2

3

4

5

6

7

8

9

10

CONVOCATÒRIA 2010 / NOVEMBRE

GRAU ELEMENTAL

CONVOCATÒRIA 2010 / NOVEMBRE

GRAU ELEMENTAL

Menors i Internet

Els rècords Guinness

El 8% dels xiquets espanyols de 10 a 16 anys s’han citat en la
vida real durant els últims 12 mesos amb gent que ha conegut
només a través d’Internet, segons ha revelat recentment un
informe internacional. El percentatge és el mateix en la
mitjana del conjunt dels 25 països estudiats, i les dades
indiquen que esta cita amb desconeguts “no sol representar
una experiència lesiva”. L’informe va ser encarregat per la
Comissió Europea en el marc del programa de reforçament de
la seguretat a Internet. El 29% dels xiquets europeus que usen
Internet reconeix haver-se comunicat amb algú a qui no
coneixia en la vida real, segons destaca l’informe realitzat a
través de 23.420 enquestes en el conjunt d’Europa durant la
primavera i l’estiu passats.

El llibre Guinness és un manual on s’enumeren quasi tots els
rècords mundials existents. La idea va ser d’un britànic que
ocupava un alt càrrec en l’empresa de cerveses Guinness. Se
li va acudir un dia que havia eixit a caçar, quan es va plantejar
amb els amics quin pardal devia ser el més ràpid d’Europa, i
va pensar que un llibre que tinguera respostes a estes
preguntes podia ser molt útil. La primera edició, amb 198
pàgines, es va publicar el 27 d’agost de 1955, i aquell Nadal
va ser un dels llibres més venuts al Regne Unit.

Una de les dades més reveladores i preocupants de l’informe
és el gran desconeixement dels pares de les experiències
negatives dels seus fills a Internet. En l’estat espanyol, el 67%
dels pares amb un fill que ha patit estes experiències a
Internet assegura que això no ha passat i un altre 5% diu que
no ho sabia. I només un 10% dels menors afirma haver vist
imatges sexuals a Internet, un dels percentatges més baixos
dels diferents països europeus, però el 53% dels pares d’estos
menors assegura que el seu fill no n’ha vist. Així mateix, el
61% dels pares desconeix que el seu fill s’ha citat amb una
persona que ha conegut a través d’Internet.

El llibre ja és un rècord per ell mateix, amb vendes superiors
als 100 milions d’exemplars; i actualment es traduïx a 37
idiomes cada any. Des que es va començar a editar, han sigut
molts els rècords que s’han batut, la majoria dels quals
pareixen absurds. Per exemple: un senyor va construir una
torre de 28 metres d’alt amb peces de LEGO; en la
construcció van treballar 12.000 persones, que van tardar 5
dies a construir-la. Una altra persona va dissenyar la bicicleta
més alta del món, que fa 5,5 metres. Un grup de surfistes, 47
persones en total, van muntar juntes en una taula de surf
enorme. Una xica americana té les ungles del peu més
llargues del món; se les deixa créixer des de 1982. Un anglés
té el rècord de llançar-se per les escales rodant; van ser 109
escalons, i un compatriota seu es va menjar 36 escarabats l’un
darrere de l’altre... Quin serà el pròxim rècord?
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Mossegar-se les ungles

Una Barbie de mig milió de dòlars

Les manies acompanyen les persones des dels primers dies de
vida. Xuplar-se el dit polze o dormir amb la nina favorita són
gestos diaris i instintius que tranquil·litzen i consolen els més
menuts. A mesura que creixen, estos costums comencen a
convertir-se en extravagàncies i la majoria els abandona pel
camí. Excepte un: mossegar-se les ungles.

Una nina Barbie dissenyada per un joier italià i valorada en
mig milió de dòlars (358.000 euros) serà una de les peces
estel·lars de la venda de joies que la casa de subhastes
Christie’s celebrarà el pròxim 27 d’octubre.

Este hàbit naix en la infància, en general després de la retirada
del pipó, i algunes persones el perpetuen. Es calcula que prop
del 25% dels universitaris i el 10% dels adults majors de 35
anys continua amb la seua obstinació per mossegar-se les
ungles. Quan esperem en la cua del forn, en el trajecte de
l’autobús fins a la faena, davant de l’ordinador o del televisor
o per pura inèrcia. Qualsevol moment s’aprofita per a posar
en pràctica este vici confessable, però no per això inofensiu.
Els efectes en ungles i mans salten a la vista, però van més
enllà de l’estètica. Darrere del repic continu de les dents es
poden amagar conseqüències perjudicials per a la salut. Les
més habituals són danys a les ungles i en algunes peces
dentals. I una cosa més perillosa encara: el risc de contraure
infeccions a la boca o als dits.

La Barbie, que porta un vestit de nit negre i un collar amb un
diamant de color rosa d’un quirat, es va poder veure per
primera vegada el mes de setembre passat durant la Setmana
de la Moda de Nova York, ciutat on es tornarà a exposar
durant la setmana que ve abans de ser subhastada. Els
ingressos obtinguts de la venda de joies que es faça aquell
dia, entre les quals hi ha esta Barbie, es destinaran a la
Fundació per a la Investigació del Càncer de Mama,
coincidint amb el mes sobre la conscienciació d’esta malaltia
als Estats Units.
No serà la primera vegada que esta casa de subhastes venga la
popular nina, ja que l’any 2006 va subhastar una Barbie en
roig mitjanit per 17.091 dòlars i que fins ara és la Barbie més
cara que s’ha venut mai en una subhasta. Eixe mateix dia
també eixiran a subhasta altres joies importants, entre les
quals destaquen diversos diamants valorats en més d’un milió
de dòlars.

