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Peretes de baix consum 

 
Ningú dubta de les seues bondats: les peretes de baix consum 
són bones per al medi ambient i per a les butxaques. Els seus 
avantatges respecte de les tradicionals són tan rellevants que 
en els pròxims anys substituiran per llei les que més energia 
consumixen, i per això el mercat s’ha omplit d’una variada 
gamma de models. Però esta multiplicació de l’oferta pot 
generar confusió en el consumidor, que moltes vegades no 
entén la diferència entre una pereta compacta fluorescent o 
una de cremador halogen. La determinació dels watts és un 
altre dels inconvenients amb què es troben els ciutadans, que 
no saben quants n’han de tindre per a aconseguir la mateixa 
lluminositat que amb les bombetes d’incandescència de tota 
la vida. Solucionar estes qüestions, i altres com ara dotar 
estos objectes de la màxima duració possible, contribuirà a 
una adequada selecció de les peretes. 

L’ús de peretes de baix consum serà creixent en els pròxims 
anys per dos motius bàsics: estos models necessiten menys 
energia i duren més que les convencionals, de manera que el 
medi ambient i l’economia dels ciutadans ho agraïxen. 
Guiades per estos beneficis, les institucions han marcat un 
calendari progressiu d’eliminació dels principals models de 
més consum, que es va iniciar al setembre de 2009 i que 
culminarà al setembre de 2016. 

 
 

 

La migdiada 

 

Augmenta el rendiment laboral, aclarix la ment i allibera 
estrés, sempre que no s’allargue més enllà de la mitja hora. La 
combinació de sobretaula, sofà i somnolència convertix la 
migdiada en una conseqüència més que inevitable, 
irresistible. Batejada per alguns com el “ioga ibèric”, la sesta 
vespertina alça passions. 

La veritat és que el ritme de vida actual no col·labora precisa-
ment a promoure-la. I és una llàstima, perquè els científics 
han certificat que, lluny de reduir la productivitat, augmenta 
el rendiment laboral i beneficia el benestar de qui la practica. 

Això sí, els seus avantatges estan condicionats a la dosi: 
perquè el descans siga saludable i efectiu, els experts en salut 
recomanen que el temps dedicat a dormir durant la migdiada 
no excedisca els 30 minuts. Sobrepassar este límit pot 
desencadenar l’efecte contrari al desitjat, i fins i tot ocasionar 
conseqüències poc saludables per a l’organisme. Dormir la 
migdiada en la quantitat, la qualitat i la forma adequada 
contribuïx a augmentar el rendiment laboral, a descarregar 
l’ansietat i a desbloquejar la ment. En els més menuts és un 
hàbit encara més valuós: afavorix la capacitat d’aprenentatge i 
reduïx la hiperactivitat i l’ansietat dels xiquets. 
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Permís de conducció de ciclomotors 

 
A quina edat un adolescent és prou madur per a conduir un 
ciclomotor? Els experts en seguretat viària, els alcaldes, els 
col·legis i les associacions de víctimes d’accidents aposten 
pels 15 o els 16 anys, mentres que la indústria del motor 
exigix una nova moratòria perquè els jóvens puguen 
continuar conduint este tipus de vehicle des dels 14. Des de la 
Direcció General de Trànsit s’ha proposat elevar a 16 anys 
l’edat mínima, en línia amb la Unió Europea, perquè el model 
d’aprenentatge siga el següent: l’ús de la bicicleta en els 
primers anys, de la motocicleta a partir dels 16 i del cotxe als 
18. Només França i Itàlia permeten als jóvens de 14 anys 
conduir vehicles de motor de dos rodes. 

El propòsit de Trànsit, no obstant això, s’ha anat postergant 
per les peticions dels fabricants, que opinen que el canvi 
afectarà encara més un mercat en declivi des de fa anys. Però 
la moratòria finalitza al setembre i, per això, han augmentat 
les pressions. La Direcció General de Trànsit, en canvi, 
considera que elevar-ne l’edat no sols evitarà víctimes 
mortals en ciclomotor (53 adolescents de 14 anys en sis anys), 
sinó que també contribuirà a millorar la seguretat viària en el 
seu conjunt, com opinen des dels ajuntaments fins a les 
associacions de víctimes. 
 

 

Tecnologia televisiva 

 
Crisi i innovació no s’entenen. La indústria enginya nous 
productes, cada vegada més cars i sofisticats, i nosaltres no és 
que no els vullguem, és que no ens els podem permetre. Este 
estiu ens inundaran amb televisors 3D, i una cadena ja es 
prepara per a oferir-nos el mundial en tres dimensions. Encara 
no hem digerit l’entrada de la TDT i la desconnexió 
analògica, encara molts de nosaltres tenim televisors de 
pantalla catòdica –dels de tota la vida–, i si no tens un Full 
HD no eres ningú. Les infraestructures van lentes, i la 
tecnologia de hui demà serà obsoleta. 

Jo no m’imagine mirant la televisió amb unes ulleres 
especials: és incòmode i antinatural. Però, tranquils, que més 
prompte o més tard arribaran els televisors 3D sense ulleres. 

Ara mateix, si vos ho podeu permetre, ja podeu canviar el 
vostre televisor LCD o plasma, el que vau comprar encara no 
fa ni cinc anys, per un televisor LED, és a dir, extraprim, amb 
marcs mínims, gran velocitat de processament, altíssim 
contrast i connectivitat a Internet, i que, a més, inclou un 
parell d’ulleres amb bateria recarregable. 
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La casa tenia una porta tradicional molt 

ornada, amb revestiments de talla, i estava 

situada en un carrer estret de la part vella 

d’un poble del sud de la comarca a uns 

quants quilòmetres del nostre. Vaig tocar al 

timbre mentres repassava mentalment les 

primeres paraules que li diria, que eren amb 

seguretat les més difícils, ja que confiava que, 

sense la inhibició dels primers moments, tot 

rodaria amb més fluïdesa. A través d’una de 

les finestres de la porta vaig observar que 

venia del fons de la casa, potser del pati, 

perquè a les mans duia una regadora i un 

poal. 


