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Setmanari per a nens i nenes

Divendres,
5 de juny de 2020

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

APROVADA LA RENDA MÍNIMA

VOCABULARI

Mentre hem estat confinats, algunes persones no han pogut treballar i no han guanyat prou
diners. Per evitar que aquesta gent es quedi sense
aliments o sense casa, el Govern ha aprovat que hi
hagi una renda mínima. Això vol dir que pagarà
diners a les persones i famílies que no en reben o
que en reben molt pocs.
Aquests diners es poden començar a demanar al
juny i es començaran a repartir a final de mes.  La ministra d’Hisenda María Jesús
Montero explica la renda mínima
Abans de començar a pagar la renda mínima, es
comprovarà que la persona o família no tingui prou diners renda: diners que
guanya o rep una
per a les despeses bàsiques.
persona per viure.
El Govern ha dit que vol que aquesta renda arribi a totes despesa: diners
les persones que la necessitin. Per això, els ajuntaments i les que es gasten.
associacions que lluiten contra la pobresa també informaran bàsic: més important, essencial.
sobre com demanar-la.
Per què hi ha força gent que ha passat a guanyar menys diners? │ Per què el Govern ha decidit pagar una renda mínima? │ Quines són per a tu les coses bàsiques per viure i
quines no són tan necessàries?

RESCAT D’UNA BALENA AL DELTA DE L’EBRE
Al delta de l’Ebre, van veure una balena que semblava encallada i que no es
podia moure. Van avisar els Agents Rurals,
que, juntament amb alguns membres de
l’equip del Centre de Recuperació d’Animals
Marins, van anar fins al lloc on hi havia la
balena.
Els agents van trobar una balena amb bec
de Cuvier parada a la sorra. El cetaci tenia

 Rescat de la balena. Foto: Agents Rurals
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encallat: atrapat,
que no es pot
moure.
cetaci: animal de
la família de les
balenes, els dofins i
les marsopes.
vulnerable: que
pot quedar fàcilment ferit o perjudicat.
canal: pas.
profunditat:
fondària.

el cos mig fora de l’aigua i un costat encallat a la sorra. La
balena, d’uns quatre metres de llargada (quatre vegades la
teva alçària), era d’una espècie vulnerable, és a dir, que s’ha
de protegir. Entre tots, van aconseguir treure-la de la sorra,
però després va tornar a quedar encallada en un altre lloc de
la badia.
Finalment, la van alliberar i van trobar un canal obert per
un temporal, des del delta (on hi ha poca profunditat ) cap al
mar. La hi van acompanyar i va marxar tranquil·la per fer
el seu camí.
Què va passar amb una balena? │ Qui la va rescatar? │ Què fas o
faries tu quan et trobes un animal malalt o amb problemes? Per què?
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