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A tale
of the Three

Kings
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curses de trineusal Pirineu

Believe it or not,
stoats are great
swimmers. They
have very soft
fur, and go
hunting together,
like a pack!

Stoat

Polar bear
Female polar
bears start to
have babies when
they are 4 or 5
years old. That’s a
young mummy!

Snowshoe hare
It changes colour! It’s
white in the winter and
brown in the summer. Oh!

Snowy Animals

Múixing,

Snowy owl

The snowy owl has
yellow eyes and
doesn’t sleep during
the day. Did you
know that a group
of owls is called a
parliament?

P. 02-03



02 ARAKIDS DIUMENGE, 8 DE GENER DEL 2012 araposa’t al dia

Un esport o un transport?
Són les curses de gossos de trineu. Però molt abans
que el múixing es practiqués com a esport, ja servia
com a forma de transport als països nòrdics. Els
gossos arrossegaven trineus i transportaven
productes i persones pels camins nevats.

01. Gossos guia
Van al cap del trineu. Obeeixen les ordres
que crida el múixer, i també s’han de dur
molt bé amb la resta dels gossos de l’equip.

Una cursa bestial

Pirena, la força de
Falten tres hores per co-
mençar la cursa. És negra
nit, i la muntanya està gai-
rebé en silenci. Només se
sent el vent. Al campa-
ment, múixers, ajudants i
gossos es desperten i es
posen en acció. El múixer
prepara l’esmorzar dels
gossos: sopa de carn crua.
Mira el cel i toca la neu.
Comença la Pirena, la cursa
de gossos de trineu que
travessa els Pirineus del 21
de gener al 4 de febrer.

De pel·lícula
Si t’agraden els gossos

de trineu, disfrutaràs amb
aquestes pel·lis:

‘Sota zero’. (Disney)
‘Balto’. (Disney)

‘Ullal Blanc’

❄

Alaskans
Són gossos de races diverses. Estan molt acostumats al
fred i a la neu. A diferència dels seus companys, els gossos
nòrdics, tenen el pèl curt, així que passen una mica de fred
de vegades. Són més petits i lleugers, i per tant més ràpids.
Tenen ànima de caçadors, i la cursa els ve de família.

02. Gossos swing
Són molt ràpids. Van segons i aprenen per
poder ser guies un dia. Segueixen i copien
per instint, com si anessin de cacera.

Tipus de
gossos❄Què és el

múixing?❄

01



ARAKIDS 03ara DIUMENGE, 8 DE GENER DEL 2012 posa’t al dia

Director: Carles Capdevila. Cap d’edició:
Jordi Cortada. Coordinadora: Agnès

Rotger. Col·laboradors: Clara Massons,
Trinitat Gilbert, Eva Santana

(il·lustracions),
Toni Benages (còmic), Ada Parellada

(cuina) i Barry Allen (assessor d’anglès).

els gossos
What do

you know?

‘Curses de gossos de
trineus’ is...

01

A. dogs running.
B. sled dog racing.

C. trineuing.

Some races take place
at night time.

02

A. True.
B. False.

C. Only with a full moon.

Sometimes,
the dogs wear...

03

A. boots.
B. a skirt.
C. a hat.

A dog eats...
every day.

04

A. 2 kilos of carrots
B. 2 cats

C. 500 grams of beef

Key:1-B,2-A,3-A,4-C

● beef: vedella
● full moon: lluna

plena
● races: curses

● sled: trineu
● sometimes: de

vegades
● wear: duen posat

Vocabulary

❄ ❄ ✹Múixing a la platja
Pirena farà una gran

presentació a la platja
de la Nova Icària de
Barcelona el dia 15
www.pirena.com

Gossos nòrdics
Les races més conegudes són el
husky i el malamut. Com que
estan tan abrigats perquè tenen
el pèl molt llarg, poden suportar
temperatures baixíssimes, fins i
tot de -50 graus! Són ideals per a
les curses llargues (150-200 km)
perquè són molt resistents i
forts, físicament i mentalment.

