
APROVADA LA RENDA  MÍNIMA 

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 míni-
ma. Això vol dir que pagarà diners a les persones i famí-
lies 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. Abans de començar 
a pagar la renda mínima, es comprovarà que la persona o 
família no tingui prou diners per a les despeses  bàsiques.  

El Govern ha dit que vol que aquesta renda arribi a totes les perso-
nes que la necessitin. Per això, els ajuntaments i les associacions que 
lluiten contra la pobresa també informaran sobre com demanar-la.

Per què hi ha força gent que ha passat a guanyar menys di-
ners? │ Per què el Govern ha decidit pagar una renda mí-
nima? │ Quines són per a tu les coses bàsiques per viure i    
quines no són tan necessàries?       

NISSAN MARXA DE CATALUNYA
Vol deixar de fabricar-hi cotxes al desembre

Nissan és una companyia  de cotxes japonesa. Fa anys que té 
tres fàbriques a Catalunya, que donen feina a més de tres mil treba-
lladors. A més a més, també hi ha altres empreses catalanes que tre-
ballen per a Nissan. Per exemple, algunes els fan els seients de cotxe.

Ara Nissan ha comunicat  que tancarà les fàbriques que té a Catalunya. De fet, 
ja se sospitava que això podia acabar passant, perquè cada vegada hi feien 
menys cotxes: els nous models els produïen  en altres fàbriques. La intenció 
de Nissan és mantenir obertes les fàbriques de Catalunya només fins al de-
sembre, per acabar els encàrrecs pendents.

Els treballadors de Nissan a Catalunya i de les empreses que en depenen han 
començat protestes. Volen salvar la feina i demanen que els polítics s’hi invo-
lucrin  més. El Govern català ha recordat també totes les ajudes que Nissan 
ha rebut per mantenir les plantes  actives. D’altra banda, no tot són males 
notícies, ja que es pensa que hi podria haver altres empreses interessades a 
instal·lar-s’hi, com les que construeixen bateries per a cotxes elèctrics.

Per què preocupa que Nissan vulgui marxar de Catalunya? │ Qui es 
creu que podria ocupar l’espai d’aquestes fàbriques? │ Com penses 
que es poden involucrar els polítics per solucionar aquestes situacions?

renda: diners que 
guanya o rep una 
persona per viure.

despesa: diners 
que es gasten.

bàsic: més impor-
tant, essencial.
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companyia:    
empresa.

comunicar:      
explicar, dir.

produir: fabricar.

involucrar-se:         
implicar-se, 
comprometre’s.

planta: fàbrica.

 La ministra d’Hisenda María Jesús  
 Montero explica la renda mínima

VOCABULARI



CRIDA CONTRA EL RACISME
Una detenció brutal desencadena  manifestacions i disturbis

Fa uns quants dies, a Min-
neapolis, als Estats Units, un botiguer 
va acusar un home negre d’haver pa-
gat amb un bitllet fals. Tot i que esta-
va tranquil i no anava armat, la poli-
cia el va detenir brutalment al carrer 
i va acabar morint. Diverses persones 
van gravar el que havia passat. 

Els últims anys s’han conegut diver-
sos casos semblants a aquest, en què 
policies blancs actuen amb racisme i 
violència injustificada  contra perso-
nes negres. Per això, moltes ciutats dels Estats Units s’han omplert de mani-
festacions en contra de la violència policial i el racisme. Tot i que comencen de 
manera pacífica, també n’hi ha hagut que han acabat amb enfrontaments  amb 
la policia i sovint s’hi han produït greus destrosses.

Molts polítics, cantants, actors, esportistes i periodistes també s’han mostrat 
indignats i tristos per aquest cas. Demanen justícia per a les víctimes i que es 
treballi per eliminar el racisme de la societat.

Què ha passat a Minneapolis? │ Què critiquen les manifestacions que 
han tingut lloc als Estats Units? │ Entre els famosos que rebutgen 
aquest cas i entre les persones que van a les manifestacions també hi 
ha gent blanca. Penses que és un bon senyal? Per què?
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desencadenar: 
provocar.

disturbi: fet 
d’alterar l’ordre pú-
blic, per exemple 
amb crits, llança-
ment d’objectes, 
trencant coses...

injustificat: sense 
cap motiu, sense 
justificació.

enfrontament: 
baralla, discussió.

SEMÀFORS A LA PLATJA
Salou instal·la un sistema de sensors

A partir de la fase 2 del des-
confinament,  els ciutadans podrem 
anar a les platges, però mantenint la 
distància i respectant l’aforament.  El 
Ministeri de Sanitat ha establert unes 
recomanacions d’aforament, però deixa 
la gestió als ajuntaments, que són els 
que solen encarregar-se de les platges. 

A Salou, l’Ajuntament ha trobat un sis-
tema perquè cada ciutadà pugui saber 
en tot moment quin és l’aforament de 
la platja on vol anar. El sistema, de 
l’empresa Abast, respecta la privaci-
tat i la intimitat dels banyistes, perquè compta les persones i els objectes, com ara 
para-sols, mitjançant uns sensors  instal·lats als fanals de les platges.

Aquestes dades es passen a una pàgina web a disposició  dels ciutadans perquè 
puguin saber si l’aforament és baix (verd), si comença a ser elevat (taronja) o si 
és massa alt (vermell). A més, també tenen previst instal·lar semàfors a peu de 
platja per indicar-ne l’ocupació. En cas de semàfor vermell, es preveuen multes 
i sancions de la policia local.  

