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ADEU POLÈMIC pàg 8

La sala BARTS tancarà
les portes després de 
10 anys al Paral·lel

COMERÇ pàg 16

La vaga de transportistes
es nota al Mercat de Sants

FUTBOL pàg 18
Tret de sortida a la celebració
del centenari de la UE Sants

Troben un jaciment prehistòric a Can Batlló pàg 8

Tresor local

ElCentreSocialdeSants
celebra50anysdelluitaveïnal
L’Associació de Veïns de Sants ha organitzat per a aquest dissabte una jornada festiva plena d’activitats pàg 8
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TRÀNSIT A MONTJUÏC pàg 8
Marc Serra, sobre l’ajornament
de les restriccions: “No s’havien
treballat prou les alternatives” 

GRASSOFÒBIA pàg 3

Alerten que la discriminació
que pateix la gent grassa
afecta la seva salut mental
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Vas a urgències amb un mal ter-
rible perquè tens un còlic nefrític
i el doctor et diu: “Ja sé que no hi
té res a veure, però t’has plante-
jat apuntar-te a la llista d’espera
per fer-te una reducció d’estó-
mac?”. Si ets una persona prima,
et deu semblar inimaginable; si
ets una persona grassa, potser t’ha
passat. Aquesta és una de les ex-
periències que expliquen la fòbia
de Tess Hache d’anar al metge.
“Només hi vaig en casos ex-
trems”, confessa aquesta artista
i activista contra la grassofòbia.
Per a ella, aquesta situació és

fruit de la “patologització” que la
medicina ha fet dels cossos gras-
sos, cosa que provoca que “qual-
sevol problema de salut que pa-
teixi una persona grassa es rela-
cioni amb el seu pes”. Amb l’ob-
jectiu d’erradicar aquesta visió,
prop de 200 activistes de dife-
rents països s’han aliat aquest
any per resignificar el que fins
ara era el Dia Mundial contra
l’Obesitat, el 4 de març, i con-
vertir-lo en el Dia Mundial con-
tra la Grassofòbia.
Defensen que l’obesitat no és

cap malaltia, i al·leguen que
l’Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS) no s’hi refereix com a
tal, sinó com a factor de risc per
patir-ne d’altres. A més, recorden
que l’obesitat i el sobrepès es cal-
culen a partir de l’índex de mas-
sa corporal (IMC), un indicador
“inventat per un matemàtic, no
pas un metge, que buscava les
mides perfectes d’un home adult,
cis i blanc”, argumenta Arte Ma-
pache, una altra artista i activis-
ta antigrassofòbica.
D’altra banda, tal com apun-

ta la Tess, “quan es llegeix l’o-
besitat com a malaltia, mai es fa

des de l’empatia, sinó des de la
culpa”. El missatge que envia la
societat és que les persones gras-
ses ho són perquè mengen molt
i no es mouen prou.

SALUT FÍSICA, NO MENTAL
Tot plegat, tal com denuncien les
activistes, s’acaba traduint en
“discriminació, violència i re-
buig”. En nom de la salut, mol-
ta gent es creu amb el dret d’o-
pinar dels cossos de les persones
grasses i s’atreveix a recomanar-
los que facin dieta i exercici,
malgrat no tenir ni idea de quin
és el seu estil de vida.
Això s’accentua quan es trac-

ta d’algú amb visibilitat. “Regu-
larment, persones (homes) que
no conec de res em diuen que es-
tic gras. De debò, no us ho he
preguntat…”, deia fa uns dies a
Twitter el regidor del Districte de
l’Eixample, Pau Gonzàlez, ex-

emplificant la realitat que asse-
nyala l’activisme antigrassofòbic.
Després hi ha qui va més

enllà de jutjar cossos aliens i di-
rectament culpa de tots els mals
les persones grasses que no se
n’amaguen. “Simplement pel fet
de mostrar-nos ja ens diuen que
fem apologia de l’obesitat”, as-
segura Arte Mapache, que sovint
rep aquesta mena d’acusacions al
seu compte d’Instagram. “Hi ha
comentaris que són destroyers”,
lamenta la Tess parlant de la ma-
teixa xarxa social.
I és que els haters, que s’es-

cuden en la preocupació per la
salut per atacar les persones
grasses, són precisament els que
acaben promovent problemes
de salut. Principalment, de salut
mental, un aspecte que mai te-
nen en compte. “Sembla que a
les persones grasses se’ns pugui
dir de tot”, es queixa Arte Ma-

pache, que recorda que l’odi que
es diposita dins i fora de les
xarxes pot derivar en trastorns
de la conducta alimentària (TCA)
i, fins i tot, en intents de suïcidi. 
De fet, els mateixos haters

també poden acabar afectant el
benestar físic de les persones a qui
ataquen. “Critiquen les perso-
nes grasses perquè diuen que no
fem exercici, però quan en fem,
se’n riuen”, qüestiona la Tess. Ella
mateixa va deixar la natació quan
era petita per l’assetjament que
patia als vestuaris per part de les
altres nenes. “No poder nedar, ba-
llar o fer qualsevol esport perquè
la gent en farà burla és el que fo-
menta el sedentarisme”, afegeix.

EN EL SEXE I EN TOTS ELS ÀMBITS
La grassofòbia es replica en totes
les esferes de la vida, i el sexe no
n’és una excepció, tal com reflec-
teix el fanzín Gordura y deseo, de

Tess Hache. “A l’imaginari eròtic
que tenim només hi ha referents
normatius. Jo mai m’hi he sentit
representada”, explica l’autora.
Això, diu, fa que molts cops les per-
sones grasses sentin que no són
desitjables i, de retruc, “genera in-
accessibilitat cap al propi cos”. “Et
preguntes: si ningú té desig cap al
meu cos, per què l’he de tenir jo?”,
admet, afegint que això fa viure la
sexualitat “amb més vergonya”.
Ara bé, també alerta que, quan sí
que hi ha desig cap als cossos gras-
sos, no sol ser de forma oberta,
sinó “des del morbo, el secretisme
i el fetitxisme”. “Això és cosifica-
ció i violència”, denuncia.
Amb tot, creu que cal una re-

flexió col·lectiva per crear “un
món més amable amb els cossos
dissidents” en tots els àmbits:
“Preguntem-nos on és la dissi-
dència a la nostra feina, entre les
nostres amistats... A tot arreu”.

