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Olor o pudor
Ginets are carnivores which are similar to cats. Originally
from Africa, they may have been introduced to the Iberian
Peninsula by the Phoenicians, the Romans or the Arabs
who kept them as pets to control the number of rodents.

The ginet has, near its anus, some glands that
release a substance called musk allowing it to mark its
territory. That’s why in several languages it is also
called the “musk cat”.
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El mesc és la base
de molts perfums

EL LECTOR MÉS CURIÓS

Com pot ser que la
Lluna tapi el Sol
en els eclipsis?

El mesc té una olor molt
intensa, gairebé
insuportable per a
l’olfacte humà. Però
aplicat en dosis molt
petites és un component
clau de molts perfums, ja
que en fixa l’olor i n’allarga
la durada. A més, té certes
molècules que podrien
potenciar l’atractiu
sexual. Ens dutxem per
eliminar la nostra pròpia
olor corporal i ens
perfumem després amb
l’olor d’altres animals. N’hi
ha per arrufar el nas.

LÍDIA LÓPEZ, 10 ANYS

La Lluna té un diàmetre de 3.500 km i el
del Sol, en canvi, és d’1,5 milions de km.
Per contra, la Lluna és a uns 385.000 km
de la Terra, mentre que el Sol és a uns
150 milions de km. Així doncs, la Lluna és
unes 400 vegades més petita, però és
unes 400 vegades més a la vora. Per
tant, la veiem de la mateixa mida que el
Sol. Quan coincideixen les òrbites el pot
tapar completament, que és el que
origina un eclipsi.
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VOCABULARY

● ginets: genetes ● phoenicians: fenicis ● kept them as pets: les tenien com a animal de
companyia ● rodents: rosegadors ● glands: glàndules ● release: deixen anar ● musk: mesc
● allowing it: que li permet ● musk cat: gat mesquer

Envia la teva pregunta a:

arakids@ara.cat

VOCABULARY
● the best way

to...: la millor
manera de...
● shark:
tauró

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

Avui: Un bany d’escuma pot ser una cosa molt relaxant... o no!

