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

ELEFANTS EN PERILL A TAILÀNDIA

VOCABULARI

Tailàndia és un país asiàtic que rep
molts turistes. Solen visitar uns parcs on hi
ha elefants. Aquests parcs han rebut moltes crítiques, perquè els animals pateixen.
Els separen de les mares quan són petits,
els domestiquen i els obliguen a passejar
turistes sobre l’esquena o a fer espectacles
 Un elefant passeja dos turistes
d’acrobàcies.
asiàtic: de l’Àsia.
Ara ha aparegut un altre problema. Amb la pandèmia del domesticar: fer que
coronavirus, la gent no pot viatjar ni visitar llocs. Per això, un animal faci cas
aquests parcs ja no reben visitants que paguin entrada. Això a les persones.
farà que cada vegada tinguin menys diners per comprar acrobàcia: exercici
d’habilitat física,
menjar per als elefants.
com els salts, els
Els defensors dels animals demanen que el Govern s’asseguri equilibris, etc.
malalque els elefants poden menjar. També recorden que no se’ls pandèmia:
tia que s’ha conpot deixar lliures, perquè ja no saben viure en llibertat. Final- tagiat a moltes
ment, esperen que els elefants puguin viure ben cuidats als persones i en
molts països.
parcs i que no els obliguin a fer coses per als turistes.
Com acostumen a tractar els elefants als parcs de Tailàndia? │ Quin
problema tenen ara també els animals d’aquests parcs? │ Quines
activitats amb animals penses que no s’haurien de poder fer?

assegurar-se: controlar que alguna
cosa es faci.

UN SANT JORDI DIFERENT
La diada de Sant Jordi és una festa
de llibres i roses molt estimada a Catalunya.
Però, és clar, aquest any no ha pogut celebrarse com sempre. Amb el confinament, no hem
pogut anar a les floristeries ni les llibreries,
ni passejar entre parades al carrer. Així i tot,
hi ha hagut algunes idees per poder celebrar
Sant Jordi d’una altra manera.



Imatge del vídeo de la cançó Un Sant
Jordi diferent
https://bit.ly/2VzuQ6N
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iniciativa:
proposta, idea
nova.
comanda:
encàrrec per comprar alguna cosa.
especialitzat: que
es dedica a un
àmbit concret.
digital: electrònic.

Una de les iniciatives que s’ha proposat és celebrar-lo el dia
23 de juliol. Si la situació del coronavirus ho permet, serà una
manera de recuperar la festa. D’altra banda, molta gent ha
decidit fer comandes a les llibreries per internet per recollirles quan puguin obrir. D’aquesta manera, també ajudem les
llibreries, que han hagut d’estar tancades.
Si us interessa tenir recomanacions de llibres, us aconsellem que
consulteu, als enllaços, les de dues llibreries especialitzades en literatura per a nens i joves. I també podeu demanar en préstec
llibres digitals a eBiblio, per llegir-los a la tauleta o l’ordinador.
Què ha tingut de diferent aquest Sant Jordi? │ Quines idees hi
ha hagut per celebrar-lo igualment? │ Què faries per celebrar
el Sant Jordi el millor possible?
https://bit.ly/2zsexQF │ https://bit.ly/3cAVbXA
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