Grassofòbia ennomde la salut

Una il·lustració d’Arte Mapache, artista i activista contra la grassofòbia. Foto: Arte Mapache

» Del Dia contra l’Obesitat al Dia contra la Grassofòbia: el canvi que han promogut 200 activistes
» El moviment antigrassofòbic denuncia que la discriminació afecta la salut mental de la gent grassa

Anna Utiel
BARCELONA

A fons
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La lupa

Hi ha coses que s’aprenen amb el temps.
L’estat democràtic de dret no va ser una
concessió graciosa dels poderosos; tot i
que s’hagi intentat amagar, va ser una

conquesta de moviments jornalers i obrers després
de segles de friccions i profundes violències. Fa un
temps, la gestió política del mercat va aconseguir ma-
tisar la lluita de classes amb el vermut dels di-
umenges –entre gambes i calamars–, superant
“sentimentalment” els conflictes socials amb un dis-
curs de tolerància i l'accés a bones hipoteques, men-
tre es camuflaven els sous d’executius, banquers i
alts funcionaris.
La bretxa immoral continua trepitjant fort, per

més que vulguin vendre una pedagogia del canvi que
ha passat de ser un valor social a un eslògan més
de les campanyes electorals. El progressisme va dei-
xar d’existir quan es va posar al centre el “benes-
tar” en detriment de la “justícia”, quan ens vam que-
dar interpretant el món en comptes de fer passos
per transformar-lo. Com planteja Ariel Rubinstein

a la teoria de jocs, el “pensament estratègic” és més
útil per desfer injustícies que qualsevol dels seus
models matemàtics. 
La nova economia ofereix una altra versió so-

bre les arbitrarietats. Michael Sandel l’ha batejat

com “la retòrica de l’ascens”, una mena de mirat-
ge mesquí que, en nom de la igualtat d’oportuni-
tats, col·loca les classes mitjanes com a vencedo-
res davant del fracàs del precariat. S’ha anat co-
lant la promesa que és possible ascendir social-
ment, arribant a la conclusió que aconseguir cert
èxit és el premi al propi esforç i al talent, preci-
sament a un lloc com les universitats, on es pro-

cura fomentar tot allò que resulta en si mateix in-
teressant, estètic, intel·lectual, i no necessàriament
allò que resulta directament beneficiós. Hi ha una
lògica corrosiva que situa els atrapats –que amb
prou feines es mantenen– en culpables dels seus
actes i no de la seva realitat, imposant una des-
moralitzadora sensació de menyspreu. La tirania
del mèrit representa una enorme rasa que dipo-
sita en la superfície la polarització entre diferents
comunitats i el bé comú, indueix un grup amb sort
de viure en una societat que cultiva i premia les ap-
tituds cap a un perfeccionisme superb i arrogant,
que de tant en tant llueix en fotos solidàries en les
seves particulars catequesis per a emprenyats.
La igualtat d’oportunitats és un factor raonable

i necessari, però no és l’ideal adequat per a una bona
societat. És una faula que ens permet veure una si-
tuació de la vida des d’un angle alternatiu al con-
sumista, i això potser arribarà algun dia a influir en
les nostres accions o en el nostre judici cívic, però
el problema és que mai no s’ha arribat a l’equitat.

S’ha anat colant la promesa que és
possible ascendir socialment, que
l’èxit és el premi a l’esforç i el talent

per Francesc Reina

Faules i proverbis

NLes millors
perles

Per a qui ho pugui necessitar: fer 1.400 calçots alhora,
l’equivalent a 600 quilos, ja és possible. Un ferrer de Vinebre

ha inventat una màquina amb quatre braços hidràulics, amb una
enorme graella a cadascun, per fer les calçotades més populars.

Un home de 69 anys va acabar greument ferit a
l’hospital després de barallar-se amb el seu company

de petanca, que li va clavar fins a tres ganivetades a
l’abdomen. Va passar fa uns dies a Sant Boi de Llobregat.

Detenen a Sabadell set membres d’una mateixa família que
es dedicaven a vendre gossos caniche falsos, amb un

benefici d’uns 70.000 euros. Més de 110 persones haurien estat
víctimes d’aquesta estafa. Potser a la pròxima els adoptaran.

Una noia es fa viral a Twitter per portar una bossa 
de tela al transport públic amb un text en àrab. 

La traducció: “Aquest text no té cap propòsit que no sigui
el d’atemorir aquells qui temen la llengua àrab”. 

LA FOTONia Escolà/ACN
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Solidaritat amb Ucraïna des 
de diferents punts dels barris1

2
L’Ajuntament fa marxa enrere i ajorna sense
data les restriccions de trànsit a Montjuïc

Front comú dels eixos del 
districte per millorar el comerç

Inaugurada La Chalmeta, la primera 
finca cooperativa de la Marina

Les campiones del rugbi santsenc

El + llegit líniasants.cat

3

4

5 Les cartes d’opinió es poden enviar a: opinio@comunicacio21.com 

Línia Sants no comparteix necessàriament les opinions que
els signants expressen en aquesta secció ni se’n fa responsable.

A les xarxes

@maxgranada_: Entrenador català, ro-
des de premsa en català, anuncis amb Es-
trella Damm, passeig al Bernabéu. Ha tor-
nat el nostre Barça.

@agenciaacn: El Govern diu que no apli-
carà percentatges [de llengües a l’escola]
i obre una consulta per fer un decret que
reguli el règim lingüístic educatiu.

#ElCatalàAL’Escola

@Lucia_MartinG: La zona de baixes emis-
sions encara és vigent tot i la sentència del
TSJC. L’anunci del TSJC va en contra de les
directrius europees i de l’OMS.

#AdeuALaZBE? #ElBarçaHaTornat

Safata d’entrada

És evident que un polític
mediocre s’amaga en la
pandèmia, la invasió

d’Ucraïna, etc. per justificar les
seves decisions interessades,
partidistes i supeditades als
beneficis de l’Ibex-35.
Un clar exemple d’aques-

ta manera de procedir és Pe-
dro Sánchez, que –juntament
amb el rei i la gran patronal i
obviant Podem, el seu soci de
govern, i el Parlament– ha
decidit donar l’estocada fi-
nal al poble sahrauí, a favor
del regne de Marroc.

Menyspreu als sahrauís
per Amadeu Palliser

Una decisió d’aquest cali-
bre ha estat efectuada de for-
ma secreta (i desvetllada pel
rei Mohammed VI), reconei-
xent la “importància del Sà-
hara per al Marroc” i defen-
sant que “sempre és bo tancar
una crisi, i especialment quan
hem de fer front a la guerra de
Putin”. Això demostra una

manca d’ètica, moral i sensi-
bilitat característica de Sánc-
hez i de l’estat profund espa-
nyol, com sabem també els in-
dependentistes catalans. I,
així mateix, exhibeix una fal-
ta de visió geoestratègica, per
les possibles repercussions
que aquesta decisió compor-
tarà al gas d’Algèria.
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Els semàfors

El Centre Social de Sants celebra
50 anys de vida. Mig segle
protagonitzant lluites veïnals
per fer del barri de Sants un lloc
millor per viure-hi. Una de les
victòries veïnals més importants
va ser la construcció del parc 
de l’Espanya Industrial.

pàgina 8Centre Social de Sants

La sala BARTS tancarà les portes
perquè l’Ajuntament vol fer 
al mateix edifici un nou

equipament cultural, la Casa 
de la Música. L’espai ha estat 

en els darrers 10 anys 
un referent cultural 
per a tota la ciutat. 

pàgina 8Ajuntament

S’ha obert una nova
convocatòria d’Impulsem el que

fas, el programa de subvencions
de Barcelona Activa que té
l’objectiu de donar suport a
projectes arrelats als barris. 

