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� VIURE AMB ESTIL �

a Sara és la filla única d’uns amics. Té 
anyets i a l’última visita a casa seva vaig
estar una estona amb ella veient la seva
sèrie preferida: Bob Esponja. Va fer-me

una increïble demostració de coneixements sobre el
protagonista i la resta de personatges. Coneixia totes
i cadascuna de les frases i expressions, i s’avançava
a la història sense cap errada. Està clar que la Sara ja
havia vist abans aquell episodi, però tot i això no vaig
poder evitar pensar que era com el protagonista, una
esponja amb una capacitat enorme per absorbir
informació del seu entorn.

De vegades potser no som
conscients d’aquest fet, però
és ben cert que els infants
capten moltíssima infor-
mació del seu voltant. En
una societat com la nos-
tra, els infants es troben
permanentment bom-
bardejats. Les nostres
paraules, els nostres
gestos, la nostra mane-
ra de ser... Tot això els in-
flueix de forma directa, i fa
que la responsabilitat de pares
i mares de vega-
des sembli inas-
solible. El repte
d’educar bé és un
repte molt com-
plicat, però no
podem deixar-
nos angoixar per
aquest fet. Cal donar
als infants un exemple adient mitjançant les
nostres accions. No oblidem que en l’edu-
cació no només els pares i mares en són els
responsables. Avis, tiets, cosins, mestres, fut-

bolistes, polítics, taxistes... Tots i cadascun de nosal-
tres som la imatge que els petits reflecteixen. No puc
evitar un somriure quan sento algú dir que els
infants i el jovent d’avui són molt
pitjors que els d’abans. No pot
ser que siguem nosaltres els que
hem empitjorat?

L ls blocs són una de les eines més populars d’Internet.
Van ser un dels primers exponents de l’anomenada
Web . i, deu anys després del seu naixement, con-
serven una bona part de la seva potència comuni-

cadora malgrat que han de fer front a una competència creixent.
Els blocs, també coneguts com a bitàcoles, són una mena de die-
taris on l’autor acostuma a escriure sobre un tema. Els continguts
es presenten en forma d’articles (entrades o posts) que s’ordenen
cronològicament i al final dels quals els lectors poden escriure
comentaris. Hi ha una gran diversitat de temàtiques i d’estils. Com
el bloc que recull aquesta columneta setmanal (http://mondi-
gitalital.wordpress.com) o els dels corresponsals que escriuen des
de diferents països al web de Regió.
Es calcula que hi ha uns  milions de blocs a tot el món. La raó
d’aquesta enorme producció és l’existència de serveis gratuïts de
publicació que en faciliten enormement la seva creació. Ja no cal
ser enginyer informàtic ni tenir coneixements de programació per
poder publicar a Internet.
Blogger i Wordpress són els més populars. Blogger, que pertany
a Google, ha estat tradicionalment la més assequible per als usua-
ris amb coneixements tecnològics limitats. Wordpress està més
orientada als professionals i requereix un cert domini de les ei-
nes d’edició per treure partit al gran ventall de possibilitats que
ofereix. 
Si voleu entrar en aquest
món apassionant, la mi-
llor manera de fer-ho és
consultar directoris
de blocs com Tech-
norati.com (an-
glès), Bitacoras.com
(castellà) o Blog-
cat.net (català), veu-
re què s’hi fa i llançar-
vos a l’aventura.

http://mondigitalital.wordpress.com
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Blocs, dietaris
a la xarxa
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EDUCAR NO ÉS GENS SENZILL
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Exercici . Objectiu de l’exercici:
estirar la musculatura de la cara
posterior de l’espatlla i la que tro-
bem entremig de les escàpules.    
- Per a qui és indicat: per a tothom,

especialment per a  les persones
que estan molta es-

tona davant d’un
ordinador, parlant
per telèfon, lle-
gint…  

- Posició:

drets o ben asseguts, en qualsevol
de les dues posicions hem de
mantenir l’esquena en una posició
correcta.
- Execució: col·loquem el braç
dret ben estirat, per davant del
nostre cos. Col·loquem la mà con-
trària  (esquerra) a l’alçada del
colze del braç a estirar. En aques-
ta posició, tibem suaument del

braç cap a l’esquerra fins que
notem l’estirament. Cal no

girar el cos. Mantindrem
aquest estirament entre

’ i ’ i repetirem el mateix a
l’altre costat.
- Repeticions: fer l’exercici  cops
a cada costat .

Variant exercici : ens col·lo-
quem drets al costat d’una paret,
amb les cames un xic separades. El
braç a estirar per davant del nos-
tre cos, amb el colze estirat i amb
la mà recolzada i fixa a la paret. Gi-

rarem el tronc cap al costat del
braç a estirar fins que notem la
tibantor al múscul.

ESTIRA’T
� Jennifer Baeza i Teresa Solé.
Clínica Universitària de Manresa

Sara Esponja

Tenir cura de l’espatlla

EL MÉS LLEGIT
1. Agredeixen una parella per
no voler-los donar tabac 

Tres joves van agredir diumen-
ge a la matinada un noi i una noia
per no voler donar-los tabac.
2. Testimoni de 20 hores de
patiment atrapat al cotxe

L’exalcalde de Monistrol de Cal-
ders, Feliu Catot, no va voler dor-
mir «per no morir-se», en caure
amb el cotxe per un barranc.
3. Sis directius poden anar a la
presó per la mort d’un operari

Demanen tres anys per a cadas-
cun per un accident de fa 5 anys.
4. Un home s’accidenta di-
marts en un túnel de Manresa 

Va resultar ferit lleu en topar al
carrer de la Indústria, dimarts.
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LA PROPOSTA
Èxit del suplement digital
del cap de setmana CS

Des d’aquesta setmana els lec-
tors de Regió7 ja han pogut visi-
tar el suplement digital CS, on es
poden trobar des dels temes més
rellevants de la setmana fins a la
crònica rosa i imatges dels famo-
sos. Aquesta setmana tenen èxit
les imatges i explicacions del nou
bòlid de Fernando Alonso i les fo-
tografies de l’atractiva Olivia Wil-
de, deixeble a la ficció del Doctor
House. La cursa cap als Oscar amb
la nominació de Penélope Cruz i
les imatges de la model Bar Rafaeli
també acaparen l’atenció dels lec-
tors. Evidentment, no hi falten les
propostes culturals
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TEMA DE DEBAT
Nombroses opinions sobre la
llei del cinema en català

El que haurien de fer és versió
original i subtitulada al català, així
aprendríem més llengües. (Sílvia)

Català sí, però sense multes;
castellà sí,  però sense estat ni
exèrcit. (Nihil)

Per molt catalanista i de la ceba
que un sigui, la pela és la pela.
Abans, ara i sempre. (Mireia)

Si ells fan vaga dilluns, jo la faré
el cap de setmana. I potser més
d'un cap de setmana, què caram!

I per què fan la vaga un dilluns i
no un diumenge? (Moni)

Les sancions, la persecució, la
criminalització provoca desafecció.
Català SÍ, però sense multes. (C.F.)

�

�

�

�

�

�

LA SETMANA A LA WEB


