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

EL PRÍNCEP HARRY I MEGHAN MARKLE ES CASEN
Us penseu que els prínceps i princeses no existeixen? Doncs fa uns quants dies es va celebrar un casament de
conte a Anglaterra. Periodistes de tot el món van estar pendents del casament del príncep Harry amb Meghan Markle.
Ella és una actriu nord-americana coneguda per sèries de
televisió i pel·lícules, però ha anunciat que no actuarà més.
El casament va tenir totes les característiques dels enllaços reials. Es va
celebrar en una capella espectacular, amb més de dos mil convidats vestits
amb molta elegància. El dinar es va fer al castell de Windsor. En acabar la
cerimònia, la parella va fer un passeig en cotxe de cavalls per saludar la gent
que els volia veure.
El casament va estar envoltat d’un gran luxe. No hi van faltar les joies, les flors,
els guàrdies vestits de gala i un menjar exquisit. Tampoc no hi van faltar els
convidats famosos, com tennistes, presentadors, futbolistes, cantants i actors.

Quina és la professió de Meghan Markle? │ Com va ser el casament del príncep Harry i Meghan Markle? │ Què n’opines,
d’aquests casaments amb tant de luxe?



Harry i Meghan
després del
casament. Foto AP

enllaç: casament.
luxe: riquesa,
conjunt de coses
que costen molts
diners.
exquisit: deliciós,
fantàstic.

ACCIDENT D’AVIÓ A CUBA
L’aparell es va estavellar poc després d’enlairar-se
Un avió amb un centenar de passatgers ha caigut just després
d’enlairar-se de l’aeroport de l’Havana, la capital de Cuba. El vol es dirigia a
Holguín, una ciutat turística del país. Segons fonts oficials, només hi ha hagut
dos supervivents, totes dones, que han traslladat a l’hospital. Encara es troben en estat crític per la gravetat de les ferides.
La identificació de les víctimes resulta complicada perquè les restes de l’avió
han quedat molt disperses i els experts no es poden guiar pel nombre de seient
que tenia assignat cada passatger. Hi estan treballant metges forenses i experts en anatomia patològica i tanatologia. Un ajut per a identificar els cossos
és, per exemple, la informació sobre les dentadures o cicatrius dels difunts.
Encara no se saben les causes de l’accident. Es creu que l’aparell va tenir un problema durant la fase de l’enlairament, la més perillosa dels trajectes amb avió.
Alguns testimonis van veure com s’enlairava i de cop queia com si s’haguessin
apagat els motors. Fa pocs dies s’ha trobat la primera caixa negra de l’avió en
bon estat. Aquesta troballa ajudarà a esbrinarà què va passar realment.
Com ha passat l’accident d’avió de Cuba? │ Per què està costant identificar els cossos? │ Creus que s’haurien de fer públiques les imatges
d’un accident com aquest? Per què?

crític: molt greu.
metge forense:
metge especialista en casos que
s’investiguen als
jutjats.
anatomia patològica: part de la
medicina que analitza els òrgans.
tanatologia: conjunt de coneixements relacionats
amb la mort.
caixa negra:
aparell que registra
les dades d’un vol
perquè en quedi
constància en cas
d’accident.
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VOCABULARI
musulmà: que
segueix la religió
islàmica.
dejunar: no
prendre aliments
o prendre’n molt
pocs durant un
període de temps.
Alcorà: llibre
sagrat dels
musulmans.

COMENÇA EL RAMADÀ
És una tradició religiosa musulmana en què es dejuna
durant el dia
Ja ha començat el mes del ramadà, el
novè mes del calendari musulmà. Segons
la tradició, Al·là va recitar les primeres
paraules de l’Alcorà a Mahoma en aquest
mes, i per això durant el ramadà els musulmans preguen més. És una època de
celebració, com el Nadal per als cristians.
En aquesta celebració, que dura tot el
mes, els musulmans dejunen des que
surt el sol fins que es pon. Això sí, només
dejunen les persones que ho poden fer
sense problemes per a la salut. Per tant,
 Menjar preparat per al vespre
els infants, les dones embarassades i els
malalts, per exemple, no dejunen. Quan es fa de nit, ja es pot menjar, i sovint
se celebra amb àpats alegres en família o amb amics i veïns.
A Catalunya hi ha mig milió de musulmans i molts celebren el ramadà. A més,
cada cop hi ha més comunitats musulmanes que organitzen àpats al capvespre on conviden tots els veïns, per a obrir aquesta festa a tothom, sigui creient
o no. N’és un bon exemple el sopar comunitari que es farà el dia 7 de juny a
la rambla del Raval de Barcelona.

a la deriva: sense
direcció, endut pel
vent o el corrent.
infrahumà: indigne, terrible, gens
adequat per a una
persona.
sensor tèrmic:
aparell que detecta
diferències en la
temperatura.

Què és el ramadà? │ Quines persones, segons la tradició, poden no fer el
dejuni? │ Penses que els sopars de germanor durant el ramadà són una
bona idea? Per què?

DRONS PER ALS RESCATS AL
MEDITERRANI
Proactiva Open Arms utilitzarà drons per a localitzar
abans les barques
L’ONG Proactiva Open Arms continua treballant al Mediterrani per rescatar
persones que fugen de la misèria i la guerra. Els vaixells de Proactiva naveguen buscant embarcacions fràgils a la deriva amb centenars de persones
que travessen el mar en condicions infrahumanes. Els seus rescats han salvat
milers de persones de morir ofegades.
Ara, Hemav, una empresa catalana de drons, ha
decidit col·laborar amb Proactiva. En concret, ha
fabricat uns drons que podran recórrer diferents
àrees del Mediterrani i localitzar abans les embarcacions. Gràcies als drons, es pot vigilar una
àrea del mar més gran, durant més hores i de
forma més ràpida.