La salut i l’ànim dels gossos són una prioritat
Un equip de veterinaris examina cada gos abans de
la cursa, i decideix si el gos pot competir. A més, el
múixer els vigila a tota hora per assegurar-se que no
els fa mal res. També els dóna menjar i aigua, i
prepara les gabietes on els gossos dormen cada nit.

03. Gossos team
Treballen molt per l’equip.
Gràcies a la seva força els de
davant poden córrer tant.

Com es
cuiden?❄

04

05

02

03

04. Gossos wheel
Els que tenen més força per
arrossegar el trineu, i han de
ser ràpids com els primers.

05. El múixer
Dirigeix el trineu donant
ordres al gos guia, i coneix
molt bé els seus gossos.
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A day at the zoo

posa’t al dia

✱
Són famosos
pel bon so o
pel seu antic
propietari

Violí Lady Tennant

És un Stradivarius fet el 1699,
i encara es toca.
Preu: 1,5 milions d’euros.

Piano de John
Lennon
En aquest Steinway va compondre
Imagine. Té cremades
de cigarreta de Lennon.

Guitarra Blackie
Quan Eric Clapton la va vendre
va donar els diners a un centre
de desintoxicació.

Bateria de The Who
Tros caríssim de bateria que es
va salvar de la destrucció de
Keith Moon.

Trompeta de Gillespie
Era el model preferit d’alguns
dels millors trompetistes
de jazz. Val 42.000 €.

Instruments
més valorats
el 2012

El 6 de novembre, els
ciutadans dels Estats Units
votaran el seu president.
Però abans d’això han de
decidir quins seran els
principals candidats que s’hi
presentaran. Als Estats Units
hi ha dos partits principals: el
Partit Demòcrata i el
Republicà. Pel Partit
Demòcrata, si no hi ha cap
sorpresa, s’hi tornarà a
presentar l’actual president,
Barack Obama. Però encara
no se sap qui serà el
republicà que intentarà

prendre-li el càrrec. Per
això han començat les
primàries, és a dir: eleccions
dintre del Partit Republicà.
Mitt Romney és, de moment,
el polític republicà que té
més possibilitats, perquè ha
estat el més votat aquesta
setmana al primer caucus
(tria que fan els seguidors
del partit). Però encara
poden canviar molt les coses.

Mitt Romney,
possible candidat
republicà

Comença la
campanya
als EUA

✱

A huge hairy spider

Tarantulas can measure 2.5 to 10 cm

and weigh over 85 grams. They can

bite when they are disturbed! Careful!

AFP / MARIUS BECKER

An inventory,step by step

What is my sizzze?

Colubrids eat different animals. They like

baby turtles, insects,frogs and eggs. Don’t

worry: zoo keepers are not on their list!

AFP / MARIUS BECKER

I don’t want to!
‘Let’s play!’, says Uli. The keeper

takes him by the trunk. ’Hurry up!

The rest of elephants are waiting!’

● almost: gairebé
● belly: panxa

● busy: enfeinat
● scale: balança

● was born: va néixer
● weigh: pesen

Vocabulary
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Wuppertal zoo is busy
There is a lot of work to do in a zoo. Caretakers do an in-
ventory every year: they count, measure and weigh al-
most 5,000 animals. This is not an easy task. Dange-
rous animals have to be measured too! The new star of
the zoo is Uli. The baby elephant was born after 670
days in his mum’s belly. His birthday’s on January 16.

posa’t al dia

✱
SERGEI ILNITSKY / EFE

L’artista Eudald Alabau
fa un taller d’escultures de neu

Un art que
dura molt poc

Si t’agrada la neu i ets una mica artista, et pots

apuntar al taller que l’escultor ripollès Eudald

Alabau farà el dia 14 de gener a la vall de Núria.

Et sorprendrà veure les meravelles que es poden

fer amb un material tan efímer. I si vols veure

algunes de les escultures de neu més

espectaculars del món, no et perdis els

vídeos de les mostres d’Ottawa i Breckenridge.

