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Menys velocitat
O.J.D.: 23138

20

El president espanyol, Mariano
La velocitat mitjana s’ha reduït
131000
Rajoy, ja considera possible la TARIFA: 2463 € a la carretera entre 2E.G.M.:
i 7 km/h.
Segons
els
experts,
si
es
reduís
any declaració unilateral
anys
anys
ÁREA: 386 CM² - 36%
SECCIÓN: PUNT DE
VISTA
d’independència i sosté que ho
en 9 km/h el nombre de morts
22té
Julio,
2016 per fer-hi front.
tot controlat
baixaria del 50%.

Més bombes d’ETA
L’organització terrorista va
tornar a intentar atemptar ahir
amb dues bombes a Salou,
però les forces de seguretat van
aconseguir desactivar-les.

Tribuna

Abel Mariné. Professor emèrit de nutrició i bromatologia. Campus de l’Alimentació (UB)

Superaliments

L

a nostra societat més o menys rica i
tipa sembla que no en té prou de
menjar variat i sa amb productes de
proximitat o coneguts, sinó que busca novetats més saludables, però no sempre
amb fonament. Ara són moda els anomenats superaliments (o superfoods, que
sembla més “internacional” i “científic”):
algues, kale, cúrcuma, kombucha, chía, goji, magrana, cacau, fruits vermells, quinoa,
maca... Es tracta de productes correctes,
alguns propers i altres exòtics, molts amb
propietats interessants, però que no sempre tenen totes les virtuts que se’ls atribueixen, o aquestes s’exageren. El que no és
cert és que siguin necessaris per a una alimentació saludable, que és assolible a base
d’aliments corrents, a condició que els ingerim en les proporcions adients.
LA PROMOCIÓ dels superaliments segueix

molts dels tòpics que avui són moda entre
les persones “il·lustrades” que volen assolir
la perfecció dietètica. Per descomptat han
de ser orgànics o ecològics. Aquests aliments estan molt bé, però, en general, no
són més nutritius que els convencionals, i
si bé tenen menys risc de contaminació

química, el tenen més alt de contaminació
biològica. També se’ns diu que no han de
ser processats. Com els aliments veritablement frescos no hi ha res, però no sempre
és possible disposar-ne, i la indústria ens en
proporciona en bones condicions des del
punt de vista nutritiu. Qualificar els aliments processats com “aliments antinutrients” és demagògic i científicament fals.
Els defensors dels superfoods també rebutgen els productes d’origen animal. És
una opció ben lícita, però les dietes veganes
o vegetarianes estrictes tenen el risc de carències (sobretot en vitamina B12), que
s’han de compensar amb suplements. Eviten el gluten, oblidant que la intolerància al
gluten és una patologia minoritària, i que
una persona sana que fa una dieta pròpia
de celíacs corre el risc d’alimentar-se desequilibradament, i prescindeixen de la llet,

“
Un bon bròquil
aporta els mateixos

beneficis que el ‘kale’

cosa gens raonable si no s’és intolerant a la
lactosa. A més, no té fonament que atribueixin a molts d’aquests aliments el caràcter detox (o desintoxicant), concepte
científicament més que dubtós.
RES DE NOU. Que convé que la base de l’alimentació sigui predominantment vegetal
ja és sabut, com també que és bo consumir
aliments amb alta densitat de nutrients, és
a dir, amb poques calories i moltes vitamines i minerals, proteïnes suficients, no gaires greixos i pocs sucres. I per això no sempre cal anar gaire lluny, com reconeixen els
defensors dels superaliments. Un bon bròquil pot aportar els mateixos beneficis que
el kale, una mena de col que es promou com
a superaliment. De fet, el concepte de superaliments és la continuació, sofisticació i
banalització del d’aliments funcionals, que
a més d’aportar nutrients tenen algun
efecte saludable que va més enllà de la nutrició estricta. Com ha dit Daniel de Luis,
cap del Servei d’Endocrinologia i Nutrició
de l’hospital Clínic Universitari de Valladolid, afartar-se de superaliments serveix de
ben poc si no fem una dieta equilibrada i variada.
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Respecte al feble
b Senyors i senyores polítics,
els parlaré d’uns éssers vius
que els necessiten per canviar
les condicions de vida que ara
mateix pateixen. Només tres
exemples: Per què cada estiu
tornem a veure aquestes imatges que trenquen el cor, colpidores, impossibles d’oblidar,
d’animals torturats fins a la
mort: toros, cabres, ànecs...
Fins quan? Per què uns altres
éssers vius viuen amb por, dolor... en zoos, captius per sempre, esclavitzats en recintes
minúsculs sense justificació ni
ètica ni científica? Fins quan?

los bárbaros (2008), ens diu
que quan s’exerceix la tortura i
la mort a un altre ésser, ens
desposseïm de la plena humanitat. Perdem el sentiment
d’ajuda i respecte a la vida de
l’ésser més feble.
LLUÍS VILLACORTA
Granollers (Vallès Oriental)

Erdogan
b Erdogan és un aspirant a
dictador, disfressat de demòcrata, les macromanis que clamen a favor seu després del fallit cop d’estat em recorden les
macros a la Puerta del Sol clamant a favor de Franco. Tur-

Espanya unificada... No va parlar de Catalunya, però se li va
entendre tot. Ai, la mare!
JOAN MARTORELL I BARBERÀ
Matadepera (Vallès Occidental)

Podemos
b Els de Podemos a Catalunya
eleven per moments el seu
grau de patetisme: fa uns dies
el senyor Domènech anava
oferint càrrecs, llocs a la mesa
del Congreso, i com si ja s’hi
trobés, dient que permetria
que els diputats catalans parlessin en català; i els del PP i
C’s, sense dir-li ni bon dia, van i
pacten la presidència i la majo-

ment com a “fraternitat”, però
es va oblidar que si no va
acompanyada de la “liberté” i
l’“egalité” no serveix de gaire
res. Però vostès, tan “fraternals”, volen continuar sent espanyols encara que aquests
germans no els considerin
iguals ni els atorguin el dret a la
llibertat. Vagin fent.
AGUSTÍ VILELLA
Cambrils (Baix Camp)

I la medalla?
b Vuitanta anys de l’inici de la
Guerra Civil. Molts ajuntaments i entitats encara corren
a retirar a Franco els guardons

