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Joies del mar

El corall vermell està
emparentat amb les
anemones i les meduses. Té
un esquelet calcari vermell
recobert de petits pòlips
blancs, proveïts de tentacles
per capturar l’aliment. Viu
en fons rocosos poc
il·luminats, a entre 30 i 200
metres de profunditat, tant
al Mediterrani com a
l’Atlàntic Oriental. Creix uns
3-4 cm cada 10 anys. Molt
apreciat des de l’antiguitat
per fabricar joies, ha estat
sobreexplotat.

El corall vermell
és un animal
colonial

Els icebergs són literalment “muntanyes
de gel” que s’han desprès d’una glacera o
d’una plataforma de gel continental i
suren lliurement en aigües obertes
arrossegats pels corrents marins. Com
que aquest gel procedeix de la neu i el
gebre acumulats, és estrictament dolç.
Però atenció: als pols la superfície del mar
també es congela i forma la banquisa, una
extensa massa de gel salat.

EL LECTOR MÉS CURIÓS

¿El gel dels
icebergs és

dolç o salat?
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Sponges are the simplest multicellular animals in the
world. The bath sponge lives between 1 and 40 m below the
sea surface in the Mediterranean and Caribbean. When it’s
alive it is grey, and when it dries out it becomes yellow or

brown. It grows very slowly. Its elastic, flexible skeleton
make it ideal for us to clean ourselves. That is why it has
been intensively fished since ancient times. Today it is
considered rare and luxurious.

● simplest: els més senzills ● bath sponge: l’esponja de bany ● below: per sota
● alive: viva ● dries out: s’asseca ● intensively: intensament ● fished: pescadaVOCABULARY

AMBUNAALTRAMIRADA

Envia la teva pregunta a:
arakids@ara.cat

PERE RENOM
REPORTER DEL ‘QUÈQUICOM’

Avui: Al Toni li fa més mal l’orgull que el cop!

● pride: orgull
● embarrassed:

avergonyit
● workshop:

taller

VOCABULARY

CLÀUDIA MIRET, 11 ANYS