AFP / MARIUS BECKER

Good boy!
The baby elephant finally steps on the
scale. The keeper is happy.The baby is very
small but he weighs 480 kilos!

AFP / MARIUS BECKER Quinésl’últimmusicalquehasvist?
Cop de Rock, en què surten cançons
de rock català, que és la música que
m’agrada i amb què he crescut: Els
Pets, Lax’n’Busto, Gossos... El meu
primerCDvaserelBondiad’ElsPets!

Què t’agrada més del Tags?
A més de la gent, que és el millor, és
un gust poder fer els reportatges:
entrevistar La Oreja de Van Gogh,
veure com caracteritzen els prota-
gonistes del Crackòvia...

Al Tags sembla que sigueu vosaltres
mateixos.
Bé, hi ha un guió escrit! Però inten-
tem crear un ambient molt natural.
Ja portem tres anys junts i tenim
molt bon rotllo –més que companys,
ja som amics– i ens podem fer alguna
broma. Quan algú s’equivoca, els al-

tres ens ajudem perquè no es noti.

Carla Palà: PeròelZepetstude
veritat?
Home, jo no sóc un xulo ni vaig
de líder tot el dia... Els guionis-
tes van crear aquest personat-
ge pensant en mi, però exage-

rant-ho tot. Som nosaltres por-
tats a l’extrem, com si fóssim di-

buixos animats. Ni la Sandra és tan
punky ni jo tan vanitós!

Josep Palau

“El Zep és com jo però
molt exagerat”

ACTOR I PRESENTADOR

Té 22 anys i una feina que l’entusias-
ma. Ha hagut de fer una pausa en els
seus estudis de comunicació audio-
visual perquè no donava l’abast des
que va començar a fer de Zep al pro-
grama Tags del canal Super3. Ens
trobem al Círcol Catòlic de Badalo-
na, el lloc on va començar a fer tea-
tre, i on encara se’l pot trobar sovint.

M’imaginava que estudiaves teatre.
No... Jo des dels 9 anys faig teatre i
m’encanta, però també m’agrada la
idea de fer de reporter-presentador.
I vaig pensar que comunicació au-
diovisual era la carrera que més
m’encaixava.

O sigui que vas pensar que series re-
porter més que actor...
És que vaig pensar que no m’hi po-
dria guanyar la vida. Però llavors
vaig fer el càsting per entrar al
Tags, que és una barreja perfec-
ta entre la feina de presentador
i actor. I ara penso que faré
d’actor sempre que pugui, pe-
rò que també em formaré com
a comunicador.

Ets pràctic, eh?
I tant! Perquè la feina d’actor du-
ra poc i no saps quan trobaràs la
propera...

Ivan Cercas: Com va ser el càsting
del Tags?
Va ser un procés llarg, i amb molts
nervis! Em van fer presentar un ví-
deo de Miley Cyrus. I vaig cantar
una cançó del musical Chicago.
Sempre m’han agradat molt els
musicals.

De fet, vas actuar a 40. El musical.
Sí. Aquells mesos al Teatre Victòria
van ser la millor escola del planeta.
Vaig aprendre molt dels professio-
nals amb qui compartia escenari. A
més, era gent que jo havia vist com a
espectador i a qui havia anat a de-
manar autògrafs! És una feina molt
dura, perquè a vegades entres a les 5
de la tarda i surts a les 2 de la mati-
nada, després d’haver fet fins a 3 (i
a vegades 6) hores de funció. És
molt bèstia, però és una festa al ma-
teix temps.

About
him:

He is a
young actor,
who sings
very well.
He is nice
and friendly.
You can see
him every
Sunday at
‘Tags’.

Josep Palau:
“Actuar a ‘40. El musical’
va ser molt bèstia, i una
festa al mateix temps.
Aquells mesos van ser la
millor escola per a mi”

PERE TORDERA

l’entrevista

Envia les teves
preguntes a

Teràpia de Shock
Andrea Motis

Carme Ruscalleda
arakids@ara.cat
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Melchor, Gaspar
and Balthazar are
three good fri-
ends who have

known each other for many
years. They usually meet at
the weekend and go bowling
or to the cinema.

