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Ovnis a la Serra?
Un dels atractius que té la Serra de Tramuntana és la seva riquesa en llegendes i
misteris. I un d’aquests misteris, que cíclicament s’obre pas en l’actualitat, és el
relacionat amb els “objectes voladors no identificats”, el que popularment coneixem
com a ovnis.
Així és que al valuós patrimoni natural, arqueològic, etnològic, cultural i
antropològic de la Serra de Tramuntana li hem d’afegir el del patrimoni ovni.
El cert és que, siguem més o manco crèduls, molts d’experts en el fenomen ovni
consideren la Serra el que ells anomenen una “zona finestra”, és a dir, una zona amb
una alta concentració d’albiraments, de testimonis d’albiraments o de possibles
testimonis d’albiraments.
Convé explicar que la “zona finestra” de la Serra és la compresa entre Deià i sa
Calobra, i que té la “zona zero” al voltant del Puig Major.
Idò, és veritat que aquest bocí de la Serra és ric en albiraments d’ovnis? Si hem de fer
cas a l’hemeroteca, el que és innegable és que es tracta d’una àrea ben atractiva per
als curiosos i interessats en aquests tipus d’històries.
I les històries sobre el tema són moltes i diverses. Vertaderes? Això ho haureu de
decidir cada un de vosaltres.
Des de persones que van ser segrestades (ara sabem que aquests segrests
s’anomenen abduccions) i portades durant unes hores a naus espacials
d’avançadíssima tecnologia fins a simples visions de llums de colors movent-se a
velocitats extraordinàries, les anècdotes són de tot tipus i amb diferents graus de
credibilitat.
Històries de la Serra de Tramuntana – www.serradetramuntana.net

*Albirar: veure de lluny (alguna cosa) sense distingir-la bé.
1.- Fes un resum del text de 40/50 paraules. (3 punts: 1,5 comprensió i 1,5
expressió)
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2.- Contesta les preguntes següents que fan referència al text anterior:
2.1. Escriu la forma femenina dels següents adjectius:
-

ric

-

natural

-

antropològic

-

voladors

(1 punt)
2.2. Cerca al text cinc infinitius i escriu-los.
(1 punt)
2.3. Relaciona cada una de les paraules de l’esquerra, d’acord amb el significat que
tenen al text, amb la seva expressió sinònima:
valuós

profusió

explicar

important

riquesa

tros

bocí

precisar

(1 punt)
2.4. Completa la sèrie (present d’indicatiu del verb considerar):
jo ____________, tu ______________, ell _______________,
nosaltres ________________, vosaltres_______________, ells consideren
(1 punt)
3.- Redacció (100 paraules aprox.). Tria una d’aquestes dues opcions:
• Què és el que més t’agrada de la Serra de Tramuntana?
• Creus en l’existència de vida en algun altre lloc de l’univers?
(3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1 coherència)
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