Aquests drons poden detectar embarcacions i
persones mitjançant sensors tèrmics. Quan les
 Els drons poden detectar les barcasses amb
detecten, envien les imatges al vaixell, des d’on
sensors tèrmics
es planifica el rescat. A més, quan comença a esgotar-se-li la bateria, el dron
és capaç de tornar al vaixell i aterrar-hi tot sol. El treball conjunt de Proactiva
i Hemav ajudarà a reduir el nombre de morts i desapareguts al Mediterrani.
A què es dedica Proactiva Open Arms? │ Com poden ajudar els drons a
fer rescats? │ En quines altres tasques penses que pot ser útil un dron?
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L’ÚLTIMA DONACIÓ DE JAMES HARRISON
Quan tenia 14 anys, James Harrison va patir un
accident molt greu. Mentre l’operaven, li van haver de fer
13 transfusions de sang. Gràcies als metges i a les transfusions, va poder salvar la vida. I va decidir que, quan
fos gran, també donaria sang per ajudar altres persones.
Aleshores, van descobrir que el seu tipus de sang era especial,
molt poc comú. De vegades, la sang d’una mare i la del nadó  James Harrison amb un nadó que 		
va ajudar a salvar
que duu a la panxa són diferents. Això pot portar problemes
i fins i tot pot fer morir la criatura. Però va resultar que el tipus de sang de transfusió: fet de
sang d’una
James Harrison servia per a fabricar una vacuna que es posa a les mares posar
persona a una
altra.
d’aquests nadons per a salvar-los.
Per això, James Harrison, que ara té 81 anys, ha donat sang un cop cada dues comú: habitual,
freqüent, que passa
setmanes durant tota la vida. Més de dos milions de nadons han nascut sans sovint.
gràcies a ell. A Austràlia, el seu país, la gent d’aquesta edat ja no en pot seguir
donant, així que acaba de fer l’última donació. Li han preparat una petita festa
i han vingut a veure’l alguns dels nens que ha ajudat a salvar.
Per què és important la sang de James Harrison? │ Per què ja
no donarà més sang? │ Si ho pots fer, donaràs sang quan siguis
gran? Per què?

FESTIVAL DE CANES
El festival més glamurós del cinema ha arribat a la 71a edició

glamurós: que té
glamur, que provoca admiració.

Durant tretze dies s’ha celebrat el 71è Festival de Canes, la festa cinematogràfica més prestigiosa d’Europa. Canes, una ciutat del sud de França, s’ha
convertit en la meca del cinema mundial, i hi han anat
actrius, actors, directors, productors, entre d’altres.
En aquest festival s’entreguen diferents premis: al millor
guió, a la millor interpretació femenina i masculina, al millor director… Aquest any cal destacar la Palma d’Or que ha
rebut la pel·lícula del director japonès Hirokazu Kore-eda,
així com la Palma d’Or especial que han entregat al director
francès Jean Luc Godard. S’ha fet homenatge, doncs, al ci-  El director japonés Hirokazu Kore-Eda
recollint la Palma d’Or del festival
nema d’autor, més experimental i de denúncia social.
Tampoc no hi han faltat les reivindicacions, ja que 82 dones del sector del
cinema han reclamat damunt la catifa vermella més igualtat i seguretat.
De fet, en els 70 anys d’història del certamen, només s’ha premiat una
dona. D’altra banda, el nombre 82 no és casual. Es refereix al nombre de
pel·lícules dirigides per dones que han estat seleccionades per a guanyar
un premi, a diferència de les més de 1.600 dirigides per homes.
Què és el Festival de Canes? │ Hi ha hagut alguna reivindicació?
Quines mesures es podrien prendre perquè hi hagués més igualtat
entre homes i dones en el món del cinema?

meca: centre més
important.
d’autor: que no
segueix els gustos
comercials i que
es caracteritza per
idees més aviat
personals.
certamen:
concurs.
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Troba les 10 diferències

JUGUEM!
Laberint
Dibuixa el camí de l’1 al 100 passant per tots els
nombres.

Hèxagon màgic
Completa els espais amb nombres de manera
que, tant en vertical com en diagonal, sumin 38.

Anagrames
Troba una paraula amb sentit canviant l’ordre
de les lletres.
pare:.....................................................

boda:...................................................

escola:...................................................

fulla:..................................................

rèptil:

andreu:..................................................

.................................................

triangle:..................................................

D

DC F

18

17

13
5
7

12
19

A

E D D

B

B

Troba quin és el cub del dibuix de l’esquerra.
B

8

porta:.........................................................

Cubs
D A
B F
C
E

14
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Troba les 10 diferències

SOLUCIONS N. 100
Laberint
Dibuixa el camí de l’1 al 100 passant per tots els
nombres.

Hèxagon màgic
Completa els espais amb nombres de manera
que, tant en vertical com en diagonal, sumin 38.

18
11
Anagrames
Troba una paraula amb sentit canviant l’ordre
de les lletres.
pera				adob
pare:.....................................................
boda:...................................................
escaló				llufa
escola:...................................................
fulla:..................................................
rèptil:

triple				duaner
.................................................
andreu:..................................................

integral			tropa
triangle:..................................................
porta:.........................................................

Cubs

E D D

B

B

D

DC F

A

D A
B F
C
E

B

Troba quin és el cub del dibuix de l’esquerra.

9

17
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7
5
8
15

19
2
4
13

16
12
10

