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INTRODUCCIÓ  

A la majoria de la gent a la que li hem dit que el nostre projecte de recerca tracta sobre 

la mort, s’ha sorprès, sobretot perquè la gent ho relaciona amb el dol, el patiment, 

alguna cosa a  la que ningú vol arribar. Però això no és així. La mort forma part del 

cicle de la vida, a tothom li arribarà el dia i no té perquè ser quelcom dolent, 

simplement passa. Això és el que nosaltres creiem, no veiem la mort com una cosa 

negativa.  

El fet de que sigui un tema tan desconegut i rodejat per tantes teories, és el que ens 

ha portat a escollir-lo. Teníem tants dubtes i hipòtesis que volíem investigar i saber-

ne més. 

Com que comprovar què és exactament el què passa després de la mort no està a 

les nostres mans, encaminarem el projecte cap a un treball sociològic, per la qual 

cosa farem un anàlisi tenint en compte les opinions de la gent i les seves creences. 

El nostre objectiu és conèixer i aprofundir sobre què és el que la gent creu que hi ha 

després de la mort i com això afecta a la seva vida diària. En aquest estudi, pretenem 

esbrinar quines són les creences o teories majoritàries i les que no ho són tant, i 

entendre les opinions i raonaments que la gent ens faci arribar al respecte. 

El que nosaltres creiem que ens trobarem, i per tant la nostra hipòtesis respecte als 

resultats del treball, és que la gent opinarà coses totalment diferents, de les quals 

predominarà la branca religiosa cristiana, cosa que implica que després de morir es 

trobaran amb Déu, o que senzillament la persona es mor i el seu cos s’apaga sense 

que passi res més en el més enllà. 

Creiem que ens trobarem sobretot aquests dos resultats ja que en el cas de pares o 

avis (gent gran), es solen decantar més cap a la religió, però gent de la nostra edat, 

no tenen tant present la religió i veuen la mort com un final.  

La nostra opinió la qual totes dues compartim, és la reencarnació, o per lo menys, que 

hi ha vida després de la mort, tot i que aquesta no sigui tal i com ara la coneixem, i en 

això és en el que principalment enfocarem el nostre treball, en saber si la gent del 
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nostre voltant opina com nosaltres, o no, i quines són les creences que més 

predominen. Per a això redactarem unes enquestes que passarem a persones de 

diferents edats i creences per a poder fer un anàlisi i poder extreure conclusions. 

A més a més també investigarem la part científica de tot això per a comprovar si la 

ciència ha descobert alguna cosa relacionada amb el nostre tema, o per lo menys 

saber les hipòtesis que s’han fet. 

Aprofundirem també en les experiències properes a la mort i en algun cas de gent 

que ho hagi viscut des dels seus propis ulls, analitzant el punt de vista espiritual i el 

científic. També mirarem documentals, pel·lícules i farem entrevistes que ens puguin 

aportar informació. 

És un tema molt subjectiu que es basa en la opinió de la gent, i per el qual es poden 

trobar molts punts de vista. 
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METODOLOGIA I TEMPORALITZACIÓ 

 

- 2. Part de Metodologia 

En aquest apartat del projecte, parlarem sobre el procés que hem fet servir per a 

realitzar cada punt del treball: l’elecció del tema, la organització del treball, la recerca 

d’informació, les entrevistes i les enquestes. Cal dir, que hem seguit una metodología 

científica i a la vegada no científica, ja que dins del propi treball trobem apartats que 

envolten a la ciència, i d'altres que són més espirituals.  

 

- Elecció del tema i organització del treball. 

En un principi, el nostre projecte es basava en el fet de què és el que hi havia després 

de la mort, però al reunir-nos amb la Gina Recio i el tutor Carles Moya, vam veure que 

no era un tema del qual podríem extreure conclusions fiables, ja que d’aquest mateix 

no hi ha una resposta comprovada.  Així que després de parlar-ho amb ells vam 

decidir orientar el treball cap a un anàlisi sociològic. 

 

A l’hora d'organitzar el nostre treball, vam quedar en que ens trobaríem cada 

dimecres, més algun altre dia que les dues tinguéssim lliure per avançar feina, tot i 

això, les circumstàncies que estem vivint avui en dia, ens han impedit avançar de 

manera normal, per la qual cosa hem hagut de canviar aquest mètode de treball, 

portant-lo cap a la via tecnològica i utilitzant molt les videoconferències.  

