
Però això no és el més extraor-
dinari: també és capaç de treure
unes urpes fetes d’os que li tra-
vessen la pell dels dits; ben bé
com el Llobató dels X-Men.

Realment té pèls?
Trichobatrachus robustus és el
nom cientíCc d’aquesta peculiar
bèstia, nom que signiCca «la gra-
nota peluda robusta». Efectiva-
ment, es tracta d’una granota
d’uns  cm de llarg amb una
complexió corpulenta, i amb unes
projeccions de la pell que a pri-
mera vista semblen pèls. Tanma-
teix, aquestes projeccions dèr-
miques, que apareixen als laterals
dels mascles en edat reproducti-
va, no són pèls. 

En realitat, són extensions de la
pell altament vascularitzades (ple-
nes d’artèries) que li serveixen per
augmentar la superfície dèrmica
en contacte amb l’exterior. Si re-
cordem que els amCbis, tot i tenir
pulmons, realitzen una part im-
portant de la respiració a través de
la pell, captant l’oxigen dissolt
en l’aire o en l’aigua, podem com-
prendre ràpidament que es trac-
ta d’una estructura que augmen-
ta la superfície respiratòria. Fi-
siològicament fan la mateixa fun-
ció que les brànquies externes
dels capgrossos, els alevins de
les granotes. Això resulta essencial
per a una granota amb uns pul-
mons petits i un cos tan robust
com el de la Trichobatrachus ro-

bustus.

Urpes fetes d’os
L’altra característica extraordinà-
ria de la granota peluda són les se-
ves «urpes» retràctils. Igual que els
falsos pèls, aquestes urpes tampoc
no són realment urpes, atès que
no estan formades per queratina

(com les urpes dels animals i les
nostres ungles), sinó d’os. 

En realitat, la granota peluda es
trenca voluntàriament els ossos
dels dits per crear punxes que sur-
ten a l’exterior travessant-li la
pell. Es pensa que aquest és un

comportament defensiu. Tot i
que encara no es coneix el me-
canisme de retracció de les «ur-
pes», es creu que, un cop passat
el perill, els ossos passivament tor-
nen al seu lloc i el teixit trencat es
regenera.

HÈCTOR RUIZ

Una granota peluda!
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EL TIMBRE

PER SABER-NE MÉS

emenant pels calai-
xos, he trobat un re-
cull de receptes i re-
comanacions per so-

breviure saludablement que
m’ha semblat que ens poden aju-
dar a gaudir d’un  feliç mal-
grat els auguris. Aquí les teniu.

- Pastilles de bon humor. Riure
continua sent gratuït... però
aproCteu-ho ara, que això pot
canviar en qualsevol moment!
Allibera el cos, refresca les neuro-
nes, manté el cap clar, fa sortir ar-
rugues embellidores, augmenta
la capacitat de veure el món
creativament...  Prescriptiu pren-
dre-se’n una abans d’anar a dor-
mir en cas que no t’hagis pogut
fer un bon fart de riure al llarg del
dia.

- Injeccions de compromís.
Per augmentar la satisfacció a la
feina.  Comprometre’s amb el
que es fa vol dir  implicar-s’hi,
gaudir-ne i poder acabar sentint
l’orgull i la satisfacció de fer ben
fet allò que fem.  Especialment
recomanades en les crisis cròni-
ques d’avorriment i burn-outs.
No s’han descrit contraindica-
cions

- Pomada antial·lèrgica, espe-
cialment indicada per superar
intoleràncies, racisme, fòbies i
mals rotllos innecessaris.

- Xarop per a l’esperit.  Obliga-
tori prendre’n de manera regular
al llarg del dia: una estona de lec-
tura, una bona conversa, un tea-
tre... Obre la mentalitat, augmen-
ta la capacitat de comprendre els
altres, amplia la mirada... Reco-
manable en dosis més altes el
cap de setmana. No hi ha perill
de sobredosi.

