
taronja
fraga (o maduixot)
garrofa
gerd o gerdó
gingebre
gínjol
grosella
guaiaba
guanàbana
guixa
herbacol
julivert
kiwi
litxi
lledó
llentia (o llentilla)
llima
llimona
macadàmia (o nou d'Austràlia)
maduixa
maduixot (o fraga)
magrana
mandarina
mandioca
mango
meló
mongeta
mongeta azuki
moniato
móra
nabiu
nap (o nabera)
nectarina
nespla (o nespra)
nou
nyam
oliva
papaia
pastanaga
patata

Del persa ispāanâḫ
Del llatí faba
Del grec, a través del llatí faseŏlus
De l'àrab fústaq o fústuq
Del llatí fīca
Del llatí fīca i flōs , flōris
D'origen indopèrsic, a través de l'àrab tųrųnǧa
Del llatí fraga , plural de fragum
De l'àrab ḫarrûf
D'origen preromà
Del grec, a través del llatí zingĭber, -ĭbĕris
Del grec, a través del llatí zizĭphum
Del francès groseille
De l'arauac
Del taïno dominicà
D'origen preromà potser
Compost dels mots llatins hĕrba i caulis
Del llatí jolium viride o lilium viride
Del maorí
D'una llengua asiàtica
Del grec, a través del llatí loto, -ōnis
Del llatí lentīcŭla
De l'àrab lîma
Del persa, a través de l'àrab lāimûna
Del naturista australià, d'origen escocès, John Macadam
D'origen preromà
Derivat de maduixa (d'origen preromà)
Del llatí mille-grana i malum granatum
D'origen índic, a través del malai
Del guaraní mandióg
Del tàmil mankay
Del grec, a través del llatí melo, -ōnis
Diminutiu de 'monja' (en llatí monĭca )
D'origen asiàtic
D'origen americà
Del llatí mōra
Probablement del basc anabi
Del llatí napus
Derivat de nèctar (en llatí nectar, -ăris )
Del grec, a través del llatí nespĭla
Del llatí nux, nŭcis
D'una llengua bantu, o d'una onomatopeia
Del grec, a través del llatí olīva
Del carib (grup de llengües ameríndies)
Del llatí pastĭnāca
Creuament del quítxua i el taïno papa i batata

El nom científic de la planta és Spinacia oleracea .
Un camp plantat de faves és un favar.
la fesolera, la mongetera o la bajoquera
el festuc (o el pistatxer)
la figuera o el figuer
"Ser figaflor" és el mateix que ser fleuma.
el taronger
la fraguera
el garrofer
la gerdera o gerdonera
El rizoma del gingebre és utilitzat com a condiment.
el ginjoler
el riber o el groseller
el guaiaber
el guanabaner
la guixera
Les flors de l'herbacol serveixen per fer quallar la llet.
Les fulles del julivert són emprades com a condiment.
l'actinídia o el kiwi
el litxi
el lledoner
Les llavors de la llentia tenen forma de lent (són lenticulars).
la llimera
el llimoner
L'arbre i la llavor del fruit s'anomenen igual: macadàmia.
la maduixera
la fraguera
el magraner
el mandariner
De l'arrel de la mandioca s'extreu la tapioca.
L'arbre i el fruit s'anomenen igual: mango.
la melonera
la mongetera
El fruit lleguminós de la planta és de color vermellós.
la moniatera
la morera; l'esbarzer
la nabinera o l'avajonera
Ara per naps ara per cols' significa trobar sempre excuses.
el nectariner
el nespler o nesprer
la noguera o el noguer
"Fer nyam-nyam" en llenguatge infantil significa menjar.
l'olivera o l'oliver
el papaier
L'arrel comestible de la planta és de color taronja.
la patatera
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Pintura i Decoració Grifell
Perruqueria Prestigi
Pub l'Aixeta
Quitxalla
Rellotgeria J. Ester
Resol fotografia
Braseria Bogart
Restaurant Gran Sol
Vetes i Fils
La Criolla
Tàndem Solsona
Tatiana
Vintage 78
Teràpies Naturals Magda
TKS Sport Ribera
Torra Stil
Torres Barbens Assessors
Transmoisès
Forn Pastisseria Camps
Forn Pastisseria Camps
Forn Pastisseria Camps
Forn Pastisseria Camps
Sabina

pebrot
pera
pèsol
pinya tropical (o pinya americana)
pinyó
pistatxo (o festuc)
plàtan (o banana)
poma
pomelo (o aranja gran)
porro
préssec
préssec pla (o paraguaià)
pruna
quinoa
raïm
rave
remolatxa
ruca
ruibarbre
tomàquet
serva
síndria
soia (o soja)

Derivat de pebre (en llatí pĭper, -ĕris )
Del llatí pĭra
Del llatí pĭsŭlum
Del llatí pīnea
Deriva del llatí pīnea
Del grec, a través de l'italià pistacchio
Del grec, a través del llatí platănus
Del llatí poma
Potser del neerlandès pompelmoes, o del llatí pomum melo
Del llatí pŏrrum
Del llatí (malum ) persĭcum
Del llatí (malum ) persĭcum
Del llatí prūna
Del quítxua
Del llatí racīmus
Del grec, a través del llatí raphănus
Probablement de l'italià remolaccio
Del llatí eruca
Del llatí rheu barbărum
Del nahua tomalt
Del llatí sorba
De l'àrab baṭîḫa sindîia
Del xinès shi-yu

la pebrotera o el pebroter
la perera o el perer
la pesolera
l'ananàs
el pi pinyer
el pistatxer (o el festuc)
És un fruit produït pel bananer.
la pomera o el pomer
l'aranger gran o aranger gros
El nom científic de la planta és Allium porrum .
el presseguer
"Fer el préssec" vol dir deixar-se enredar o caure en el ridícul.
la prunera o el pruner
El quítxua és una llengua ameríndia, parlada a l'Equador, el Perú i Bolívia.
el cep; la vinya
la ravenera
És una planta coneguda també amb el nom de bleda-rave.
És una planta que en castellà s'anomena "rúcula" i en català "ruca".
La tija del ruibarbre s'utilitza per fer pastissos.
la tomaquera
el server o la servera
la sindriera
El tempeh, el tofu i el miso s'elaboren amb soia o soja.

