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13.10 ELS JUTGES CONFIRMEN ELS 22 ANYS AL PADRASTRE

El Suprem rebaixa de 20 a 15 anys la condemna a
la mare de la nena Alba

. 

17/11/2009 11:55 H SEGONS L'ESTUDI D'UN PORTAL 'ONLINE' 

Les dones busquen amistat a internet; els homes 
s'estimen més una aventura 

• Cada vegada hi ha més dones que utilitzen portals socials per conèixer gent mitjançant la xarxa 

EUROPA PRESS 
MADRID 

Gairebé el 65% de les dones busquen relacions d'amistat a la xarxa, mentre que els homes 
prefereixen viure una aventura o seleccionen l'opció de "ja veurem" a l'omplir qüestionaris a les 
plataformes online per conèixer gent nova, segons un estudi del portal Mobyfriends.com. 
L'estudi, que s'ha fet públic avui, reflecteix que cada vegada són més les dones que utilitzen 
aquesta mena de serveis.  
 
La majoria no defineixen les intencions en un primer moment 
 
Les dades recollides mostren que encara que el 55% d'usuaris són homes, elles ja arriben al 
45% de participació, una xifra que ha anat augmentat de mica en mica en els últims temps. El 
rang d'edat "és molt ampli", ja que accedeixen a la plataforma persones de 18 a 60 anys o més. 
Amb això, es desmitifica la creença que l'ús d'internet "és només cosa de joves".  
 
Pel que fa a la naturalesa de les relacions que es busquen mitjançant aquest sistema, la gran 
majoria (65%) opta per no definir de manera clara les seves intencions en un primer moment. 
S'observen diferències entre homes i dones, ja que un 43% d'ells busca una "relació estable", 
mentre que només un 27% d'elles trien aquesta opció. 
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FOTOGALERIA: 'A BARCELONA', MIRADES I VERSOS  
 

El fotògraf tenerifenc Rafa Badia, que viu a Barcelona, 
publica les seves millors fotos i poemes sobre aquesta ciutat.

BLOC: 'TE VEO' 

L'11-M: la novel·la gràfica  
L'obra trasllada a dibuixos els 

atemptats de l'11 de març del 2004 a 
l'estació madrilenya d'Atocha
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