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INFÀNCIA

Aventura Un català que s’arrisca en solitari

El 44% dels nens de
l’Estat s’han sentit
assetjats a Internet
| L’Ajuntament de
Barcelona presenta
uns tallers sobre la
infància a la xarxa
Redacció
BARCELONA

Andreu Mateu té 44 anys i, tot i no haver remat en sa vida, emprendrà un viatge de més de 90 dies a rem ■ PERE VIRGILI

Objectiu: l’Àtlàntic a
rem, sense assistència
REPTE · Andreu Mateu intentarà creuar aquest oceà tot sol, en una embarcació
de rems XIFRES · 3.000 quilòmetres i 90 dies de navegació sense entrenament
PÚBLIC · La travessa es podrà seguir en directe a través d’Internet
Maria Ortega
BARCELONA

D

esprés de fer la volta a
l’Àfrica en moto, de recórrer Europa en bicicleta, i de visitar bona
part del món sobre patins, Andreu Mateu s’enfronta a
l’arriscat repte de creuar l’Atlàntic
a rem. El proper 2 de desembre salparà des del port de San Sebastián,
a l’illa canària de la Gomera, cap a
l’illa caribenya d’Antigua.
En total, uns 5.000 quilòmetres,
que recorrerà en solitari i sense cap
mena d’assistència. Mateu calcula
que el viatge durarà uns 90 dies, i
que cada jornada haurà de remar
entre deu i dotze hores. Tot i l’esforç que requereix aquest repte,
Mateu no ha fet cap tipus d’entrenament, i afirma que aprendrà a
remar durant els 15 primers dies
d’aquesta aventura. Està dedicant

els mesos previs a aquest viatge a
qüestions que considera més importants, com equipar bé el vaixell.
Només 32 persones han aconseguit creuar l’Atlàntic remant, i són
molt pocs els que ho han fet sense assistència. Andreu Mateu vol ser el
primer català a aconseguir-ho. Viatjarà en una embarcació de fusta,
que ha estat dissenyada a Anglaterra
i resulta idònia per a la pràctica de
rem oceànic. Aquest vaixell recupera
automàticament la posició inicial en
el cas que una tempesta el faci bolcar. A més, compta amb una cabina,
on hi ha el llit, que està encoixinada
amb escuma perquè el viatger s’hi
tanqui si hi ha mala mar. “Jo em
quedo a la cabina i és com si fos en
una muntanya russa”, va explicar
Mateu en la presentació del vaixell.
L’embarcació porta tot el que cal
per sobreviure a alta mar: una dessalinitzadora d’aigua, plaques solars per obtenir energia, equip de

pesca, cuina, GPS i telèfon via
satèl·lit. Mateu viatjarà equipat
amb aliments deshidratats i empaquetats, tal com fan els astronautes. Tot i que té previst ingerir
10.000 calories diàries per poder
mantenir el ritme d’esforç, l’aventurer calcula perdre uns 15 quilos en
aquesta travessia.
El protagonista d’aquesta història va néixer a Reus fa 44 anys, i es
va llicenciar en econòmiques. Més
tard va vendre-ho tot i va sortir a
conèixer el món. Aquest impuls l’ha
portat a descobrir 120 països en
130 formes de transport diferents.
Després de creuar l’Atlàntic en
veler, es va plantejar el repte de ferho remant. “Crec que tots podem
fer més del que pensem. Amb una
mica d’il·lusió, el potencial humà arriba més lluny del que sembla” assegura. Aquesta aventura es podrà seguir en directe a través de la web
www.conunparderemos.com. ■

El 44% dels nens de l’Estat
han admès haver-se sentit
assetjats alguna vegada
mentre navegava per Internet. Així ho recull un informe presentat per l’ONG
madrilenya Protégeles, que
va entrevistar una mostra
de 4.000 nens. Aquest estudi també recull que el 30%
d’aquests menors han facilitat el seu telèfon a desconeguts a través de la xarxa,
i que el 14% han arribat a
concertar alguna cita des
de l’ordinador.
L’Associació Catalana
per a la Infància Maltractada (ACIM) està treballant
en un estudi similar aplicat
només a Catalunya. El secretari general d’aquesta
associació, Josep Anton Arrevola, va explicar ahir que
els resultats catalans s’as-

semblen molt als que es
donen en el conjunt de
l’Estat. Arrevola va advertir
que “coses que un nen no
faria les fa darrere de l’ordinador amb la creença que
ningú el controla i escudat
per una sensació d’anonimat”. A més, va relatar que
s’han donat casos d’adolescents que filmen els vestidors del gimnàs amb el telèfon mòbil i després difonen
les imatges a través de la
xarxa.
Tenint en compte aquestes dades, l’Ajuntament de
Barcelona va presentar ahir
uns tallers per ensenyar als
nens a fer un ús adequat
d’Internet. Els tallers volen
donar consells als menors
perquè aprenguin a no difondre dades personals per
Internet. La regidora de la
Dona i els Drets Civils de
l’Ajuntament de Barcelona,
Pilar Vallugera, va explicar
en l’acte de presentació que
l’ordinador “pot ser un perill potencial”, i va fer una
crida als pares perquè siguin conscients del risc que
tenen davant. ■

MEDI AMBIENT

L’alosa desapareix
de les pistes d’Alfés
J.T.
LLEIDA

El ministeri de Medi Ambient dóna per extingida a
Catalunya l’alosa becuda,
una au estepària que
només es trobava a la timoneda d’Alfés (Segrià). En
una resposta parlamentària
a ICV, Medi Ambient creu
que l’abandó de pastures i
conreus han generat un
paisatge dens i de matolls,
que dificulta l’hàbitat de les
aloses. Els ecologistes, però,
en culpen l’aeròdrom. La
protecció de les aloses va
excloure Alfés com a seu de
l’aeroport de Lleida. ■

Una alosa becuda, una
espècie que ja ha desaparegut
a Catalunya ■ AVUI
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