On the last days of the year
and the first few of the New
Year they read all the letters
from the children and check
with their notes if the chosen
children deserve what they
have ordered.

They live in the East, they ha-
ven’t got relatives but they
consider all the World as their
family.

How do the 3 Kings
live during the year?

1 2

6

On January 5th they put on
their suits and walk around
the World on their floats, and
as they are magicians we see
them in the five continents
and by the power of magic
they can deliver all the pre-
sents to every house in only
one night.

7

● around: al voltant
● as us: com nosaltres

● behave: es
comporten

● check: comproven
● deliver: lliurar

● deserve: mereixen
● even: fins i tot

Vocabulary
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Tots sabem què fan els Reis d’Orient la nit del 5 de gener, però t’has
preguntat mai a què es dediquen la resta de l’any? L’Albert Sànchez,
un badaloní d’11 anys, ens ho explica en aquest relat que ha guanyat el pri-
mer concurs de dibuixos i relats de l’Abacus i l’Ara.cat. El segon pre-
mi va ser per a la Laia Guillén, i el tercer per a la Sara Grau. Felicitats a tots!

They have a small company
dedicated to research and
they work like secret, good
police. During the year they
have to travel a lot; by plane,
train and even camel. Someti-
mes they go alone and some-
times they go together, but
they send messages quite of-
ten.

They travel around the World
visiting the five continents
but we never see them becau-
se they are dressed like us,
they look like us and they do
the same things as us.

3 4

After that night they dress
like us again and go on holi-
day. During these days they
feel happy, watching children
playing with their toys.

8

5

Ah! What is the research they
are working on? ...Very easy!
Every year they choose a lar-
ge number of children who
are observed during that ye-
ar. They see if they behave
well, if they are obedient, if
they get good grades in scho-
ol and if they do not upset
their grandparents. Ahhh!
and incidentally they also
watch adults.

● floats: carrosses
● grades: notes

● incidentally: per cert
● ordered: demanat

● quite often:
força sovint

● relatives: parents
● upset: fan enfadar

Vocabulary
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L’inventL’invent

L’inventor del xiclet modern
va ser el nord-americà Tho-
mas Adams. Se sap que fa
5.000 anys ja se’n mastega-
ven perquè se n’han trobat
fòssils. Ara bé, els feien amb
resina d’arbre. Va ser l’inquiet
Adams qui li va donar gustos
de tot tipus el 1880. Durant la
Segona Guerra Mundial, l’in-
vent va arribar a Europa de la
mà de l’exèrcit americà, que
els va escampar arreu.

El xiclet

Què puc fer?

M’agraden
els cotxes

Era un senyor
tan baixet, tan

baixet,
tan baixet, que
un dia va anar a
l’hospital i li van

donar l’alta.

l’acudit

Els cotxes del futur no s’as-
semblaran gens al primer
que va inventar Karl Benz.
Aquell primer tricicle amb
motor d’explosió, que es
conserva al Museu Merce-
des-Benz de Stuttgart,
quedarà enrere davant
dels cotxes elèctrics, que

aconseguiran l’electricitat
a través d’energies renova-
bles, com el sol o el vent.
Mentrestant, n’hi ha molts
altres que circulen per lli-
bres, museus i vi-
deojocs, que
són al teu
abast.

Pel·lícula

de culte

Els bojos del Cannonball,

ambientada en la ruta 66

dels EUA, permet veure

cotxes clàssics nord-

americans, com els

Ford Mustang.

Sabies
que...

Els maies van ser
uns grans

mastegadors de
xiclets de resina

d’arbre?

Dibuix
Si t’agrada dibuixar

cotxes, el teu llibre és
Diseña: superautos. ¡Crea

la máquina de tus sueños!,
de Novelty, que us

ofereix la possibilitat de
crear-ne de nous.

✹Circuits
Si el que vols és conduir

de veritat, pren nota
del circuit exterior

del Vendrell
(www.kartingvendrell.

com) i de l’interior de
Sant Feliu de Llobregat

(www.indoorkartingbar
celona.com).



