
TEXT 7

Llegiu el text i, a continuació, exposeu la vostra opinió davant de les persones que examinen.

Quan la febra dels ‘selfies’ posa en perill la integritat  

En els últims anys, els mitjans de comunicació ens han contat nombrosos accidents per un gest tan 

innocent, en principi, com és fer-se una foto. La moda de retratar-se en llocs perillosos per a obtenir 

les imatges més intrèpides i inversemblants ha fet augmentar la xifra de persones que moren cada any 

mentre tracten de fer-se un selfie.

Aquesta setmana, dos nous casos s’afigen a la llarga llista de víctimes. El magnat xinès Wang Jin, 

cofundador i president del conglomerat empresarial HNA Group, va morir accidentalment dimecres 

als 57 anys quan tractava de fer una fotografia durant un viatge a França. Va patir una caiguda de 10 

metres a la localitat de Bonius, a la Provença.

I al Canadà, els youtubers Ryker Gamble, Alexey Lyakh i Megan Scraper van morir dimarts en caure per 

una de les conegudes com a Shannon Falls, ubicades a uns 100 quilòmetres de Vancouver. Les tres 

víctimes, que tenien entre 20 i 30 anys i eren membres del canal de viatges High on Life, nadaven amb 

un grup d’amics en la part més alta de la cascada quan esvararen i caigueren en un bassal 30 metres 

més avall.

Per a prevenir aquestes fatalitats, alguns països han optat per prendre mesures de seguretat tan 

dràstiques com prohibir, directament, els selfies. És el cas de la ciutat índia de Bombai, que el 2016 

va decidir vetar aquesta pràctica en determinades zones perquè aleshores encapçalava el rànquing 

mundial de morts causades per les autofotos, ja que en aquesta ciutat se’n produïen el 40%.

Apuntmedia.es (adaptació)

C1COMPRENSIÓ ESCRITA I EXPRESSIÓ I INTERACCIÓ ORALS 

C1 PROVA DE NIVELL
DE LES UNIVERSITATS
VALENCIANES
MAIG-JUNY 2019