Ara la idea és ajudar 
unes 200 iniciatives més.

pàgina 16Barcelona Activa
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Troben a Can Batlló restes 
de vida prehistòrica 

PATRIMONI4Al barri de Sants hi
havia vida molt temps abans del
que segurament pot imaginar
la majoria. Concretament, des de
la prehistòria. Tal com va avan-
çar beteve, aquesta realitat la va
treure fa pocs dies a la llum la tro-
balla d’un jaciment prehistòric a
la nau 4 de Can Batlló. Els ar-
queòlegs que les van descobrir,
que treballen en unes obres en
aquest espai des del passat oc-
tubre, van determinar que per-
tanyen a l’època neolítica. 
Entre tots els descobriments,

els experts van destacar al ma-

teix mitjà la troballa de diverses
fosses, especialment una. En
aquesta es van recuperar fins a
410 restes arqueològiques entre
les quals hi havia ossos hu-
mans, ceràmiques, fauna, sílex
i carbons. Paral·lelament, es
van trobar restes de diferents fa-
ses d’èpoques de la història,
que van des de la prehistòria fins
a l’actualitat. Una d’elles és l’è-
poca romana. Les seves restes
corresponen a la vila romana
que es va trobar al carrer de la
Mare de Déu del Port, al costat
de l’edifici de La Campana.

La sala BARTS tancarà:  “Havia
ajudat a dinamitzar el comerç”
CULTURA4La famosa sala
BARTS del Paral·lel tancarà por-
tes el pròxim 17 d’abril. Després
de mesos d’incertesa amb el fu-
tur de la sala, The Project, gestora
de la BARTS, ha anunciat el tan-
cament després de deu anys de
concerts i teatre per “discrepàn-
cies amb el contingut de les ba-
ses del nou concurs convocat
per l’Ajuntament”. Les seves pa-
raules responen al fet que el
consistori vol fer en aquest espai,
de titularitat pública, un nou
equipament limitat a la música:
la Casa de la Música. 

La idea és que la nova sala tre-
balli coordinada amb els centres
cívics, el teixit local o espais com
l’Auditori i que la nova gestió co-
menci el pròxim 1 de maig. Des de
l’Associació de Veïns del Poble-sec
asseguren que no els hi preocupa
qui gestioni la sala a partir d’ara,
sinó que deixi de funcionar com
ho ha fet en els darrers anys.
“No ens podem permetre perdre
els bons resultats d’aquesta sala,
que ha ajudat a dinamitzar el
comerç del Poble-sec, del Raval i
Sant Antoni”, diu el president de
l’entitat, Sergi Gàzquez.

S’ajornen les restriccions 
al trànsit a Montjuïc

MOBILITAT4Canvi de plans. Fi-
nalment, l’Ajuntament no res-
tringirà, com a mínim de moment,
el trànsit a Montjuïc. 
Tal com el consistori va co-

municar al veïnat el passat no-
vembre, la idea  era acabar amb la
circulació d’una part de la gran
quantitat de vehicles que es mo-
uen cada dia per la muntanya per
evitar la Gran Via o la ronda Li-
toral. La proposta, ha dit el regi-
dor Marc Serra, “implica trans-

formar la mobilitat oferint alter-
natives. Potser és això el que no
s’ha treballat prou i s’ha decidit
congelar, de moment, aquests
nous trams exclusius per a bus, bi-
cicletes i serveis”
Per part seva, el president de

l’Associació de Veïns del Poble-sec,
Sergi Gàzquez, diu que està d’acord
amb limitar el trànsit, però creu
que no es pot fer de qualsevol ma-
nera. “Fa falta ampliar la cobertura
del transport públic”, recorda.

Part de la troballa prehistòrica de la nau 4 de Can Batlló. Foto: Ajuntament

Foto: Ajuntament

Entitats |Veïns que lluiten pel futur
Des de l’Associació de Veïns de la França Xica ja han fet diverses activitats

per reactivar el seu funcionament. L’objectiu és garantir la seva supervivència
després que la pandèmia hagi fet gairebé desaparèixer l’entitat veïnal.

ASSOCIACIONISME4El Centre
Social de Sants celebra el seu
50è aniversari, 50 anys de lluites
veïnals amb les quals no han pa-
rat de perseguir l’objectiu de  fer
de Sants un lloc millor per viure.
Amb motiu del seu aniversari,
l’entitat veïnal farà aquest dissabte
26 de març un acte a la plaça Ra-
mon Torres i Casanoves, on hi
haurà diables, la colla bastonera
i s’explicarà la història d’aquesta
icona del barri, entre altres. 
Tal com explica un dels seus

integrants històrics, Josep Maria
Domingo, des del seu naixement
l’entitat va començar a treballar
per reduir o solucionar les man-
cances d’un barri “obrer i amb una
renda per càpita no gaire alta”.  El
més important que es va aconse-
guir gràcies a les lluites veïnals,
afegeix, va ser el parc de l’Espanya
Industrial. Les seves obres van co-
mençar el 1984. “Aquests 50 anys
han estat un èxit que genera or-
gull, i això la gent ho sap”, celebra. 

Tal com recorden des del Cen-
tre Social de Sants, al llarg dels
anys també s’han aconseguit al-
tres espais per al veïnat, com el
Centre Cívic Cotxeres-Casinet,
on havia d’anar el Museu del
Tramvia, o l’antiga fàbrica Can
Batlló. Llocs sense els quals avui
Sants no seria el que és.

Sobre els temps actuals, és
clau recordar que l’associació
continua estant a disposició del
veïnat. Tal com diuen des de l’en-
titat veïnal, no només per escol-
tar dubtes, fets injustos o lluites
veïnals, sinó també per oferir a
tothom un lloc on fer barri. “És un
espai de trobada obert”, recorden. 

