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� VIURE AMB ESTIL �

na bufetada a un infant, per més justiF-
cada que ens pugui semblar, cosa que sol
passar més sovint, tot sigui dit,quan no
afecta directament als propis Flls, no

deixa de ser una agressió. En aquestes ratlles us apun-
to algunes reGexions que ajuden a encarar el tema.
Una evidència. Tots vivim més o menys de prop ca-
sos d’avis que es comporten sovint com els nens, amb

actuacions que des dels
nostres ulls d’adults rao-
nables no podem en-
tendre ni acceptar...
però a ningú se’ns acut
de donar una bufetada
ben donada a la iaia !
Per què ? Per respec-
te, el respecte que es
mereix cada persona
des de la seva con-
dició particular i in-
dividual, el mateix
respecte que es
mereixen tots els
nens i nenes.
Una altra. Fa no
massa anys, so-
cialment no es-
tava pas mal
vist que un
home piqués
la seva dona.
La lògica era
que les do-
nes érem és-
sers sense coneixe-
ment, que calia fer entrar en raó no mit-
jançant la raó mateixa sinó amb raons més contun-
dents. Avui no trobareu cap àmbit social en què aques-
ta idea encara es consideri defensable. Què ha can-

viat en aquest temps ? No pas les dones en sí ( que
també!), sinó el reconeixement social de la condició
femenina. Em sembla d’una lògica històrica esperar
que d’aquí a uns anys serà absolutament mal vist do-
nar una simple bufetada a un nen.
Un exemple d’allò més quotidià per tots els pares i ma-
res. Fixeu-vos que a l’escola no es dóna cap bufeta-
da a ningú, i en canvi sovint les mestres aconsegueixen
dels infants tot allò que a casa no hi ha manera. I no
parlo d’escoles que abusin de la disciplina, sinó

d’escoles concebudes com a espais de benestar on
el respecte de tothom per a tothom

és bàsic. 
I encara més.
La major part
de vegades que
fem ús de la bu-
fetada, acabem
sentint-nos cul-
pables i ens bus-
quem atenuants:
el cansament, l’es-
très, els nervis, la
feina... que no dei-
xen de ser autoen-
ganys que no sem-
pre funcionen.
Amb tot això, espero
que quedi clar que no
estic fent elogi de la dis-
bauxa, el deixar fer o el
campi qui pugui. Marcar
límits i pautes és indis-
pensable i molt educatiu,
però no té res a veure amb
l’agressió física, absoluta-
ment inacceptable.

http://educaciofub.blogspot.com
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EDUCAR NO ÉS GENS SENZILL
�Montserrat Pedreira

Directora dels Estudis de Grau en Educació Infantil de la FUB

Exercici  : estirar els músculs  ro-
tadors externs del maluc.   
- Objectiu de l’exercici:  estirar la
musculatura rotadora del maluc.  
- Per a qui és indicat: per a tothom.
- Posició: estirats panxa enlaire, els
braços al llarg del cos,
les cames Gexiona-
des i rotades inter-
nament (cap en-
dins), amb els peus
suFcientment se-
parats per tal que
els genolls no es to-
quin.
- Execució: in-
tentarem portar
ambdós genolls
cap endins al
màxim pos-
sible. Si es
t o -

quen, caldrà separar més els peus.
Mantindrem aquesta posició d’es-
tirament entre ’ i ’ segons,
per aconseguir l’ellongament de les
Fbres musculars.

És molt important no
bloquejar la respiració
durant l’estirament i
també cal tenir cura de
la posició de la colum-
na cervical i la lumbar,
ambdues s’han de
mantenir en posició
neutre (ni arqueja-
des ni aplanades)
durant l’estira-
ment.           

- Repeticions:
Fer l’exercici

 cops.

ESTIRA’T
� Jennifer Baeza i Teresa Solé.

Clínica Universitària de Manresa

Una bufetada mai és ben donada

Músculs del maluc

LA SETMANA A LA WEB

l cloud computing, o “computació al núvol”, és un ter-
me que ha acabat per fer-se un forat en el món d’In-
ternet. Encara que pot sonar excessivament tècnic,
qualsevol que tingui un correu electrònic via web, com

Gmail o Hotmail, l’està fent servir. És un nou concepte que de-
Fneix totes les eines, programes i serveis diversos que están allot-
jats a Internet (al “núvol”) i que podem fer servir simplement amb
un navegador des de qualsevol dispositiu amb connexió a la Xar-
xa (PC, portàtil, telèfon mòbil,…). És a dir, tot està centralitzat a
la Web. Encara que la majoria d’usuaris prefereixen fer servir els
programes que tenen instal·lats al seu ordinador, la “computa-
ció al núvol” ofereix una bona pila d’aplicacions on line que ens
permeten gestionar el correu, editar documents, retocar fotos, crear
gràFcs o escoltar música, entre moltes d’altres tasques, amb l’a-
vantatge que els nostres documents o creacions seran accessi-
bles -per a nosaltres i per a qui nosaltres decidim- des de qual-
sevol aparell que es pugui connectar a Internet. 
Les empreses encara en poden treure més beneFcis, ja que a
aquests avantatges hi poden afegir un estalvi en servidors i ma-
quinari informàtic, en programari i en llicències. Per un costat po-
den tenir més capacitat operativa a un preu més reduït i de l’al-
tre no necessitaran tants programes ni pagar tantes llicèn-
cies per poder fer el mateix. 
Hi ha inconvenients? Els experts assenyalen
que la conFdencialitat de la informació
i la seguretat son les dues princi-
pals amenaces d’aquest
nou sistema, però exis-
teixen utilitats i em-
preses especialitzades
que ajuden a les em-
preses a combatre aquests
perills.

http://mondigitalital.wordpress.com
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‘Cloud computing’,
programes al núvol 
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EL MÉS LLEGIT
1. Esbroncada al ple de l’Ajun-
tament de Manresa

Els crits, xiulades i insults dels
treballadors del consistori no van
fer variar la previsió del PSC, ERC i
ICV de tirar endavant la primera
part del pla de xoc.
2. Comercial del Paper Font,
de Manresa, acomiada 23 dels
seus 70 treballadors 

Fontpack ha presentat un expe-
dient d'extinció després d'un any
amb dos ERO temporals
3. Troben al pantà d’Oliana el
cos d’una veïna de la Seu 

Un ciutadà va alertar la policia
catalana de la presència d'un cos
flotant a l’aigua.
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DESTAQUEM
Música amb Denominació 
d’Origen

El nou canal musical de
www.regio7.cat, estrenat amb mo-
tiu del Dia Internacional de la Músi-
ca, ofereix la possibilitat d’escoltar
més de 20 cançons de grups emer-
gents de les nostres comarques
(pop, rock, jazz, hip-hop, punk...)

Habitatges de luxe
Aquest cap de setmana, el su-

plement CS de Regió7.cat presen-
ta un reportatge sobre un àtic i
una casa valorades cadascun per
més de 500.000 euros. Li propo-
sem fer-hi una ullada a través de
fotografies.
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L’ENQUESTA
Retallada de sous

Empat tècnic entre els inter-
nautes que creuen que l’Ajunta-
ment de Manresa ha fet bé a l’hora
de retallar els sous dels seus tre-
balladors i els que no (50 % contra
el 50 %). Concretament, un 43 %
dels votants creu que la retallada
proposada és necessària, però ex-
cessiva. 

L’ús del burca  i el nicab arriba
al ple de Manresa

Durant la setmana, més de 400
persones han respost a la pregun-
ta “S´han de prohibir el burca i el
nicab en espais públics?”. El sí ha
rebut un 93 % dels vots.
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