Ens hem distribuït la feina de manera justa i treballant les dues per igual, contactant 

la una amb l’altre cada cop que avançàvem alguna part del treball per a posar-lo en 

comú. 

 

- Recerca d'informació 

Per a la recerca d’informació, ens hem basat sobretot en pàgines web les quals hem 

anat contrastant per tal de que siguin fiables.  

Com que no és un tema del qual es trobi massa informació per internet, hem hagut 

de recórrer a persones externes per a que ens poguessin proporcionar aquesta 

informació, juntament amb documentals, entrevistes i pel·lícules.  
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- Entrevistes 

La idea de fer una entrevista és molt bona per al treball, ja que aporta un aire de 

realitat, del que realment la gent opina. Vam realitzar una entrevista a la Mae Vázquez, 

vam preparar les preguntes, i un cop fet vam concretar un dia per a reunir-nos amb 

ella de forma online i dur a terme l’entrevista; un cop realitzada, la vam traspassar al 

document, tal qual havia respost i amb les seves mateixes paraules. Ens va servir de 

gran ajuda a l’hora d’elaborar les conclusions. 

 

- Enquestes 

L’opció de fer enquestes ens ha anat molt bé com a apartat pràctic del projecte ja que 

ens ha ajudat a recol·lectar les opinions de la gent, un matís essencial en el nostre 

treball.   

Vam passar les enquestes a persones de diferents edats, localitats i creences, ja que 

les opinions varien molt depenen de l’edat de cadascú. Gràcies a la participació 

d’aquestes persones, hem complimentat una part important del nostre projecte.  

 

- 3. Part de temporalització 

Aquest apartat l’hem afegit per a tenir una bona organització i poder gestionar el temps 

de treball i poder així aprofitar al màxim el temps d’elaboració. 

 

3.1. Calendari 

                                                               GENER  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   

 



Projecte De Recerca  

6 

FEBRER 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29  

 

 

MARÇ 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      
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ABRIL 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

 

 

MAIG 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
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JUNY 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 

 

 

COLOR GROC: Dies que hem quedat per a fer el projecte de recerca. 

COLOR BLAU: Dies que ens hem reunit amb la Gina Recio.  

COLOR LILA: Dies que hem fet videoconferències amb tutors. 

COLOR ROSA: Dies que hem fet entrevistes. 

COLOR VERD: Entrega del projecte de recerca. 

 

3.2. Diari 

 

- Organització del Gener al Març 

Com que ens va costar l'elecció del tema, vam començar a redactar el treball just 

entrar al Gener, per aquest motiu la calendarització comença en aquest mes. 

Ens vam organitzar de manera que cada dues setmanes quedàvem un dimarts amb 

la Gina Recio de 13 h-14 h. Durant aquest temps, organitzàvem tot el que portàvem 

de treball i planificàvem el que faríem els pròxims dies. 

A l’hora, també ens trobàvem amb el nostre tutor Carles Moya quan teníem un espai 

lliure per comentar els nostres avenços.  

 

Durant aquests mesos ens vam centrar en la part teòrica ja que era la part més 

extensa del nostre projecte.  
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- Organització del Març al Juny 

Durant aquest període de temps, per tot el tema del Covid-19, vam haver de seguir el 

projecte cadascuna a casa seva, tot i així, ens vam organitzar de tal manera que no 

ens “encalléssim” i poguéssim tirar endavant el projecte. El que vam fer va ser trobar-

nos via videoconferències cada 2 o 3 dies a la setmana per avançar juntes, tot i que 

també anàvem treballant les dues per separat.  

 

Durant aquests mesos vam acabar de finalitzar tota la part teòrica i ens vam 

començar a centrar en la part pràctica juntament amb les conclusions, enllestint així 

el nostre Projecte de Recerca. Van ser els mesos que vam comentar les enquestes i 

vam fer la visualització de documentals, pel·lícules... 
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4. PART TEÒRICA 

 

L'ésser humà i els éssers vius en general estem subjectes a un cicle continu de vida 

i mort. Naixem, creixem, ens reproduïm i morim. La nostra existència és, en principi, 

una mica efímer. Però, ¿això és realment així? 

Nombroses creences religioses i filosofies proposen que no existeix la mort com 

desaparició de l'organisme, sinó que ens reencarnem o que una part de nosaltres 

(sigui l'ànima o la consciència) transcendeix o passa a un altre món. Cal tenir en 

compte que encara que sembli una cosa universal, la mort pot ser entesa des de 

diferents perspectives. 

 

En general, en la cultura occidental i des d'un punt de vista científic, es concep la mort 

com la fi de la vida. L'organisme deixa de ser capaç de realitzar les seves funcions 

bàsiques, perdent la seva homeòstasi o estat d'equilibri i fent que el cor deixi de 

bategar i bombejar sang, deixem de respirar i el cervell deixa de funcionar i registrar 

activitat elèctrica. En aquest sentit cal tenir en compte que es considera que l'autèntica 

mort és la cerebral, és a dir la que suposa que el cervell aturi la seva activitat, ja que 

altres funcions poden ser represes artificialment. Però aquesta mort no és un moment 

sobtat, sinó un procés més o menys prolongat en què l'organisme es va apagant. 

Morir suposa que el nostre organisme deixi de funcionar, no obstant això, és a partir 

d'aquest punt en què comença el debat. El nostre organisme ha deixat de funcionar i 

finalment hem mort. Què suposa això? No hi ha marxa enrere? Passa alguna cosa 

després?  

 

4.1. QUÈ DIU LA CIÈNCIA QUE HI HA DESPRÉS DE LA MORT? 

 

El que tots tenim clar és que algun dia o altre la nostra vida arribarà al seu final, cosa 

que comportarà la nostra mort. I el que més ens aterra és el no saber què passarà 

quan tot s’acaba. La majoria de la gent té una opinió sobre què creu que hi ha després 

de la mort, des de que senzillament el nostre cos s’apaga i no passa res més, fins a 

creure en la reencarnació en qualsevol ésser viu. 
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La majoria de les religions han intentat donar a la gent alguna esperança de que quan 

el cor deixa de bategar es trobaran alguna cosa més enllà, però des del punt de vista 

científic, sembla bastant clar que els processos químics que donen lloc a les 

percepcions, el pensament, les emocions, la consciència... "s'apaguen" completament 

del cervell quan el cos mor. 

 

La ciència durant anys ha estat tractant de descobrir si hi ha vida després de la mort, 

centrant-se en la atenció de casos amb experiències properes a la mort (ECM).  

Científics com ara el Dr. Raymond Moody va recopilar varis testimonis de gent que va 

tindre alguna d’aquestes experiències i les va escriure en el llibre titulat “vida después 

de la vida”. En aquest es donaven casos de persones que havien estat clínicament 

mortes, tornaven a la vida i explicaven experiències molt semblants a les reals. 

 

La mort d'una persona es declara en el moment en què "el cor s'atura", explica el 

científic Sam Parnia, expert en les experiències properes a la mort, en una entrevista 

amb LiveScience. 

No obstant això, l'estudi de la universitat revela que la consciència humana no 

desapareix immediatament ja que, de les 2.060 persones que van patir una aturada 

cardíaca i van formar part de l'estudi, un gran percentatge va descriure haver estat 

conscient quan medicament no es registraven signes de consciència. 

És més, un altre petit percentatge va assegurar haver escoltat determinades 

converses o presenciat algunes escenes que després van ser corroborades pel 

personal mèdic. 

Més de mil gens s'activen després de morir i l'activitat frenètica pot durar fins a quatre 

dies després de la mort. Això es va comprovar després d’analitzar ratolins i peixos 

zebra i publicar l’estudi a Open Biology. 

Un altre estudi publicat a Nature Communications, investiga l'expressió genètica en 

humans i assegura que després de la mort es desencadenen una gran quantitat de 

transcripcions genètiques, que poden servir per identificar l'hora de la mort. 

 

4.1.1. Hipòtesis proposades per la ciència sobre què hi ha després de la mort 

 

A continuació trobem les hipòtesis que proposa la ciència del què hi ha després de la 

mort: 
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- Biocentrisme: hipòtesi quàntica 

Una de les hipòtesis científiques que estudien la possibilitat de la vida després de la 

mort és, segons Robert Lanza, el biocentrisme, que es basa en la física quàntica. 

Considera que la mort és només una il·lusió. Aquesta teoria implica que no és l'univers 

el que forma la vida sinó al contrari, que la vida genera el que considerem la realitat. 

És la nostra consciència la que dóna forma al que considerem que és el món, entre 

elles la mateixa mort.  

 

L’autor té en compte la teoria física de la possible existència d'universos múltiples. 

Teòricament, la nostra mort podria suposar el viatge de la nostra consciència a una 

altra dimensió o univers. La vida es considera una cosa continua del que no és 

possible sortir. 

 

- Hipòtesi de la Reducció Objectiva Orquestrada 

 Aquesta hipòtesis parteix també de la física quàntica per considerar que la 

consciència no és més que informació quàntica programada de forma biològica en 

microtúbuls (són una estructura present en totes les cèl·lules eucariotes) dins de les 

neurones. També s'ha fet servir aquesta teoria per intentar explicar les visions que 

algunes persones semblen tenir en experiències properes a la mort. 

 

- Hipòtesi contrària a l'existència de vida després de la mort 

La última hipòtesis, una gran majoria de la comunitat científica considera que la mort 

és el final. El substrat neuroanatòmic que permet la consciència és el cervell, el que 

implica que després del cessament de la seva activitat també deixi de funcionar. 

 

També es proposa que les experiències properes a la mort i les sensacions que 

manifesten, com ara, la visió de llum o un túnel, s'associarien a l'estrenyiment de la 

consciència i la dilatació pupil·lar pròpia d'una persona en els seus últims moments, i 

que la captació de detalls pot ser degut a la persistència durant uns segons del 

funcionament cerebral mentre l'organisme deixa de funcionar. 

 

 

 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/C%C3%A8l%C2%B7lula_eucariota
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4.1.2. Què li passa al cervell al morir? 

 

Quan es dona un par cardíac, una artèria obstruïda impedeix que la sang arribi a una 

part del cor, cosa que pot causar que aquesta secció mori, encara que el cor continuï 

bategant. Com a conseqüència, els senyals elèctrics que controlen l'acció del batecs 

del cor s’interrompen, el cor deixa de bategar i la mort arriba poc després. 

 

El còrtex cerebral, la part del cervell que “pensa”, també baixa la seva activitat de 

manera instantània, el que significa que no es produeixen ones cerebrals durant al 

voltant de 20 segons. Aquesta primera reacció inicia una cadena de processos 

cel·lulars que acaben amb la mort cerebral. Tot i això, fins que això succeeix, pot 

passar molta estona des que el cor deixa de funcionar. 

Realitzar una reanimació cardiopulmonar (RCP) envia una mica de sang a el cervell, 

(aproximadament el 15% del que requereix per funcionar normalment). Això és 

suficient per a que la mort de les cèl·lules cerebrals no sigui tan accelerada, però no 

és suficient per posar en marxa el cervell i funcioni novament, per això mateix, els 

reflexos no es reprenen durant la RCP. 

 

"Si aconsegueixes reiniciar el cor, que és el que la RCP intenta fer, a poc a poc 

començaràs a fer que el cervell torni a funcionar. Com més temps estiguis fent la RCP, 

les neurones continuen morint, solament que a un ritme una mica més lent "1, explica 

Sam Parnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Dades extretes de: https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/el-cerebro-se-mantiene-
consciente-despues-de-la-muerte  

https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/el-cerebro-se-mantiene-consciente-despues-de-la-muerte
https://www.muyinteresante.es/ciencia/articulo/el-cerebro-se-mantiene-consciente-despues-de-la-muerte
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4.1.3. Doctors 

 
Van Lommel: És un cardiòleg i científic holandès. Va estudiar medicina a la 

Universitat d'Utrecht, especialitzant-se en cardiologia. Va treballar com a cardiòleg a 

l'Hospital Rijnstate, Arnhem, durant vint-i-sis anys (1977-2003).  A partir del 2003, Pim 

van Lommel va treballar principalment en l'àrea d’investigació de les experiències 

properes a la mort i els temes científics. 

 

És millor conegut pel seu treball científic sobre les experiències properes a la mort i 

la consciència, incloent el famós estudi publicat a la revista mèdica The Lancet. 

Van Lommel és un doctor que ha realitzat un estudi amb clients que han patit parades 

cardíaques i que han tingut experiències properes a la mort. 

Ell mateix diu que no existeix una explicació possible per a les ECM dins de la ciència 

habitual que pugui explicar les al·lucinacions, imaginacions...  

Llavors la conclusió que obté el doctor de tot això, és que la consciència és una funció 

independent de la funció cerebral, i que la funció del cervell no és el productor 

d’aquestes experiències sinó que és un receptor com una interfície pel qual passen 

aquestes experiències.  

 

Finalment la conclusió que obté el doctor, és que la mort tan sols és la fi dels aspectes 

físics que coneixem, perquè els pacients són capaços de referir experiències quan el 

cervell no està funcionant amb una aturada cardíaca són capaços encara de referir 

aquestes experiències comptant amb emocions, sentiments, fins i tot algunes visons. 

Amb això ens vol dir que la consciència encara està allà i es pot experimentar encara 

que el cos ja no existeixi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dr. Pim Van Lommel: https://www.google.com/search?q=van+lommel&sxsrf 

https://www.google.com/search?q=van+lommel&sxsrf
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Luján Comás: És una Barcelonesa de seixanta-nou anys, viuda amb tres fills. Està 

Llicenciada en Medicina i Cirurgia, especialitzada en Anestesiologia i Reanimació. Va 

treballar com a metge adjunt a l'Hospital Vall d'Hebron durant trenta-dos anys. A més 

d'altres especialitats com Homeopatia, Teràpia Neural i Medicina Holística on 

l'important no és un diagnòstic sinó la persona que té aquest diagnòstic, amb el que 

sent, pensa, desitja, i ajuda a restablir l'equilibri de pensament, emoció i cos físic. 

Va ajudar a l'Associació Merry Human Life Society (Merrylife) on a més de passar 

consulta, participa des de fa 16 anys en els cursos "La consciència en la Vida" i "La 

mort la gran aventura". 

 

És professora de Teràpia Neural en els cursos del Col·legi de Metges i en el màster 

d'aquesta especialitat a l'hospital Sant Joan de Déu durant anys. També és escriptora 

del llibre: "Existeix la mort? Ciència, vida i transcendència" al costat d’Anji Carmelo. 

Aquest tema li va començar a interessar com diu ella, gràcies a la seva especialitat 

en medicina, juntament amb les seves vivències personals, va començar a plantejar-

se l'existència de la mort. Ens parla de la seva experiència amb les ECM (experiències 

properes a la mort). 

 

Ella diu que la consciència no és un producte del nostre cervell, sinó que utilitza al 

nostre cervell.  

Va dedicar molt de temps a investigar les ECM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dra. Luján Comás: 

https://www.google.com/search?q=Luj%C3%A1n+Com%C3%A1s&sxsrf 

https://www.google.com/search?q=Luj%C3%A1n+Com%C3%A1s&sxsrf
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Elisabeth Kübler-Ross: Va ser una psicòloga Suïssa-Americana, escriptora, i 

pionera en els estudis d'experiències properes a la mort. Autora de l'exitós llibre “A la 

mort i morint” (1969), on va parlar per primera vegada de les cinc etapes, teoria 

posteriorment anomenada Model de Kübler-Ross. Aquest llibre descriu, en cinc 

etapes diferents, un procés pel qual la gent s'enfronta amb la tragèdia, especialment 

quan és diagnosticada d'una malaltia terminal o una pèrdua catastròfica. A més, 

aquest llibre va exposar la necessitat d'un millor tractament als individus que 

s'enfronten amb una malaltia.  

 

Aquestes cinc etapes; negació, ira, negociació, depressió i acceptació, s'utilitzen per 

afrontar situacions molt difícils com a mecanisme de defensa davant el problema. 

Segons Elisabeth Kübler-Ross les mateixes les poden enfrontar els pacients amb 

malalties terminals, però també aquells que han d'afrontar una pèrdua sobtada, ja 

sigui una feina, un divorci, o la partida d'un ésser estimat. Són cinc etapes de dol, però 

no necessàriament la persona ha de passar per totes, fins i tot pot tenir sentiments de 

diverses etapes alhora. La seva durada també pot ser variable, però el que 

generalment comparteixen totes les fases és l'esperança, fins en els moments més 

complicats hi ha una tendència a pensar que apareixerà un medicament nou o alguna 

possibilitat de curació, per més petites que siguin. 

 

El seu interès per la mort va començar durant la 

seva època d'estudiant, quan va visitar alguns dels 

camps d'extermini nazi després de la guerra. Allà 

es va sorprendre al veure que les parets dels 

barracons estaven plenes de dibuixos de 

papallones. Aquests dibuixos van afectar 

profundament a l’Elisabeth, que a partir de llavors 

es va dedicar en cos i ànima a crear una nova 

cultura sobre la mort. Va convertir el símbol de la 

papallona en un lema del seu treball, ja que per a 

ella la mort era un renaixement a un estat de vida 

superior. 

          

 

Dra. Elisabeth Kübler-Ross: 

https://www.google.com/search?q=Luj%

C3%A1n+Com%C3%A1s&sxsrf 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Malaltia_terminal
https://www.google.com/search?q=Luj%C3%A1n+Com%C3%A1s&sxsrf
https://www.google.com/search?q=Luj%C3%A1n+Com%C3%A1s&sxsrf
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Manel Sans:  És un cirurgià i membre del col·legi de metges de Barcelona el qual va 

investigar casos d’experiències properes a la mort, algunes de les quals van viure 

pacients seus. També és vicepresident de la Secció Col·legial de Metges Jubilats i 

president de l’Associació de Metges Jubilats de l’Hospital Universitari de Bellvitge. 

 

A la conferència de “Vida després de la vida” (*) explica una experiència tal i com una 

malalta que havia patit una mort clínica, és a dir, una aturada cardíaca, par respiratori 

i sense activitat mental, li havia explicat després de ser reanimada, tot i que aquesta 

no va ser la única experiència que un malalt del seu voltant va viure estant ell present. 

 

Manel Sans ha sigut un dels que ha cercat la resposta a les preguntes «Qui sóc? D’on 

vinc? A on vaig?» però que encara no la té completa, ni ell ni ningú. Ha descrit 

experiències de malalts que han entrat en mort clínica i que han aconseguit recuperar-

los.  

 

És un cirurgià que s’interessa per aquests temes, ja que treballa en un hospital d’alta 

especialització on reben pacients molt greus de tota Catalunya. Ha estat molt a prop 

del dolor profund de l’ésser humà, tant del malalts com dels familiars, i molt proper a 

la mort. 

Ha tractat a pacients amb mort clínica: aturada cardíaca, aturada respiratòria i sense 

activitat mental que finalment s’han pogut reanimar després d’aplicar les mesures 

corresponents de reanimació. En aquest interval de temps, els malalts expliquen unes 

vivències i unes experiències realment espectaculars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Conferència comentada la l’apartat de Documentals de la part pràctica. 

Dr. Manel Sans: https://www.google.com/search?q=manel+sans&sxsrf 

https://www.google.com/search?q=manel+sans&sxsrf
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Raymond Moody: Va ser un metge psiquiatre estatunidenc, llicenciat en filosofia. 

Moody va dur a terme un estudi amb 150 persones que havien estat en mort clínica o 

que quasi van morir. Moody va concloure que hi ha nou experiències comunes en la 

majoria de la gent que ha tingut una ECM (Experiència Propera a la Mort). Aquestes 

són: 

 

1. Sons audibles tals com un brunzit. 

2. Una sensació de pau i sense dolor. 

3. Tenir una experiència extracorporal (sensació d'eixir fora del cos). 

4. Sensació de viatjar per un túnel. 

5. Sentiment d'ascensió al cel. 

6. Veure gent, sovint parents ja morts. 

7. Trobar-se amb un ésser espiritual com Déu. 

8. Veure una revisió de la seva vida. 

9. Sensació d'aversió amb la idea de tornar a la vida.2 

 

Els pacients que han assegurat viure aquest tipus de fenòmens coincideixen en un 

patró general de diverses fases consecutives, encara que no tothom assegura haver 

passat per totes aquestes. 

 

1. El pacient sent flotar sobre el seu propi cos, i visualitza el lloc en el qual es 

trobava, i fins i tot sent la declaració de la seva pròpia defunció. 

2. Després, sent que s'eleva i que travessa un fosc túnel mitjançant una escala o 

surant en el buit, i amb una relativa rapidesa. 

3. Veu aparèixer una figura a la fi de túnel (que sol descriure com bella, blanca o 

transparent, de vegades hi ha paisatges, veus o música). 

4. El pacient passa a ser espectador, no sent dolor ni molèsties: només percep 

una pau interior. 