Pancarta per reivindicar el 50è aniversari. Foto: Twitter (@ClubSilmaril)

El Centre Social de Sants celebra
50 anys de lluites veïnals

» L’entitat organitza un acte d’aniversari per al pròxim 26 de març
» Els seus integrants han lluitat des de sempre per millorar el barri



9 | 

líniasants.cat23 de març del 2022Per a publicitat: publicitat@comunicacio21.com - 686 429 517



| 10

líniasants.cat 23 de març del 2022 El reportatge del mes

Hi ha silencis de moltes
menes. El silenci de la
nit i dels carrers buits,
el silenci de quan aca-

ba una discussió o el silenci de des-
prés de llegir l’última línia d’un lli-
bre. Però el silenci que se sent du-
rant la missa de dissabte al Santuari
de la Mare de Déu del Carme, al
centre de Barcelona, és doble. És el
de qualsevol església: aquell silen-
ci dens dels rituals i de les cerimò-
nies mil·lenàries. Però també és el
silenci d’una realitat que es panseix. 
“És evident que a moltes es-

glésies només hi va la gent més fi-
del, i la mitjana d’edat cada vega-
da és més alta... Amb la pandèmia
ha minvat molt el nombre de
persones que venen”, diu el Josep
Maria. Aquest mossèn de la par-
ròquia de Santa Eulàlia de l’Hos-
pitalet de Llobregat va ser ordenat
sacerdot amb 29 anys i ara en té
64. Les ha vist de molts colors.
“Gràcies a Déu, ja no és obligato-
ri ser catòlic com en el franquis-
me”, comenta. “Tot i que no és el
final de l’Església, avui dia estem
veient com s’acaba una etapa de la
cristiandat”, assumeix. De fet, si
ens referim a la regió metropoli-
tana de Barcelona, les xifres no fan
res més que confirmar les seves
paraules. El catolicisme, la creen-
ça hegemònica al territori, perd
adeptes de forma gradual mentre
cap altra religió ocupa el seu espai.
La metròpoli no es vol religiosa. 

UN PANORAMA COMPLEX
L’any 1978, segons dades de l’Ins-
titut Català d’Estadística, el 99%
dels casaments que s’oficiaven a
Catalunya es feia per l’Església. El
2020 només el 7,7% eren religio-
sos. “Hi ha hagut una caiguda en
picat dels rituals catòlics, i això de-
mostra una pèrdua del poder cul-
tural de l’Església”, explica Mar
Griera, directora del grup d’In-
vestigacions en sociologia de la re-
ligió (ISOR), de la UAB. 
El darrer Baròmetre sobre la

religiositat i la gestió de la seva di-
versitat del Centre d’Estudis d’O-
pinió (CEO) assenyala que actu-
alment un 53% de la població ca-
talana es considera catòlica, un 7%
evangèlica i un 4% musulmana.
Pel que fa a la fe catòlica, això su-
posa una davallada de cinc punts
percentuals des de l’anterior ba-
ròmetre fet el 2016. A més, gran
part de les persones que s’auto-
defineixen com a tal no tenen per
què considerar-se creients. De
fet, només un 44% afirma ser
una persona amb creences reli-
gioses, un 11% menys que el 2014.
Griera parla d’un fenomen relati-
vament nou que anomena catoli-
cisme identitari. “Està passant a
tota Europa i és el resultat d’una
associació entre cristianisme i
cultura europea”, assenyala. Així,
hi ha persones que se senten cris-
tianes sense professar aquesta fe. 
Pel que fa a l’àrea metropoli-

tana, tal com explica Avi Astor, in-
vestigador de l’ISOR especialitzat
en aquest territori, “la tendència és
encara més pronunciada”. “L’àrea
metropolitana és un dels territo-
ris més secularitzats d’Espanya...

A tot l’Estat, el nombre de catòlics
arriba al 59%”, afegeix.
Malgrat que la metròpoli pre-

senta unes xifres de religiositat
molt baixes, Griera es mostra
cautelosa a donar per mort el ca-
tolicisme. “Als anys 70 semblava
que l'ateisme havia de créixer de
manera molt forta, però no va ser
així”, comenta. Avui els ateus no
són més del 20% de la població.
Així mateix, la investigadora afir-
ma que el mapa de les religions a
la metròpoli és ara molt més com-

plicat que fa uns anys. “A més de
la presència de noves religions grà-
cies a l’augment del nombre de
persones migrades, al tombant de
segle hi ha un 12% de població que
és molt practicant, que està orga-
nitzada en escoles i contextos de
lleure catòlics i que té posicions
conservadores”, analitza. 

LA FI DEL REGNE
L’església del Santuari de la Mare
de Déu del Carme de Barcelona és
un edifici monumental carregat de

decoració brillant. Enric Camps, el
mossèn, parla per a un públic
que la tarda de dissabte no supe-
ra les quaranta persones, en un es-
pai que en podria acollir més de
500. “Aquestes cerimònies en
edificis tan grans i per a tan poca
gent no tenen sentit... Acabaran
desapareixent”, diu en declara-
cions al Línia. “Haurem de tornar
al cristianisme de base”, afegeix.
Durant el sermó, critica el sistema
econòmic i les injustícies que pro-
dueix el poder. Missatges radicals

per a una platea on la majoria són
dones que superen els 75 anys. Se-
nyores que marxen cap a casa en
acabar la missa, fent passes peti-
tes i arrossegant els peus. Una me-
tàfora del catolicisme.
Com en aquest cas, les perso-

nes que van a l’església a Catalu-
nya són ben poques. El 70% de la
població diu que no hi va mai,
mentre que un de cada deu ciu-
tadans va a l’església un cop a la
setmana. Què ha passat en 40
anys? Per què la religió, sobretot

Només una de cada deu persones de Catalunya va cada setmana a l'església (imatge del Santuari de la Mare de Déu del Carme de Barcelona). Foto: Albert Alexandre

Tot i que l’augment de l’ateisme no ha estat tan important com es preveia 
als anys 80 amb la fi de la dictadura, la irrupció de noves religions i espiritualitats

o els escàndols de les institucions catòliques han fet que l’Església perdi 
el seu poder hegemònic a la regió metropolitana de Barcelona. 

Lametròpoli perd 
la seva fe en els déus
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n Dues noies entren al Museu del
Tarot, una de les botigues d’esoteris-
me més grans de Barcelona. Amb
prou feines superen els quinze anys.
“Voldria un amulet”, diu una d’elles.
“Per ara, no m’interessa que sigui per
invocar l’amor”, afegeix. La depen-
denta les atén durant una llarga esto-
na. Parlen el mateix idioma. 

Segons explica la Thaís, terapeuta
holística de l’establiment, les genera-
cions més joves tenen una relació molt
més estreta amb l’espiritualitat. “Veus
la manera en què nens de vuit anys
s’apropen als cristalls o a les cartes i

t’adones que porten avantatge res-
pecte dels adults”, afirma. Segons ella,
en els darrers temps la clientela, tant
jove com de més edat, ha crescut. “La
gent ve perquè té dolors físics, mal
d’amors, problemes financers o vol
netejar l’ànima”, enumera. Per a ella,
aquest auge s’explica pel canvi d’era
energètica que estem vivint i perquè
la població no té vergonya d’afirmar
que creu en la màgia. “A Espanya hi
havia molta repressió heretada de la
inquisició”, afirma. 