ARAKIDS 09ara DIUMENGE, 8 DE GENER DEL 2012

✱ Find these words in the text:
celebrities / questions / ski /
choose / sing

Key:famosos,preguntes,esquí,
escollir,cantar.

IL·LUSTRACIONS: EVA SANTANA

?
Explica’ns-ho en un màxim de 140 caràcters i envia’ns-ho a arakids@ara.cat

Normalment em quedo a parlar amb
les meves amigues, i també juguem
a jocs inventats.
Eva Solana (10 anys)

A la meva escola cada dia hi ha
jocs organitzats, i a mi m’agrada
molt quan juguem a matar, a la
pudor alta i a altres jocs d’aquest
tipus.
Bernat Cáceres (9 anys)

El que m’agrada més és jugar a
futbol. La llàstima és que el pati no
és gaire gran, i els de 5è només
hi podem jugar els dilluns i els
dimecres.
Salva Rico (10 anys)

Tot sobre l’espai

El web recomanat

La setmana
que ve
Quin és el teu
desig per a
l’any 2012?

nyat d’un guarda de seguretat que
impedia que ens hi acostéssim.

■ He arribat a passar 10 hores segui-
des a l’aeroport de Barcelona espe-
rant que arribés un famós i poder-
m’hi acostar per fer-li preguntes.

■ A l’hivern, també vaig a les pistes
d’esquí de Baqueira per trobar famo-
sos. Em puc passar un dia sencer al
costat del telecadira esperant que
baixi de les pistes d’esquí un famós.

NOM: LAURA FA

■ Els periodistes del cor seguim
l’actualitat dels famosos. Gràcies a
aquesta feina, he conegut Harrison
Ford, Leonardo DiCaprio, Demi
Moore i els components dels Ro-
lling Stones.

■ El famós que més m’ha costat en-
trevistar ha estat Leonardo DiCa-
prio, perquè no és gaire amic dels pe-
riodistes i perquè anava acompa-

del cor
■ El millor moment és quan el reco-
nec i m’hi acosto per fer-li pregun-
tes. Sé que el que estic fent interes-
sarà a moltes persones. També sé
que el puc molestar, per això és molt
important saber escollir les paraules
adequades per parlar-hi.

■ Per fer bé la meva feina, és molt
necessari parlar idiomes, sobretot
l’anglès.

■ Els concerts són una bona ocasió
per trobar notícies. En l’últim con-
cert de la Shakira, em vaig trobar els
jugadors del Barça, que van sortir a
cantar a l’escenari.

✱ Jo vull ser...

La pregunta Què és el que
t’agrada més fer
a l’hora de pati?

–You have copied John’s
exam!

–How do you know?
–Because John answered
“I don’t know”, and you

“me neither”.

● how: com
● know: saps
● answered: va contestar
● me neither: jo tampoc

✱

the joke

VideojocsAsphalt permet fercurses per circuits delmón, com ara París,Atenes, Nova York, ambun cotxe esportiu iluxós. Android,iPhone, iPad imés.

Periodista

In Andorra,
you can go to
Museu Nacio-
nal de l’Auto-
mòbil to see
cars of all the
times. You
will know
how the can
run. www.an-
dorrama-
nia.com/mu-
seus/mu-
seu_auto/

✱

✹
http://www.nasa.gov

Si hi ha algú que coneix
l’espai és la NASA,
l’administració nacional
d’aeronàutica i de l’espai
dels EUA. Qui no ha jugat
mai amb un avió o amb un
coet espacial? Ara en tens
una bona oportunitat
gràcies al NASA Kid’s Club,
un espai de la web, ple de
jocs per volar, per fer anar
coets. També hi trobaràs
fotografies de la Lluna,
trencaclosques, jocs i, el
més interessant, el muppet
Elmo, que explica amb
detalls a què es dedica la
NASA i què es pot trobar
a l’espai.

