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Trepitjada de Raïm. Ayer

Puesta a punto del Mercat del Ninot. El techo en-

Muestra de ‘gegants’ y
‘bèsties de foc’. El vestí-

Polémica castellera. Pa-

Festa Major en el barrio
de Indians. El fin de sema-

La historia a través del
cine. Barcelona ha sido el

negrecido por el humo y los
motores de ventilación del
mercado han sido limpiados y arreglados durante el
fin de semana, tras el incendio sufrido el día 7.

bulo del Ajuntament de Barcelona expone desde ayer y
durante La Mercè gegants,
bèsties de foc y dragones,
que participarán en las fiestas populares.

na comenzaron las fiestas
de Indians, que se prolongarán durante toda la semana y hasta el lunes 24. El
programa se puede consultar en www.bcn.cat.

plató de numerosas películas y ha retratado diversos
períodos históricos. El
MUHBA (Llibreteria, 7) ofrece hoy a las 19h, una charla sobre el cine en la ciudad.

se celebró la XXVII Trepitjada de Raïm del barrio de
Plus Ultra, en el marco de
su fiesta mayor. Como es
habitual, se bendijo la uva
antes de pisarla siguiendo
el método tradicional.

ra los Castellers de Sants, no
se han respetado los acuerdos sobre las actuaciones en
la Mercè, porque los que deben representar a la ciudad
son los que mejor registro
obtuvieron el año anterior.

SEGUNDOS

Relojes de
lujo para
dos policías
Elregistrodelajoyería
Rabat de Barcelona
desveló que un confidente y supuesto narcotraficanteregalórelojes de lujo al menos
a un inspector jefe de
la Policía y a un sargentodelosMossos.El
juezqueinstruyeelcaso de presunta corrupción policial encargó un informe a
AsuntosInternosdela
Policía,alquetuvoacceso Efe, para descubrireldestinode77relojes de lujo comprados en dicha joyería.

16.000 ATLETAS INUNDAN BARCELONA. Ayer se celebró la 34ª Cursa de la Mercè, que logró un nuevo récord de participación con 16.000
atletas inscritos, 2.000 más que en la edición anterior. La joven Carla Bertos y Roger Roca fueron los más rápidos en realizar los 10 kilómetros. El alcalde, Xavier Trias,
fue el encargado de dar el pistoletazo de salida y los castellers de Barcelona levantaron dos torres para conmemorar los 20 años de las Olimpiadas. EFE /ACN

Proliferen les sectes per la crisi
i capten aturats que ronden els 30
Entitats i psicòlegs alerten que els grups de manipulació psicològica es disfressen de
falses teràpies i prometen feina i benestar. Recorren a la màgia, l’esoterisme i la religió
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En moments de crisi i, per
tant, d’estretors econòmiques i patiment, proliferen les
sectes i els grups de manipulació psicològica. Disfressats
de teràpies, amb promeses de
trobar feina i estabilitat emocional o per preparar-se per
una suposada fi del món el
2012, aquestes estructures
cerquen adeptes a Barcelona i Catalunya. Els experts
alerten que van en augment
i que s’aprofiten de la vulnerabilitat de la gent. Els aturats
són un blanc fàcil i els que hi
cauen ja no són adolescents,
sinó que ronden la trentena.
«Augmenta la desesperació i, per tant, les propostes
que diuen que resolen problemes de manera màgica»,
aclaria el psicòleg Miguel Perlado, de l’Asociación Ibero-

americana para la Investigación del Abuso Psicológico
(AIIAP). Persones sense feina,
que passen per una «crisi personal o social» són al punt de
mira de les sectes. «L’angoixa
augmenta i cerquen respostes ràpides», resumia Perlado.
L’economia arrossega
L’associació Atención e Investigación de Socioadicciones
(AIS), experta en aquest àmbit a Espanya, aclareix en un
informe que «amb la crisi són
molts els grups de manipulació que estan sorgint prometent feina, generació de
negoci, riquesa i, a més, solventar qualsevol problema físic o psicològic» i alerta que
«la crisi econòmica agrava la
problemàtica sectària».
Els grups de manipulació
queméshanproliferataquests
anysdecrisisónelsqueproposen falses teràpies. «Fan servir

La captació va per barris
L’estructura de les sectes no varia: són organitzacions jeràrquiques
i piramidals, encapçalades per un líder que gaudeix de l’explotació econòmica i, fins i tot, sexual dels seus adeptes. Ara bé, el
panorama s’ha diversificat i cada cop són més difícils d’identificar, segons els experts. «Els captadors van encorbatats, presenten power points en grans hotels... són altament creïbles i el risc
de confusió és més alt», matisava Miquel Perlado, de l’AIIAP. Cada
grup s’especialitza en un segment de la societat, els xamans tenen «un embolcall més chic» a Pedralbes que al Raval; a les Rambles es fa servir la capsa i, a Sarrià, es llegeix la carta astrològica.

termes propis de tractaments
alternatius,perquèsónunbon
ganxo», destacava Perlado, tot
indicantqueplantegenunreequilibrament corporal i espiritual davant d’un conflicte
emocional i econòmic. «Tot
s’hi val», concloïa.
També els grups de caire
esotèric i màgic capten cada
cop més adeptes. Ofereixen
«una espiritualitat molt difosa», basada en un culte a la

natura i estan liderades per
druides o xamans que fan servir encanteris i sortilegis «reformulats», segons exposava
el psicòleg de l’AIIAP.
Totiquelessectesreligioses
estavenenclarretrocéselsdarrers anys, ara es comptabilitzen més casos de grups cristians de tipus sectari. Ho demostra el fet que el 22% dels
casos terpèutics tractats per
l’AIS siguin víctimes d’aques-

tes estructures, quan el 2008
suposaven només el 10% del
conjunt d’atesos. Les darreres
dades fetes públiques el 2005
–abans de la crisi– per Salut
senyalaven 53.316 catalans
captats per algunes de les 88
sectes (16 perilloses) fitxades.
Víctimes no tan joves
Si bé les sectes sempre s’havien centrat en captar adolescents o joves, ara les persones
que ronden els 30 anys són el
seu blanc. Ara bé, el perfil, tot i
ser molt divers, encara segueix
un cert patró: són persones
que han patit un trencament
emocional (sigui amb la parella o un trasllat de país), són
idealistes, «amb bon cor», i un
nivell d’intel·ligència mig-alt,
resumia Miguel Perlado.
Les entitats recomanen als
familiars i amics de les víctimes que cerquin ajuda i consell professional.

Cinco coches
calcinados
El incendio que se declaró ayer de madrugada en un aparcamiento de Sant Andreu calcinó cinco
vehículos y una decena más se vieron afectados por las llamas.

Triunfo de la
novela histórica
Los libros sobre la historia de Catalunya y el
11 de septiembre de
1714 fueron los más
vendidos en la Setmana del Llibre en Català.
La Diada y el cambio
de ubicación favorecieron que las ventas
aumentaran un 50%.

El final de las
obras de Sants
El Ajuntament adjudicó ayer la última fase
de las obras de remodelación del mercado
de Sants por 6,23 millones de euros. Los
trabajos acabarán a finales de 2013.

Velocidad contra
el cáncer
40 niños con cáncer
y sus familias vivieron
una jornada lúdica en
el Circuit de Montmeló, que pudieron recorrer en deportivos de
gama alta.

