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� VIURE AMB ESTIL �

ui no ha sentit les típiques frases: «els mes-
tres sí que viuen bé, si no treballen mai!,
sempre estan de vacances... Ser mestre és
una ganga!». No pretenc fer canviar d’o-

pinió ningú, però sí que m’agradaria dir que no
s’equivoquen quan diuen que tenim una ganga,
però una que no es planteja ningú. Qui no recorda al-
guns dels mestres que han passat per la seva vida amb
un afecte i admiració especial? Jo sé que no seria qui
sóc si no hagués tingut la sort de creuar-me amb
determinades persones al llarg de la meva
vida, entre les quals algunes de les meves

mestres. Aquesta és la veritable
ganga, poder aju-

dar a trobar el seu camí, gairebé sense adonar-nos,
a alguns d’aquells infants que tenim la sort de conèixer.
No parlo només de formar-los i de transmetre’ls co-
neixements, sinó d’escoltar-los, d’ajudar-los, d’esti-
mar-los... En definitiva, de guiar-los en el seu procés
de desenvolupament com a persones, a la vegada que
ells ens ajuden a nosaltres. 
La meva adolescència no va ser gaire diferent de la
dels altres companys, complicada, plena d’alts i bai-
xos, i jo em sentia completament perduda. Quan fins

i tot jo havia perdut la confiança, elles van cór-
rer el risc d’apostar fort per mi. 

Potser no em recorden, però jo no deixa-
ré de fer-ho mai. Gràcies Montse V. i

Montse. R. Un petit gest pot canviar una
vida. 
(L’Educar no és gens senzill de la set-
mana passada havia d’anar signat
per Laura Carballo). 

Q arcelona ha acollit aquesta setmana una nova edició
del Mobile World Congress, el congrés mundial de la
telefonia mòbil. La prova més evident de la impor-
tància d’aquest esdeveniment, que ha atret prop de

. visitants, és el fet que una empresa com Microsoft l’hagi
escollit per fer la presentació del seu nou sistema operatiu per a
mòbils: el Windows Phone . El nou software suposa un canvi re-
volucionari respecte del que Microsoft havia aportat fins ara al
món de la telefonia amb el seu gens reeixit Windows Mobile. La
companyia de Bill Gates fa d’aquesta manera un pas endavant per
recuperar el terreny perdut en el mercat dels telèfons intel·ligents
(smartphones), en el qual l’iPhone d’Apple el va passar per da-
vant a final del  i que està dominat per la Blackberry. A més
a més, el sistema Android de Google és una altra gran amenaça,
especialment després que hagi tret al mercat el seu propi telèfon:
el Nexus One. A diferència dels competidors, que
tenen sistemes operatius tancats als seus apa-
rells, Google va oferir l’Android als fabricants
de mòbils, tret de Nokia, que té un software
propi (Symbian), i això li ha permès créixer
molt ràpidament. L’objectiu de Microsoft és
fer el mateix amb el seu nou Windows Pho-
ne . La batalla pel software dels mòbils és
ara més viva que mai, però no és l’única.
L’altra és la de les aplicacions, i aquí l’iP-
hone és el rei absolut, ja que en té
unes .. Es tracta de petits pro-
grames amb múltiples utilitats que es
poden descarregar directament des
del mòbil de manera gratuïta o pa-
gant. Google, el que més s’hi acos-
ta, només en té .. Microsoft
s’haurà de posar les piles si els vol
plantar cara també en aquest
terreny.

http://mondigitalital.wordpress.com
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Exercici . Objectiu de l’exercici:
estirar la musculatura intrínseca de
la columna cervical.    
- Per a qui és indicat: per a tothom,
però especialment per a persones
que duen a terme tasques admi-
nistratives o treballen davant d’un
ordinador.  
- Posició: asseguts, amb l’esquena
ben recolzada al respatller de la
cadira.
- E x e c u c i ó :
mantenint la
columna cervi-
cal recta, fer un
petit moviment
de serpenteig amunt,
en direcció al sostre.
Mantenint la posició
d’adreçament, incli-
nar la barbeta cap
endavant sense
moure la resta del
cos, mantenir la po-
sició  o  segons i
tornar a la posició
inicial. Notarem

com s’estiren els petits músculs de
la base del crani.              
- Repeticions: fer l’exercici  o  ve-
gades.
Alguns consells que cal tenir pre-
sents alhora d’estirar: no ha de
ser dolorós, cal que notem tiban-

tor/tensió a la zona
que estirem, mai

dolor. La sensa-
ció de tibantor
ens ajuda a
sentir el mús-
cul que esti-
rem i millora
la nostra cons-
ciència corpo-
ral. Inspirarem

(agafarem aire)
abans d’iniciar l’es-

tirament i expirarem
(traurem l’aire) du-

rant la progressió
cap a l’estirament,

així ajudarem a
relaxar el mús-

cul.
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La ganga de ser mestre

La columna cervical

LA SETMANA A LA WEB
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EL MÉS LLEGIT
1. Un manresà, implicat en
una xarxa de pornografia 

Una operació de diverses uni-
tats dels Mossos desmantella una
xarxa de pornografia infantil.
2. Nova modalitat d’estafa
anunciant un tall de telèfon

L’amenaça consisteix a dir que
es tallarà la línia durant 4 mesos.
Els estafadors es fan passar per
treballadors de Telefónica.
3. «No estic d’acord a impedir
l’ús del preservatiu»

La monja Teresa Forcades va
parlar dijous amb els lectors.
4. Un conductor n’agredeix un
altre i fuig, a Manresa

Els fets van passar al carrer de
Francesc Moragas dijous a la tarda.
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EL CONCURS
Regió7.cat regala una motxi-
lla a la millor disfressa

Aquesta ha estat una setmana
de fotos divertides a la xarxa, i
també a Regió7.cat. Des del web
s’ha organitzat un concurs de foto-
grafies dels diversos carnavals que
s’han celebrat a les nostres comar-
ques. Ja han arribat desenes de fo-
tos de participants i mitjançant la
votació dels mateixos lectors s’es-
collirà un guanyador. A banda de
totes aquestes fotografies, que es
poden enviar per mitjà del web per
entrar al concurs i poder guanyar
una motxilla, també han quedat ar-
xivades centenars de fotos dels
carnavals de Sallent, Solsona,
Santpedor, Berga o Gironella.
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TEMA DE DEBAT
Els impulsors de la candidatu-
ra veïnal veuen els polítics
manresans nerviosos

Si els que hi ha ara eren l'alter-
nativa... cal buscar-ne una altra i
ràpidament... (CORASON LOCO)

Endavant amb la iniciativa. Si es
porta bé pot ser la solució de Man-
resa, que en aquests moments és
un desastre. (Jo)

S’ha de treure del poder els polí-
tics professionals que viuen d’això
tota la seva vida. (guapo)

Molts veïns els votarem (Manel)
El desencís polític dels manre-

sans és històric, i la deixadesa polí-
tica manresana arriba a nivells in-
sostenibles. Va passar fa dues dè-
cades a Ripollet. (kitanovsky)
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