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Viure allà mateix
Like many seabirds, gannets live alone at sea for most of
the year. When mating season begins in the spring they get
together and form huge colonies of tens of thousands
of birds. Generation after generation return to the exact

same islet or cliff where they were born in order
to reproduce. There are historical records of some
colonies occupied continuously for at least
the last 800 years.
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Roma té més
de 2.700 anys

EL LECTOR MÉS CURIÓS

¿La fusta és viva
quan fem un moble?

La ciutat de Roma es va
fundar al voltant de l’any
750 aC i des d’aleshores ha
estat ininterrompudament
habitada. Generació rere
generació, els romans hi han
nascut, crescut, mort i s’hi
han reproduït. En alguns
indrets conviuen edificis
mil·lenaris, com el Panteó, al
costat de ciclomotors
moderns. Però molt abans
de viure en ciutats els
humans del paleolític van
habitar les mateixes coves
durant desenes de milers
d’anys. Home, sweet home!

DANIEL MUÑOZ, 8 ANYS

La fusta no només és morta quan fem
un moble, de fet, també ho és fins i tot
al tronc d’un arbre viu! El tronc de fusta
és alhora el suport de la capçada i la via
per transportar aigua i nutrients des de
les arrels fins a les fulles. Al microscopi
veuríem que està format per infinitat
de petits tubs buits per dins. Cadascun
és una filera de cèl·lules mortes. Encara
que us hi assegueu de cop mai no fareu
mal a la cadira.
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VOCABULARY

● seabird: ocell marí ● gannet: mascarell ● mating season: època d’aparellament ● tens of
thousand: desenes de milers ● islet: illot ● cliff: penya-segat ● in order to: per tal de
●historical records: registres històrics ● at least: almenys

Envia la teva pregunta a:

arakids@ara.cat

VOCABULARY
● you’ll look:

semblaràs
● for a girl: per ser una

noia
● for being so grown

up: per ser tan
grandet

Trobaràs les aventures del Siniamon a http://blogspersonals.ara.cat/siniamon/

Avui: Sembla que l’Arthur no té gaire traça per acostar-se a l’Anaïs...

