MAMÁ SE VA A LA ANTÁRTIDA

Anna Cabré Albós y Mariona Tolosa Sisteré

Anna Cabré es física del clima, doctorada en
cosmología y una de las españolas que ha viajado
a la Antártida para estudiar los efectos del cambio
climático con la expedición Homeward Bound.
Pero también es madre, y sentía la necesidad de
explicar a sus dos hijos cuál era su trabajo cuando
no está en casa: a bordo de un barco naranja,
ayuda a los icebergs, las ballenas y las focas a salvar
el polo sur.

Estimades lectores i lectors,
Me’n vaig a l’Antàrtida amb 100 dones més per elevar la veu
de la dona en l’emergència climàtica i per inspirar a l’acció,
amb el programa global de lideratge ‘Homeward Bound’.
L’Antàrtida, l’últim indret salvatge, remota, fascinant, amb
paisatges impossibles quasi extraterrestres, però tanmateix
afectada per les nostres accions a tot arreu del món.
Ens inspira a treballar per un món més just i sostenible,
on tots, humans i animals, puguem viure plegats.
He escrit aquest conte amb l’esperança que desperti la
curiositat dels més petits i petites per l’Antàrtida i el món sencer,
i també per animar-nos a construir un món millor totes juntes.
Si formem persones que estimin el nostre planeta,
segur que el voldran cuidar.
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Este libro narra la expedición Homeward Bound
a la Antártida, en la que 100 mujeres viajan al
polo sur para luchar a favor de un planeta más
sostenible y, a su vez, reclamar más liderazgo
femenino para debatir sobre la interacción con
nuestro planeta.

“guuup”!!!!
Què és aquest soroll?
Ups, perdona, diu la balena. Se m’ha escapat un rot
mentre em menjava una tona de krill.
Mira tot el que entra quan obro la boca. Nyaaaam, cap a dins!
Una tona de krill? Quin mal de panxa, pensa la mama

Además de concienciar sobre los efectos del
cambio climático en la Antártida, esta historia
ayuda a romper estereotipos de género
vinculados a la ciencia y a la maternidad.
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Vinga, a treballar!

Meteoròloga

Líquens
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Criden els pingüins.
Uix, aquesta aigua
està molt freda!
diu la mama.

Dades
Curioses

Més de la meitat
de l’aigua dolça del
planeta està guardada
a l’Antàrtida,
en forma de gel.
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A l’Antàrtida hi ha més de
100 volcans, segons un estudi
recent, i alguns són actius.

Moltes balenes viatgen cada any
des de les zones càlides del planeta
fins a l’Oceà del Sud per menjar krill.
Poden menjar-ne fins a
3 tones cada dia!

Dins del Cercle Antàrtic,
cada any hi ha com a mínim un dia
durant el qual el sol no es pon
i un dia durant el qual el sol no surt.
Els científics són els únics habitants
de l’Antàrtida, que és un territori
internacional reservat per a la pau
i la ciència.

Els óssos polars no viuen a
l’Antàrtida sinó a l’Àrtic,just a
l’altra banda del món.

La foca de Weddell pot bussejar fins a
fondàries de 700m per buscar menjar i
aguanta 45 minuts dins de l’aigua.
L’Oceà del Sud, el que envolta l’Antàrtida, és
l’únic oceà que fa la volta sencera al planeta i així
és com acumula energia i genera les onades més
altes del món. Concentra la major reserva de krill
i nutrients del planeta.
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Els pingüins són ocells
però no saben volar, perquè han
adaptat les seves ales a nadar
ràpid i amb agilitat, ja que és
dins del mar on troben
tot el peix necessari
per sobreviure.

Els icebergs
poden fer més
de 100 km i són
trossos de gel que
s’han separat de
l’Antàrtida. Us heu fixat
que l’iceberg protagonista
s’està fonent i separant
en trossets? És el canvi
climàtic, que està escalfant
els pols més ràpidament
que la resta del planeta.