Estiguem o no d’acord amb la seva
explicació, el cert és que l’espirituali-
tat va a l’alça. En un article a la revista
Barcelona Metròpolis, la directora del
grup d'Investigacions en sociologia

de la religió (ISOR), de la UAB, Mar
Griera, afirma que, mentre que el
nombre de persones que s’autodefi-
neixen com a religioses baixa, creixen
les que diuen ser espirituals. Segons
el CEO, el 48% de la població catalana
es considera una “persona espiritual
interessada en el transcendent”.
Aquesta tendència té a veure amb di-
versos factors. A l’èxit de la ciència
confrontat amb el descrèdit de les ins-
titucions religioses cal sumar-hi l’indi-
vidualisme, que legitima els individus
a crear la seva pròpia espiritualitat. A
més, la globalització ha ampliat el co-

neixement que tenim d’espiritualitats
d’altres indrets del món. 

Segons Griera, el fenomen també
té relació amb la salut emocional i el
benestar. En un context de pandèmia
com l’actual, no costa d’imaginar-se
per què estan triomfant pràctiques
com la meditació, l’horòscop, el ioga
o el mindfulness. El que no té –o té
poc desenvolupat– la nova espiritua-
litat és un discurs social o comunitari.
Això ha dut el filòsof Eudald Espluga
a assenyalar el caràcter neoliberal i
d’autoajuda del fenomen.

Com deia Friedrich Nietzsche,
l’home va matar Déu. Malgrat tot,
potser no estava preparat per aca-
bar amb tot el que és transcendent. 

La nova espiritualitat

la catòlica, ha perdut el seu pes en
la vida quotidiana de la metròpo-
li? “El descens s’ha  produït per
una infinitat de causes”, explica
Jaume Flaquer, jesuïta, integrant
de Cristianisme i Justícia i expert
en l’Islam. “La pèrdua de pes té a
veure amb la pluralitat de l’ofer-
ta lúdica que hi ha avui dia”, diu.
Per a ell, la immediatesa del món
en què vivim “dificulta que les per-
sones puguin viure en espais
oberts a la transcendència”. “La
vida ha quedat fragmentada en
moltes èpoques: ara som nens,
adolescents, adults, vells... Tenim
moltes vides, i això fa que no tin-
guem compromís”, considera.   
En una línia similar s’ex-

pressa Griera. Per a ella, cal lle-
gir la pèrdua de poder de l’Es-
glésia com una situació global que
està afectant moltes institucions
que fins fa poc vertebraven la vida
tant política com social. Els par-
tits, els sindicats o les comunitats
religioses han deixat de tenir pre-
eminència en favor de l'indivi-
dualisme. Alhora, segons consi-
dera Astor, “als entorns urbans,
que són més cosmopolites, hi ha
menys control i és difícil per a les
institucions religioses ser cen-
trals com ho són als pobles”. 
Però ni de bon tros la llista de

causes s’acaba aquí. La davallada

de la religió a la metròpoli té una
forta vinculació amb la història del
segle XX al territori i s’aprofundeix
amb la caiguda del règim fran-
quista. El mateix Flaquer reconeix
que la relació de l’Església amb la
dictadura “va ser perversa”. A
més, des d’abans de la Guerra Ci-
vil, a Catalunya i a la metròpoli hi
havia una tradició anticlerical ar-
relada als moviments anarquistes
i obrers urbans. “Potser queden
restes o influències d'aquests mo-
viments”, considera Astor. De fet,
segons el CEO, Catalunya és un
dels territoris de tot l’Estat més es-
corats a l’esquerra, i aquest espai
polític tendeix a estar més alluny-
at de la religió. A això cal sumar-hi
que el territori té unes classes mit-
janes fortes, també poc religioses.
L’investigador estatunidenc

hi afegeix un element més: el
procés sobiranista de Catalunya.
“Hi ha un esforç de les institucions
per incorporar les minories al ‘fet
català’ i per construir una identi-
tat nacional inclusiva que es con-
fronti amb el catolicisme espany-
ol”, assegura. D’aquesta manera,
pensa  Astor, organismes com l’O-
ficina d'Afers Religiosos de l’A-
juntament de Barcelona es van
crear per gestionar la diversitat de
credos vinculant-la a les aspira-
cions nacionals. Succeeix un fe-

Els matrimonis 
per l’Església han
passat de ser el 99%
dels casaments 
l’any 1978 a només
representar el 7,7%
dels rituals d’aquesta
mena el 2020

nomen similar a Turquia, on l’Is-
lam cada vegada té més presència
a l’estat i els kurds, “salvant les dis-
tàncies, com que tenen aspiracions
nacionals s’allunyen de la religió”.
Dit tot això, caldrà convenir

que l’Església té molta responsa-
bilitat envers la seva situació.
“Evidentment que els abusos se-
xuals són una de les causes de la
pèrdua de presència”, considera
Flaquer. De fet, el CEO assenya-
la que el 60% de la població no
confia gens en els sacerdots. A Ca-
talunya, són la professió menys va-
lorada, amb un 2,63 de nota, per
darrere de polítics i banquers. 
Per al Jordi, un jove de 34 anys

de Barcelona que fa temps que mi-
lita en els moviments cristians de
base i que actualment és integrant
d’un grup de l’Acció Catòlica Ob-
rera (ACO), la institució eclesiàs-
tica no ha sabut gestionar reptes
com la presència de l’homose-
xualitat o de les dones en les seves
esferes. “Això t’allunya de l’Es-
glésia. Malgrat tot, crec que és una
institució que també podem re-
formar des de dins”, apunta.  

EL FUTUR DE L’ESGLÉSIA
El Jordi no sempre s’ha sentit a
gust dient que és catòlic. “Durant
la joventut em feia vergonya dir-
ho, perquè tenia por que els altres

es pensessin que era de l’Opus”, re-
corda. Això el va allunyar de l’Es-
glésia. Però les coses van canviar
després de passar un temps en
una comunitat rural al Salvador.
“Vaig conèixer la història de mos-
sens, entre ells l'arquebisbe Óscar
Romero, assassinats per la seva
defensa dels drets humans, i això
em va fer afirmar que era creient
i que no tenia per què avergony-
ir-me’n”, sentencia. 
Potser l’única possibilitat que

té el catolicisme de no caure en
el silenci implica un apropa-
ment a posicions socials trans-
formadores. “El catolicisme es
porta molt malament amb el
poder, perquè és la religió de les
víctimes... Però és cert que hi ha
qui vol acabar amb l’Església i
amb això l’està entregant a l’ex-
trema dreta”, considera Flaquer.
O potser, com diu el capellà de
l’Hospitalet, el repte de l’Esglé-
sia és més titànic. “El futur del
cristianisme passa per una fe
més lliure, més personalitzada i
més comunitària... Que sigui me-
nys o gens institucional”, conclou el
Josep Maria. 

Un reportatge
d’Albert 
Alexandre

A Catalunya, per
darrere dels banquers 
i dels polítics, els
capellans són la
professió que genera
menys confiança i, amb
una puntuació de 2,63
punts, la pitjor valorada

El nombre de persones que, tot i no considerar-se
religioses, sí que s'autodefineixen com a espirituals
ha crescut durant els últims anys a Catalunya
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El Poble Espanyol estrena l’espectacle i instal·lació
participativa Jurassic Jones Adventure
Aquesta primavera el Poble Espanyol

acull de nou un espectacle familiar de

la Sàndal Produccions, aquest cop

amb un nou format que combina un

espectacle amb una instal·lació par-

ticipativa de grans dimensions. Els

assistents podran fer l’activitat tots

els caps de setmana i festius a par-

tir del 2 d’abril. 

