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

TROBEN MORT L’OS BRU CACHOU AL PIRINEU

VOCABULARI

L’os bru anomenat Cachou era conegut a la
Vall d’Aran i els seus voltants per haver atacat
cavalls l’any passat. Aquest era un comportament curiós, perquè solen atacar ovelles, però no
equins. Per això, li havien col·locat un sensor
que feia que els agents forestals poguessin saber
en tot moment on es trobava.
 L’os Cachou trobat mort
Fa dies que el sensor indicava que Cachou no es movia, cosa equí: cavall o ase.
estranya perquè ja havia acabat la hibernació. Per aquest sensor: aparell que
motiu, els agents van seguir els senyals del sensor fins que el recull informació
tot sol i l’envia a
van trobar mort en una zona apartada. En estudiar-ne les un altre aparell.
restes, han descobert que segurament es va barallar amb un forestal: del bosc.
altre os i va caure per un pendent de la muntanya.
hibernació: estat
Els ramaders de la Vall d’Aran respiren una mica més tran- d’alguns animals
quan, a l’hivern,
quils, perquè Cachou ja no podrà atacar el seu bestiar, però s’amaguen en un
hi ha organitzacions de protecció dels animals que demanen cau per aïllar-se
fred i queden
explicacions pel cas de Cachou. Tot plegat portarà a repensar del
com adormits.
la convivència dels ossos amb els humans al Pirineu.
Què feia Cachou l’any passat? │ Com l’han trobat? │ T’agradaria
que hi hagués tota mena d’animals a les muntanyes, encara
que siguin perillosos? Per què?

restes: cos mort.
convivència: fet de
viure en un mateix espai.

ELS BANCS D’ALIMENTS AJUDEN
LES FAMÍLIES
La crisi del coronavirus ha fet que moltes persones hagin perdut la feina o que ara treballin menys hores. Per
això, ara hi ha més famílies que no tenen gaires diners
per comprar aliments o altres productes essencials.
Davant d’aquesta situació, els bancs d’aliments s’han
reforçat. Són una mena de supermercats on la gent
amb pocs recursos pot anar-hi a buscar aliments de



Bosses de menjar preparades per repartir-les
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crisi: situació molt
difícil, en què hi ha
problemes greus.
reforçar: donar
més força o importància a alguna
cosa.
recurs: allò que
es fa servir per
aconseguir alguna
cosa.
de franc: gratis,
sense pagar.
voluntari: persona
que col·labora en
alguna tasca sense
cobrar diners.

franc. També hi ha voluntaris que porten el menjar a casa
d’aquestes persones si no poden sortir al carrer. Altres associacions també s’han organitzat per repartir menjar a les
famílies que ho necessiten.
Hi ha empreses d’aliments que han decidit donar més menjar
a aquestes organitzacions perquè no els en faltin. També se’ls
poden donar diners per internet per ajudar-les a fer arribar
aliments a aquestes famílies.
Per què ara hi ha més gent que necessita anar a buscar menjar
als bancs d’aliments? │ Quin suport reben els bancs d’aliments
per ajudar la gent? │ Per què penses que hi ha persones que decideixen ajudar-hi com a voluntàries?
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