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Setmanari per a nens i nenes

Divendres,
6 de març de 2020

Avui,..........................................................

2020, ANY DE TRASPÀS
Normalment, cada any té 365 dies i algunes hores. Aquestes hores que sobren se sumen i fan un dia
complet cada 4 anys. Als anys de traspàs, s’hi afegeix
el dia 29 de febrer. És el que passa aquest 2020, que tindrà 366 dies, com el 2024, el 2028, el 2032, el 2036…
Però què passa quan una persona neix el dia 29 de febrer, en
un any de traspàs? Doncs ha de celebrar el seu aniversari el
28 de febrer, com l’escriptor català Josep Maria Folch i Torres
(autor de Les aventures extraordinàries d’en Massagran) i el
president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.
Com a curiositat, els pagesos creien que els anys de traspàs
donaven malastrugança en les collites: «Any de traspàs, de
faves no en plantis pas». I també hi ha una altra dita sobre la
superstició dels anys de traspàs: «Si Nadal cau en divendres i
és any de traspàs, no te’n fiïs pas».
Què és un any de traspàs? │ Si neixes un 29 de febrer, només
celebres l’aniversari cada 4 anys? │ Creus que les supersticions són de veritat? Per què?

any de traspàs:
any bixest, que té
366 dies.
malastrugança:
mala sort.
superstició:
creença que algunes coses poden
portar sort o desgràcia, com passar
per sota una escala
o veure un gat
negre.

Més informació:
http://bit.ly/38vmX5C

EN PETTSON I EN FINDUS
Us sonen de res en Pettson i en Findus? Són
dos personatges molt i molt famosos a Suècia,
tant que fins i tot tenen pel·lícules, sèrie de televisió i
un museu! Estem segurs que a vosaltres també us encantaran.
En Pettson és un vell granger solitari i poc parlador.
En canvi, en Findus, el seu gat, és tot el contrari: curiós, xerraire, belluguet i juganer. Ja us podeu imaginar que formen una parella ben còmica! Als seus
contes hi trobareu aventures d’allò més divertides i
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xerraire: que parla
molt.
belluguet: que és
inquiet i no para
de bellugar-se.
còmic: que fa riure,
que és divertit.
excusa: motiu que
es dona per fer
una cosa.

unes il·lustracions molt maques i plenes de detalls, on sempre
es troben coses noves.
Fa poc que s’acaba de tornar a publicar en català Quan en
Findus era petit i va desaparèixer. És una bona excusa per
conèixer les aventures d’aquest granger i el seu company. I, si
us agraden, podeu buscar els seus altres contes.
Qui són en Pettson i en Findus? │ Per què formen una parella
curiosa? │ Si t’inventessis un personatge, com te l’imagines?
Més informació: http://bit.ly/3ashCgE
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