El jardí escultòric del Poble Espan-

yol es convertirà en un campament

de paleontòlegs que amaga la recre-

ació d’un jaciment del fòssil d’un

Tyrannosaurus rex de tamany real,

12 metres. Les famílies hauran de

desenterrar aquest fòssil per tal d’a-

judar a les actrius en la seva missió. 

Les protagonistes d’aquesta pro-

posta escènica són tres actrius que

interpreten els personatges de l’Eli-

sabeth Jones i les seves germanes,

unes importants paleontòlogues i

netes del famós arqueòleg. L’objectiu

de les actrius és dotar d’interès pe-

dagògic l’experiència, aportant infor-

mació didàctica sobre la disciplina

de la paleontologia.

Jurassic Jones Adventure és una

experiència singular mai vista que

fuig de l’activitat tradicional i aconse-

gueix que l’assistent sigui el principal

protagonista de l’espectacle.

En el marc de la fira gastronòmica B-

Delicious, del saló del turisme de Bar-

celona B-Travel, Creu Coberta

realitzarà una ponència sobre l'antiga

gastronomia del nostre barri, els me-

nuts, el cap i pota, els callos i altres

plats que els treballadors de l'entorn

de l'antic Escorxador elaboraven a les

fondes i restaurants de l'entorn. Apro-

fitarem per presentar el projecte: La

Cuina tradicional d'Hostafrancs.

Serà el dia 2 d'abril, a les 11 del mig-

dia, a l'escenari del B-Delicious. Us hi

esperem!

Creu Coberta, 
a la Fira B-Travel

https://www.b-travel.com/ca/b-delicious/

Tota la informació

es pot trobar 

al web

www.poble-es-

panyol.com

Les entrades 

inclouen la visita 

a tot el 

Poble Espanyol
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Al món, 11 països castiguen
amb la pena de mort les perso-
nes homosexuals, bisexuals,
transsexuals i intersexuals. Són
Mauritània, Somàlia, Nigèria,
l’Aràbia Saudita, l’Afganistan,
Brunei, Qatar, la Unió dels Emi-
rats Àrabs, l’Iran, el Pakistan i
el Iemen. A més, segons l’Asso-
ciació Internacional de Lesbia-
nes, Gais, Bisexuals, Trans i
Intersex (IGLA), a 27 països
l’orientació sexual pot suposar
més de 10 anys de presó i fins i
tot cadena perpètua.
Semblen coses d’altres lati-

tuds, però no cal viatjar gaire llu-
ny en el temps per trobar una
època en la qual les tendències
sexuals no hegemòniques esta-
ven penades per llei a l’Estat es-
panyol. Durant el franquisme, la
Ley de Vagos y Maleantes esti-
pulava que calia internar els ho-
mosexuals en institucions espe-
cials amb “mesures de seguretat”
on havien de ser aïllats de la so-
cietat. A més, eren obligats a
declarar el seu domicili i eren vi-
gilats pel règim. Segons ha asse-
nyalat Amnistia Internacional
anys després, aquests centres
eren autèntics camps de con-
centració, com el de Tefía, a l’illa
de Fuerteventura, en què els
presos havien de treballar sota
condicions inhumanes fins a
caure esgotats, i patien pallisses,
càstigs corporals i gana.
Molt ha plogut des d’alesho-

res i, com explica el darrer in-
forme de l’Agència de Salut Pú-
blica de Barcelona (ASPB), la
diversitat sexual cada vegada
està més acceptada a la nostra so-
cietat. Almenys entre el jovent de
Barcelona s’aprecia una certa
obertura respecte d’aquest tema.

Les xifres són contundents,
sobretot si ens fixem en les noies.
En les dones menors de 18 anys,
l’opció heterosexual perd pre-
sència en els darrers anys. Així,
si el 2016 el 70% es declarava he-
terosexual, ara només un 48%
s’autodefineix com a tal. Per
contra, una de cada tres noies es
declara bisexual i una de cada
deu diu que és lesbiana.
A l’altre extrem hi trobem els

nois, on l’heterosexualitat encara
és l’opció més nombrosa. El
2016 el 83% deia que només li
agradaven les noies, mentre que
el 2021 aquesta xifra se situava
en el 78%. Per altra banda, els
bisexuals i els homosexuals són
un de cada 10, en ambdós casos.

ESTUDIS I CLASSE
L’estudi de l’ASPB aporta més in-
formació interessant. Per una

banda, veiem com les opcions se-
xuals dissidents són més fre-
qüents a mesura que passen els
anys i el jovent elabora la seva se-
xualitat. Així, hi ha més nois i no-
ies homosexuals i bisexuals a
segon de Batxillerat o als cicles
formatius que no pas a l’ESO.
Per altra banda, la renda

també impacte en les opcions
sexuals del jovent. En les noies
de famílies amb rendes baixes
veiem que l’heterosexualitat és
més freqüent (50%) que en les
noies de famílies amb rendes al-
tes (47%). Passa el mateix amb
els nois, tot i que, com que en el
seu cas l’heterosexualitat és una
opció molt més majoritària, les
diferències són inapreciables.

DISCRIMINACIONS
Certament, les opcions sexuals
no normatives tenen més pre-

sència ara que fa anys a Barce-
lona. També és veritat que, tot i
que no són tan llunyans, els
anys foscos del franquisme sem-
bla que no tornaran. Malaura-
dament, la discriminació cap a
les persones que tenen una se-
xualitat diferent de la majorità-
ria encara és present. Així ho tes-
timonien els joves entrevistats a
l’informe de l’ASPB. En aquest
sentit, hi ha motius per preocu-
par-se, ja que des del 2016 fins
a l’any passat l’alumnat que de-
clara haver patit discriminació
per la seva orientació sexual ha
augmentat. Així, les agressions a
gais o lesbianes han passat del
10% al 30% i les agressions a les
persones bisexuals han passat
del 19% al 22%.
A més d’això, cal tenir en

compte que, contràriament al
que passa en altres aspectes de

la discriminació, en aquest cas
són els homes els que s’empor-
ten la pitjor part. Un 38% dels
joves gais declara haver patit
agressions, mentre que en les jo-
ves lesbianes aquesta xifra és del
28%. En el cas de la bisexuali-
tat, gairebé un de cada tres nois
ha patit discriminacions, men-
tre que, de les noies, només un
15% parla d’aquestes situacions.
Com en els casos anteriors,

també hi ha diferències pel que
fa a l’edat i a la classe social.
Normalment, la discriminació
es produeix més a l’ESO si par-
lem d’homosexualitat i a segon
de Batxillerat si ens referim a la
bisexualitat. En el cas de les
agressions a persones homose-
xuals, aquestes són més habi-
tuals en joves de classe alta,
mentre que amb la bisexualitat
passa just el contrari.