- Revisar-se la vista. Indispen-
sable una visita a l’oculista per
mantenir la mirada transparent i
alegre. Els fets són els que són,
però l’efecte que tenen en nosal-
tres és el que els atorguem. Amb
unes ulleres d’optimisme ho veu-
rem tot més clar!

- I una capseta de preservati-
us, per poder apassionar-se i
gaudir de tot, tot, tot, sense con-
seqüències no desitjades.

Si amb tot això no us en sortiu,
una última recomanació, acon-
seguiu algun analgèsic potent
perquè, si acabem rebent pertot
arreu... almenys que no ens faci
tant mal!

Que passeu un molt bon any!
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«Si amb tot això no us en sortiu,

una última recomanació:

aconseguiu algun analgèsic

potent perquè, si acabem rebent

pertot arreu, almenys no ens  faci

tant mal»

Trichobatrachus robustus és el nom científic d’aquesta peculiar granota peluda

ARXIU

ACTUALITAT ÚTIL

Els nens i nenes de les escoles
d’infantil i primària de Súria han
volgut celebrar el è aniversari
d’El Setmanari amb l’elaboració
d’una publicació anomenada Set-
manari amb ulls d’infants, que va
sortir al carrer el  de desembre
passat, juntament amb la publi-
cació local. Els alumnes dels cen-
tres Mare de Déu de Montserrat,
Sagrat Cor de Jesús i Francesc Ma-
cià van  fer de periodistes amb el
suport dels mestres.

Amb un format modern, amè
i dinàmic, la publicació infantil té
divuit pàgines, en color, que in-
clouen els següents àmbits: Vida
civil i religiosa, Opinió, Medi am-
bient, Política, Actualitat, Cultu-
ra, Reportatges, Passatemps, i Es-

ports. A més, en les pàgines cen-
trals es pot trobar un pòster amb
diverses fotograCes dels alum-
nes participants, que feliciten El
Setmanari de Súria pels seus 
anys.

En l’editorial, els alumnes de ci-
cle superior FEDAC-Sagrat Cor de
Jesús fan una reDexió sobre la im-
portància de la informació en la
societat actual. Més endavant,
en la secció de Política i Actuali-
tat, els autors tracten temes com
la manera de governar, la tasca de
la Policia Local o la distribució de
la població surienca per sectors.
En aquest apartat els alumnes
de la classe de quart de l’Escola
Mare de Déu de Montserrat tam-
bé han elaborat una informació

sobre els serveis que s’ofereixen a
Súria.

En l’àmbit de Cultura, els es-
tudiants de cinquè de l’escola
Francesc Macià han dut a terme
un reportatge sobre la dècada
en la qual va néixer El Setmana-
ri de Súria. Es tracta d’una infor-
mació que posa el lector en el
context dels anys cinquanta, i
que compta amb el preuat testi-
moni de diversos habitants su-
riencs, que donen el seu interes-
sant punt de vista sobre aquella
època passada. També a l’espai
cultural del Setmanari infantil es
pot llegir una entrevista a l’actor
Roc Esquius, duta a terme pels
alumnes de cicle mitjà del Sagrat
Cor de Jesús.

Entre les pàgines d’Opinió hi ha
algunes enquestes suggestives
sobre, per exemple, l’ús priorita-
ri de la llengua, el mitjà d’infor-
mació més utilitzat, o bé les pos-
sibles conseqüències d’una Ca-
talunya independent d’Espanya.
Les preguntes s’han formulat a
persones de totes les edats i van
acompanyades d’un breu co-
mentari. En la secció de Repor-
tatge s’ha tractat la Fira Medieval
de Súria , que inclou foto-
graCes i dibuixos del reeixit es-
deveniment. En les darreres pà-
gines destaquen també una no-
tícia sobre la crisi econòmica vis-
ta des del punt de vista de petits
i adults, i una entrevista al regidor
d’Esports, Àngel López.

Les tres escoles de Súria elaboren un setmanari
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S’ha acabat això d’escapolir-se dient «ho faré quan les granotes tinguin pèl». Uns biòlegs de
Harvard han descrit una estranyíssima granota que presenta una mena de pèls a la pell
�


