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Els gelats 

El gelat pareix tindre el seu origen a la Xina, on el gel natural 
es mesclava amb llet. De la Xina va passar a l’Índia, a Pèrsia 
i, més tard, a Grècia i a Roma. A poc a poc, es va estendre per 
Europa i després es va portar fins a Amèrica. 

Un fet que pot resultar sorprenent és que els països 
escandinaus en consumixen més que els països mediterranis 
com ara Itàlia, França o Espanya. En els primers, el gelat es 
considera un aliment que aporta valor energètic i nutrients, i, 
per tant, es consumix durant tot l’any. En canvi, al sud 
d’Europa els gelats es consumixen més durant l’estiu i no 
tenen la consideració d’aliment, sinó d’una simple llepolia 
refrescant. Ara bé, últimament s’observa un canvi en la 
tendència del consum en el nostre país, i cada vegada se’n 
consumixen més a casa, de manera que este consum ja iguala 
el que se’n fa fora de casa. Això ho ha afavorit la venda de 
gelats en supermercats, hipermercats i botigues d’alimentació.

Segons diversos estudis, en el nostre país els majors 
consumidors de gelats són els jóvens entre 26 i 35 anys. A 
més, el major consum es fa a Andalusia, seguida de la 
Comunitat Valenciana i de Catalunya, segurament a causa del 
clima i de la presència de turistes. 

 

Prevenció del masclisme 

Una associació ha presentat a Madrid el Servici d’Atenció i 
Suport contra el Masclisme per a jóvens. 

Es tracta d’un espai on els jóvens poden resoldre dubtes sobre 
el masclisme, aprendre a ser més igualitaris, reconéixer 
comportaments masclistes que poden estar tenint o patint, 
inclús sense adonar-se’n. 

El masclisme impregna molts més aspectes de la nostra vida 
dels que pensem, ja que està en l’origen de trastorns 
alimentaris, conductes de risc, relacions de parella 
conflictives o embarassos no desitjats. Per a donar resposta 
als dubtes que hi ha sobre eixos temes, ha sorgit este servici. 

Segons un estudi realitzat amb jóvens entre 14 i 18 anys, més 
d’un 30% dels entrevistats es mostrava d’acord amb la idea 
que una dona se sent realitzada quan té nóvio, i 6 de cada 10 
opinaven que els zels són normals en la parella. 

A més, el 80% dels adolescents considerava que, en una 
relació de parella, la xica ha de complaure el nóvio i, respecte 
a la violència masclista, la vinculaven a l’àmbit domèstic, a 
les relacions de parella i a problemes d’alcohol i drogues. 
Només el 21% relacionava tot açò amb el masclisme. 

 
 