Què passarà a les platges a la fase 2? │ Com ha solucionat l’Ajuntament 
de Salou el control de l’aforament? │ Creus que aquest estiu anirem a 
la platja més, menys o igual que altres estius? Per què?

 Semàfor i pantalles per controlar l'afluència   
 a les platges de Salou. Foto: Roger Segura

 Manifestants reclamen la fi de la brutalitat  
 policial. Foto: Reuters

desconfinament: 
fet de sortir del 
confinament.

aforament:    
quantitat de     
persones que hi 
pot haver en un 
lloc.

sensor: aparell 
que capta estímuls 
i envia la infor-
mació a un altre 
aparell.

a disposició de: 
a l’abast d’algú per 
fer servir.

afluència:     
quantitat de gent 
que s’aplega en un 
lloc.
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SUSPESA LA PATUM DE BERGA
Només s’hi faran algunes activitats sense aglomeracions

La ciutat de Berga celebra cada any la Patum, una gran festa amb més 
de 600 anys d’història i que tots els berguedans viuen amb molta emoció i ale-

gria. Per la seva antiguitat i importància, 
ha estat declarada Patrimoni de la Hu-
manitat per la UNESCO,  una distinció   
que en reconeix el gran valor cultural.

Però aquest any l’Ajuntament de Berga, 
d’acord amb totes les colles que formen 
la festa, ha decidit que no se celebri. 
La raó és que les diferents parts de la 
Patum, com el ball de l’Àliga o els salts 
dels plens,  apleguen moltíssima gent 
als carrers. Seria impossible, doncs, 
mantenir distàncies de seguretat per 
evitar contagis de coronavirus.

Malgrat que no es pugui celebrar com sempre, s’ha avançat que es proposaran 
activitats en què no hi hagi aglomeracions, com una interpretació musical de 
la festa des del castell de Berga o una exposició amb imatgeria  i fotografies 
de la Patum. La Patum s’havia suspès només en situacions excepcionals, com 
els anys 1937 i 1938, per la Guerra Civil espanyola. 

Per què s’ha suspès aquest any la Patum de Berga? │ Quina mena 
d’activitats es proposaran per a aquells dies? │ Penses que les festes 
populars afavoreixen que els veïns estiguin més units? Per què?

 Salt de lluïment dels Nans Nous
  Foto: Sherpa

aglomeració:   
acumulació de   
moltes persones.

UNESCO:          
Organització de 
les Nacions Unides 
per a l’Educació, la 
Ciència i la Eultura.

distinció: reconei-
xement o premi.

ple: mena de     
diable de la Patum. 
Duen màscara i 
van coberts amb 
una herba. Te-
nen unes banyes 
metàl·liques on 
porten fuets que 
escupen foc.

imatgeria: con-
junt de gegants,                        
capgrossos, dracs 
i altres figures que 
participen en les 
festes populars.

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 Recupe-
ració 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 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 tor-
nar a quedar encallada en un altre lloc de la badia. 

Finalment, la van alliberar i van trobar un canal  obert per un tem-
poral, 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?

 Rescat de la balena. Foto: Agents Rurals

encallat: atrapat,                  
que no es pot 
moure.

cetaci: animal de 
la família de les 
balenes, els dofins i 
les marsopes.

vulnerable: que 
pot quedar fàcil-
ment ferit o perju-
dicat.

canal: pas.

profunditat:    
fondària.



Compta quants elements de la llista següent hi 
ha en aquest dibuix:
     Cotxes circulant: .................. Vehicles aparcats: ..................

 Camions: ..................         Furgonetes: ..................

  Plantes: ..................  Autocars: .................. 

    Edificis: .................

4 El Tricicle,  n. 170 - 5 de juny de 2020

Una publicació de:
Tracte Comunicació Global
Passeig Bertrand, 25, 2a
08980 Sant Feliu de Llobregat (BCN)
Tel. 619 787 788 - 93 782 45 13 
eltricicle.cat
eltricicle@eltricicle.cat

Aprenentatge significatiu i vivencial

JUGUEM! A comptar!

 Bon estiu 
    i fins al                              
   curs vinent!

Laberint
Troba el camí que ha de fer el pirata 
per tornar al vaixell amb el tresor.

A comptar! 

Per pintar
Encercla els noms d’oficis
hospital, dependenta, cartera, electricista, màne-
ga, fuster, servir, uniforme, guàrdia municipal, 
pescar, eina, infermera, cantar, apagar, mecànic, 
mestra, repartir, metgessa, fabricar, pagès. 
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SOLUCIONS  N. 170
Compta quants elements de la llista següent hi 
ha en aquest dibuix:
     Cotxes circulant: .................. Vehicles aparcats: ..................

 Camions: ..................         Furgonetes: ..................

  Plantes: ..................  Autocars: .................. 

    Edificis: .................

A comptar!

 Bon estiu 
    i fins al                              
   curs vinent!

Laberint
Troba el camí que ha de fer el pirata 
per tornar al vaixell amb el tresor.

A comptar! 
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Per pintar
Encercla els noms d’oficis
hospital, dependenta, cartera, electricista, màne-
ga, fuster, servir, uniforme, guàrdia municipal, 
pescar, eina, infermera, cantar, apagar, mecànic, 
mestra, repartir, metgessa, fabricar, pagès. 