5. Algunes persones asseguren haver tingut experiències terrorífiques en el més 

enllà. 

6. Familiars o amics difunts van al seu encontre. 

                                                
2 Informació extreta de: https://ca.wikipedia.org/wiki/Raymond_Moody  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Raymond_Moody
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7. Apareix una presència o veu que es defineix en funció de les creences 

religioses del pacient (pot tractar-se de Jesucrist, d'un àngel, etc.), i s'estableix 

un diàleg sense paraules amb aquest ésser que sembla conèixer tot sobre el 

moribund. 

8. Es presenta una visió global però íntegra del viscut, com si veiés "la seva 

pel·lícula"; el model més ajustat per descriure segons els testimonis és com el 

d'una successió de filmines de moments sols de la vida, no necessàriament 

importants. 

9. Després d'aquesta revisió es porta a terme una avaluació ètica de les 

experiències. 

10.  El subjecte es veu davant d'un obstacle o "frontera" i pren consciència que  

encara no ha mort, i encara que segueix sentint una pau i tranquil·litat 

indescriptibles i acollidores, s'adona, i també això li indiquen els seus 

acompanyants, que ha de tornar . 

11.  Veritable retorn a la vida terrenal, acompanyat d'un sentiment de pesar per no 

ser capaç de romandre en el més enllà, i una sensació de patiment per tornar 

al seu cos físic. 

12.  Por per informar de l'experiència als altres per por de no ser cregut, però al 

mateix temps el desig de fer-ho com un deure de compartir una cosa molt 

valuosa i important. 

13.  Desaparició de la por a la mort; no desitja morir, però es contempla la mort ara 

com una transició feliç a una realitat superior. 

14.  Millora important dels valors en què es viu la vida, col·locant com l'objectiu 

principal l'amor, la coexistència amb tots els éssers i la recerca de l'harmonia 

amb ells. 3 

 

 

 

                                                
3 Informació extreta de: https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia_cercana_a_la_muerte  

Dr. Raymond Moody: https://www.google.com/search?q=Raymond+Moody&sxsrf  

https://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia_cercana_a_la_muerte
https://www.google.com/search?q=Raymond+Moody&sxsrf
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4.1.4. L’escala de Greyson 

El Dr. Sam Parnia juntament amb els seus col·laboradors, van dur a terme un estudi 

pilot en 2001 dissenyat per avaluar la freqüència en què es donaven ECM en persones 

que havien sobreviscut a pars cardíacs per determinar les característiques d'aquestes 

experiències. 

Es van incloure en l'estudi totes aquelles persones que havien sobreviscut a una 

aturada cardíaca ingressades en un hospital del Regne Unit (el Southampton General 

Hospital). L'estudi es va realitzar durant un període d'un any i es va interrogar als 

pacients (mentre encara eren hospitalitzats) sobre si guardaven algun record del 

temps en què havien estat inconscients (no es va realitzar cap pregunta directa sobre 

si havien experimentat una ECM, si havien tingut la sensació d'estar fora del cos o 

altres experiències similars). Es va aplicar l'escala de Greyson com a criteri de 

demarcació i es van incloure dades fisiològiques com els nivells de gasometria arterial 

i perifèrica (juntament amb nivells de sodi i potassi), dades de la medicació 

administrada així com qualsevol registre d'anormalitats en el ritme cardíac durant la 

parada. 

Per comprovar la realitat de les afirmacions d'alguns pacients que afirmaven haver 

experimentat la sensació d'estar fora del cos, surant sobre l'equip mèdic durant els 

intents de reanimació, els investigadors van cobrir amb taulons els sostres de les 

habitacions, col·locant a la cara superior unes figures de manera que només des d'una 

posició avantatjosa sobre el sostre podien veure. Malauradament, cap dels pacients 

que van afirmar viure una ECM en aquesta mostra va experimentar aquesta sensació. 

Un total de 63 pacients van complir tots els requisits de l'estudi: set d'ells van indicar 

que tenien records del seu període d'inconsciència (11,1%), quatre dels quals (6,3% 

del total de la mostra) havien experimentat una ECM segons els criteris de l'escala de 

Greyson (7 punts o més). 
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4.1.5. Les experiències properes a la mort (ECM) 

 

Les ECM són vivències o al·lucinacions que es donen quan una persona es pot dir 

que ha estat al punt de la mort o que ha passat per una mort clínica y ha sobreviscut. 