Heterosexualitat difuminada
» La llibertat sexual s’estén: la meitat de les joves menors barcelonines no es declara heterosexual
» Una de cada tres afirma ser bisexual i una de cada deu diu que és lesbiana, segons un estudi recent

Una de cada deu noies s’autodefineix com a lesbiana. Foto: Elisenda Rosanas/ACN

Albert Alexandre
BARCELONA
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‘Impulsem el que fas’ 
vol finançar 200 projectes

SUBVENCIONS4S’ha obert una
nova convocatòria d’Impulsem
el que fas, el programa de sub-
vencions de Barcelona Activa
que té l’objectiu de donar su-
port a projectes innovadors ar-
relats als barris. Aquesta con-
vocatòria té un pressupost de
2.930.000 euros, un dels més
alts en comparació a les altres
cinc fetes fins ara. I a més, en
aquesta ocasió es preveu que es
financin entre 180 i  200 pro-
jectes. Aquests se sumaran als
576 projectes que s’han finan-
çat en els darrers cinc anys

Les persones que tinguin
iniciatives entre mans, poden
presentar sol·licituds fins al prò-
xim 22 d’abril. La resolució d’a-
questes es publicarà el pròxim
juliol al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB).
El que es valora a l’hora de do-
nar les ajudes és que els projec-
tes siguin viables i sostenibles,
es tingui experiència en l’àmbit
d’aquest i si hi ha sinergies amb
la comunitat, entre altres. L’A-
juntament, per part seva, apor-
tarà fins al 80% del pressupost
dels projectes finançats. 

ALIMENTACIÓ4La vaga de
transportistes per l’augment del
preu de la benzina està reper-
cutint en el subministrament
d’alguns aliments. Un exemple
són les fruites i el peix. Segons
dades de Mercabarna de diven-
dres passat, el mercat va notar
una baixada d’un 20% i d’un
38%, respectivament. Els pro-
ductes que més va costar trobar
en els darrers dies van ser els que
venen de Galícia, com el musclo,
o els que venen del sud d’Espa-
nya, com la maduixa. Les seves
reserves havien caigut un 50%. 
Aquesta realitat també ha

arribat fins al Mercat de Sants.
El paradista de Peixateries Moi-
sés, Moisés López, lamenta que
ja no pot anar a buscar peix a
Mercabarna a última hora, quan
abans era “més fàcil” trobar-ne
a preus econòmics. “Ara no que-
da res a aquella hora”, insisteix
sobre una realitat que li ha dei-
xat com a única opció plantar-se
al mercat a dos quarts de cinc de
la matinada. Llavors, indica, pot
comprar gènere, però més car

que abans. I això té conseqüèn-
cies directes en la viabilitat del
seu negoci. “He hagut de vendre
més car, i això ha fet que em bai-
xin les vendes perquè hi ha gent
que econòmicament no es pot
permetre gaire cosa”, afirma.
Les paraules de López posen

sobre la taula el que ja se sabia
quan els preus de la benzina van

començar a pujar de manera
desorbitada: els comerciants i els
clients més modestos són els
qui més estan patint. I per si això
no fos suficient, López diu que,
segons el que li han alertat des de
Mercabarna, la situació es pot
allargar. “Estic descol·locat, és
una situació esgotadora”, asse-
nyala amb frustració. 

La vaga de transportistes està afectant els mercats. Foto: Ethan López / ACN

La vaga de transportistes 
es nota al Mercat de Sants

Es poden presentar sol·licituds fins al 22 d’abril. Foto: Ajuntament

Cultura | Un concert amb esperit de mercat
El Sants Teatre va acollir el passat 20 de març el 6è Concert Cant 

Coral Mercat de Sants, on van participar les corals la Coral Estel, Els
Coppertones i N’Clau Vocal. Les dues últimes van cantar juntes al final.
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Esports

“Estic en deute amb el gol.
Em fa mal no marcar, però sé
que quan trenqui la ratxa vin-
dran més alegries seguides.
No deixaré de perseguir la
meva tercera diana com si-
gui”, assegurava Favio Osorio,
davanter de la UE Sants, a Lí-
nia Sants a principis de febrer.
El seu últim gol datava del 31
d'octubre de 2021 contra l’EC
Granollers. 4 mesos i 17 dies
després, Osogol va marcar en
la vital victòria contra el CE
l'Hospitalet per 2-3.
Incansable i persistent, Oso-

rio mai ha deixat de creure en
el seu treball ni en el seu talent.
Només necessitava una mica
més de sort i la va tenir aprofi-
tant un refús defectuós de Gui-
llem Pujol que va rebotar en el
seu company Adrià Parera. El

davanter paraguaià el va cele-
brar fent un cor. Se sentia feliç
i alliberat el dia que la UE
Sants estrenava la segona equi-
pació del centenari.
El pròxim 26 d'abril farà

100 anys que naixia l'entitat,
fruit de la fusió de dos clubs
esportius (el FC Internacio-
nal i el Centre d'Esports de
Sans) i dos de ciclisme (Club
Ciclisme de Sans i Velo Es-
port). Josep Roig en va ser el
primer president.

LES DIFICULTATS 
“1922-2022. Són 100 anys
d'història del nostre club. Fem
el tret de sortida d'una sèrie
d'actes per celebrar d'una en-
titat nascuda i arrelada al nos-
tre barri de Sants”, va encetar,
el passat 16 de març, Joan For-
cadell, l'actual president de la
UE Sants. “Seria difícil trobar
un club de barri que havent
passat per moltes dificultats,
jugant fora del seu territori

natural i allunyat del seu públic
veïnal des de fa molts anys, pu-
gui encara fer la seva labor so-
cial”, va ampliar.
Està programada una àm-

plia programació per comme-
morar el centenari de la UE
Sants. Així, del 20 al 30 d'abril,

a la Sala d'Exposicions de les
Cotxeres de Sants, es podrà
veure una exposició històrica
dels 100 anys del club. El 26
d'abril, a les 19 hores, es farà
una taula rodona a l'Auditori de
les Cotxeres. Els últims actes
previstos seran l'últim cap de

setmana de maig, els dies 28 i
29, quan s'organitzaran jorna-
des esportives als camps de la
Bàscula i de l'Energia.
El conjunt de Tito Lossio viu

el millor moment de la tempo-
rada: suma 15 dels últims 27
punts i és 12è amb 31.

Presentació de la segona equipació del centenari de la UE Sants. Foto: PFotoalblums/UE Sants

Feliços 100 anys, UE Sants!
» El conjunt de Tito Lossio estrena la segona equipació de l’efemèride guanyant el CE l’Hospitalet (2-3)
» Una exposició, una taula rodona i jornades esportives són els actes previstos per celebrar l’aniversari

Waterpolo | El CE Mediterrani visita el CN Sant Andreu 
El CE Mediterrani visita avui el CN Sant Andreu, en partit corresponent a la 20a
jornada de la Divisió d’Honor Femenina. El conjunt santsenc hi arribarà després 
de la seva àmplia victòria per 23-5 contra el CD Natació Boadilla del passat dia 19. 