T’agradarà si
ets un fan de
l’espai i dels

coets
espacials
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Ask your family what they
see in the picture. ‘A man
with sticks on his face’,
they may say. But a world
reporter like you can see
there is something strange
in the photo. What is it? The
sticks are... insects!

These bugs are very spe-
cial. They have a stick sha-
pe so that enemies can’t
see them. During the day,
they hide under plants.

They live in many parts of
the world. They live in Cata-
lonia too! Have you ever se-
en them in the forest? Pos-
sibly. But only if you look
carefully!

Walking
sticks. They
are alive!

Wordsearch

Change the numbers for letters using the mobile keypad. For
example, if the number is 2, that letter could be A, B or C.
Crack the code and reveal the message!

Wecomefromfarawayandbringgifts.Wearethe
ThreeKings.

Key

W3 2om3 from f2r 2w2y 2nd 2r4ng
g4f88. W3 2r3 8h3 8hr33 K4ng8.

fun & games

Translate these 8 words into English. Then find them in the wordsearch.

Spot the 7 differences

✱ Crack
the code!

World Reporter✱

● alive: vius
● bugs: animalons
● hide: s’amaguen
● shape: forma
● stick: bastó
● too: també

Vocabulary

YYBBFFQQEEZZHHGGMMJJZZ

JJFFAADDBBMMAAKKZZPPSS

XXGGIITTRRNNNNMMZZNNHH

LLEEGGNNQQOOIIHHUUGGOO

XXSSLLQQGGJJKKLLEEBBUU

PPRREEBBUUEECCLLIIAALL

QQEEAACCOOSSRRRRUUAADD

OOFFHHRRHHWWEEKKGGTTEE

NNOOSSEEMMOOPPSSKKWWRR

UUWWHHLLTTMMXXAARRSSZZ

dit...........................................
colze.......................................
braç........................................
nas..........................................
dit del peu.............................
cap..........................................
cama.......................................
espatlla..................................

finger
elbow
arm
nose
toe
head
leg
shoulder

YY BB FF QQ EE ZZ HH GG MM JJ ZZ

JJ FF AA DD BB MM AA KK ZZ PP SS

XX GG II TT RR NN NN MM ZZ NN HH

LL EE GG NN QQ OO II HH UU GG OO

XX SS LL QQ GG JJ KK LL EE BB UU

PP RR EE BB UU EE CC LL II AA LL

QQ EE AA CC OO SS RR RR UU AA DD

OO FF HH RR HH WW EE KK GG TT EE

NN OO SS EE MM OO PP SS KK WW RR

UU WW HH LL TT MM XX AA RR SS ZZ

Key
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● How many legs does an insect
have? All insects have three pairs
of legs, so six in total.

● There are 30 million different
species of insects in the world. This
is a great variety!

● As humans, we have our skele-
ton on the inside, and the skin on
the outside. But insects are the op-
posite. They have their skeletons
on the outside, and their soft parts
on the inside (organs etc). That ma-
kes it difficult for them to grow.

Fun
Facts

● grow: créixer
● inside: dins
● legs: potes
● our: el nostre
● outside: fora
● soft: toves

Vocabulary

✱

Avui: La tripulació ha passat les festes de Nadal lluny de casa seva, a bord del Siniamon, i us desitja un bon any 2012.

● 4 pear tomatoes
● 150 grs tuna in oil
● 100ml

mayonnaise
● 1 carrot
● 1 courgette
● salt, oil

1

Punk tomato

Ingredients 1Empty the tomatoes
with a spoon. Cut the

base of the tomato so it is
flat and doesn’t wobble.
Put the tomatoes upside
down on absorbent paper
so they lose excess water.

2With a fork, mix the
tuna with the

mayonnaise in a bowl.

Stuff the tomatoes with
the mix.

3With an adult, cut the
carrot and courgette

into sticks. Stick them into
the top part of the
tomatoes so they look like
a punk.

Big Chef

3

● courgette: carbassó
● empty: buideu

● stuff: farciu
● wobble: es tomba

Vocabulary
Ada Parellada

Chef

2

● all: tota
● crew: tripulació

● wish: desitja
● year: any

Vocabulary