Toni Delgado
SANTS
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Confinats a una habitació, un invàlid cec
i el seu servent, coix i hiperactiu, passen
el temps i discuteixen. Els vells pares del
cec, que viuen en dos cubells d’escom-
braries, els acompanyen. Malgrat les ad-
versitats, tot plegat és “un pur joc en què
no es parla d’enigmes i de solucions”. Ser-
gi Belbel dirigeix aquest clàssic de Beckett.

Al teatre Romea de Barcelona.

Teatre

Final de partida
Samuel Beckett

Blaumut ha presentat el seu cinquè disc
dos anys més tard d’haver publicat el
quart, 001. A Olímpica i primavera, el grup
reflexiona sobre com les persones s’a-
dapten i sobreviuen a les circumstàncies
que venen, tal com ha explicat a l’ACN el
cantant i guitarrista de la banda, Xavi de
la Iglesia. Precisament, han gravat aquest
àlbum per separat durant la pandèmia.

Música

La sèrie Cámera Cafées va emetre a Tele-
cinco entre 2005 i 2009. Ara, l’humorista
Ernesto Sevilla en dirigeix l’adaptació al ci-
nema, en què els protagonistes s’enfron-
ten a una crisi que està a punt d’enfonsar
l’empresa on fa anys que treballen. L’en-
carregat de salvar la companyia serà el nou
director, Jesús Quesada (Arturo Valls),
que no és precisament el més pencaire.

Pelis i sèries

Cámera Café, la película
Ernesto Sevilla

Olímpica i primavera
Blaumut

La màquina Magritte
El CaixaForum de Barcelona acull, fins al 6 de juny, ‘La Mà-
quina Magritte’, una exposició monogràfica dedicada a la
sorprenent i atractiva obra de René Magritte (Lessines,

1898 – Brussel·les, 1967), el cèlebre artista surrealista bel-
ga del segle XX que es caracteritzava per jugar amb la lò-
gica visual. La mostra, organitzada en col·laboració amb
el Museu Thyssen-Bornemisza de Madrid, aplega prop de
65 pintures procedents de museus i col·leccions de diver-
sos països, juntament amb una selecció de fotografies 
i de pel·lícules casolanes fetes i filmades per l’artista.

L’actriu Carme Elias (Barcelona, 1951) ha anunciat
que té Alzheimer. Ho va fer públic el 19 de març,
després de recollir el Premi Especial del Brain Film
Fest, un festival de cinema impulsat precisament

per la Fundació Pasqual Maragall, que es dedica a la
investigació d’aquesta malaltia i que ha animat

Elias a compartir el seu cas. Aquest guardó li ha arri-
bat un any després d’haver rebut el Gaudí d’Honor
pels seus cinquanta anys de trajectòria. I, de fet, en
el moment de recollir aquella estatueta, ja patia
Alzheimer: fa tres anys que li van diagnosticar la

malaltia. Elias ho ha volgut explicar per “deixar testi-
moni de la perversitat d’una malaltia que no té

marxa enrere encara, que no té cura pal·liativa, que
et tanca dintre de casa, que no té esperança de re-
cuperació encara, que et pren l’ésser”, tal com va dir.
En una entrevista a RAC1, ha reconegut que “el dret

a la mort digna” és la seva pròxima “lluita”.

C A R M E  E L I A SQUI ÉS?

A LES XARXES...

La seva carrera de 50 anys com a actriu
L’any passat li van atorgar el Premi Gaudí d’Honor

Famosos

Anunciar que té Alzheimer
Fa tres anys que li van diagnosticar, però ho ha fet públic ara

Suport i admiració per la seva valentia
Molts usuaris li han agraït que visibilitzi la malaltia

QUÈ HA FET?

La fitxa

No t’ho perdis

Cuinar no és obeir instruccions, ni sot-
metre’s a una llista d’ingredients, ni pla-
nificar la compra. Cuinar és tot allò que
passa als marges d’una recepta: és im-
provisar, arriscar, atrevir-nos a ser lliures.
Contra la síndrome del no-tinc-temps i la
barbàrie d’una societat que menja però
no cuina, aquest llibre ens urgeix a re-
cuperar el sentit de l’acte d’alimentar-nos.

Llibres

Cuina! O barbàrie
Maria Nicolau

| Tiny Tina’s Wonderlands
El nou Tiny Tina’s Wonderlands és un joc d’acció i trets en primera

persona. És un spin-off de la sèrie Borderlands. Per a PC, PS4 i 5 i Xbox. 
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ÉS FAMOSA PER...
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CONSELLS PER VIURE MILLOR

VETERINARI

Dona’ls el tipus de pinso adequat a la seva mida, edat... 
i no t’acostumis a donar-los restes del teu menjar

HIGIENE

ALIMENTACIÓ

EXERCICI

E S T I L S  D E  V I D A

i ANIMALS

Qui té un amic té un tresor, i sovint la versió més fidel d’aquest
tresor pot ser pelut i caminar a quatre potes. Sabies que el
20 de febrer va ser el Dia mundial d’estimar la teva mascota?

És ben bé que hi ha dies mundials per a tot, i que els animals de
companyia s’estimen cada dia sense excepció, però sempre va bé
recordar alguns tipsper cuidar-los tan bé com es mereixen. 
Les mascotes més habituals són els gossos i els gats, de ma-

nera que ens centrarem en la cura d’aquests animals. Quan els
adoptis (no els compris!) has de portar-los al veterinari perquè els
posi el microxip que permetrà identificar-los si es perden i per-
què els vacuni. Tingues clar que hi hauràs de tornar periòdica-
ment, encara que no sigui l’activitat preferida del teu nou amic.
Aprofita també per consultar amb un professional quin és el mi-
llor tipus de pinso per a la teva mascota: variarà en funció de l’e-
dat, la mida... No t’acostumis a donar-li restes del teu menjar, per
més que t’ho supliqui amb els ulls tristos: no li faràs cap favor. En
la mateixa línia, intenta que es mantingui actiu per evitar que
s’engreixi (podria comportar-li problemes de salut). Ofereix-li
també una higiene adequada i, si té el pèl llarg, raspalla’l.

Tenir cura dels teus amics peluts

Porta’ls al veterinari perquè els posi el microxip per 
identificar-los i les vacunes, i torna-hi periòdicament

Les claus

Ofereix-los una higiene que s’ajusti a les seves necessitats 
(no són humans) i, si tenen el pèl llarg, raspalla’ls sovint

Fes el possible perquè les teves mascotes es mantinguin actives 
i evita que s’engreixin: els portaria problemes de salut
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