Aquest record del temps que s’ha estat “mort” és el què es reconeix com una 

experiència propera a la mort.  

Hi ha molts dubtes que rodegen aquests fets, i tot i que ha sigut un gran tema 

investigat per la ciència, segueix sent un misteri. Els doctors Olaf Sebastian i 

Sebastian Dieguez asseguren que hi ha dos tipus d'experiències properes a la mort. 

El primer tipus, que està associat amb l'hemisferi esquerre del cervell, presenta una 

sensació alterada de temps i impressions de volar. El segon tipus, que involucra 

l'hemisferi dret, es caracteritza per veure o comunicar-se amb esperits, i escoltar veus, 

sons i música.  

Si bé no està clar per què hi ha diferents tipus d'experiències properes a la mort, les 

diferents interaccions entre les regions de cervell produeixen aquestes experiències 

diferents. 

En el darrer Congrés de l'Acadèmia Europea de Neurologia, celebrat a Oslo, 

investigadors de l'Hospital de Copenhaguen, del Centre d'Investigació d'Accidents 

cerebrovasculars de Berlín i de la Universitat de Trondheim, a Noruega, van presentar 

289 testimonis sobre ECM recollits en 35 països diferents. Són fenòmens que es van 

produir, per exemple, a conseqüència d'un infart, un accident de trànsit, un ofegament 

o un atac bèl·lic. Les persones que van experimentar aquestes experiències relaten 

sensacions extracorpòries, al·lucinacions, pensaments accelerats, flaixos lluminosos 

al final d'un túnel, cants angelicals i distorsió del temps. 

Segons l'estudi, les ECM afecten gairebé el 10% de les persones, un percentatge que 

va superar a quasi tots els estudis fets anteriorment. Aquests tipus de casos han 

despertat al llarg del temps l'interès de filòsofs, religiosos, psicòlegs, metges i fins i tot 

esotèrics. 

Dels 289 testimonis, 106 van aconseguir el llindar mínim de 7 en l'Escala de Greyson 

que pregunta sobre 16 símptomes. Per al 73% de tots els enquestats l'experiència va 
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ser desagradable. No obstant això, per al 53% d'aquells amb una puntuació de 7 o 

més en l'escala de Greyson (ECM confirmada), la vivència va ser agradable. Només 

a un 14% no li va agradar.  

En una investigació similar a l'Hospital Universitari de Liège, a Bèlgica, el 80% dels 

participants van notar sentiments de pau; el 69% llums brillants; el 64% visions 

d'esperits i persones; i el 35% va tenir sensacions extracorpòries. Va ser publicada el 

2017 a Frontiers in Human Neuroscience. 

En l'estudi presentat a Oslo, els investigadors van trobar una associació entre les ECM 

i la intrusió de la son REM en un desvetllament nocturn: cervell actiu, somnis vívids, 

al·lucinacions visuals i auditives, i paràlisi temporal. La intrusió de son REM va ser 

més comú en persones amb puntuacions de 7 o més en l'escala de Greyson que a la 

resta. Daniel Kondziella, neuròleg de la Universitat de Copenhaguen, considera que 

encara que tal associació no vol dir causalitat, els mecanismes fisiològics subjacents 

a la son REM podrien ajudar a la nostra comprensió de les experiències properes a 

la mort. 

El cervell passa per cicles amb cinc fases diferents: fase 1, 2, 3, 4 i el somni de 

moviments oculars ràpids o REM (Rapid Eye Movement). El somni REM representa 

el 25% del cicle de son i passa per primera vegada entre els 70 i 90 minuts després 

d’adormir-se. Com que els cicles de son es repeteixen, s'entra a la son REM diverses 

vegades durant la nit. 

Durant el període REM, el cervell i l'organisme es donen energia i és quan es somia. 

Es considera que el somni REM participa en el procés d'emmagatzematge de records 

i aprenentatge i també ajuda a equilibrar l'estat d'ànim, si bé no se saben del tot bé 

els mecanismes exactes.  

Encara que hi hagin experiències que no es puguin justificar científicament, un grup 

d’investigadors asseguren que les ECM provenen d’un mal funcionament de la 

dopamina i el flux sanguini, creant sensacions inexistents durant un procés traumàtic. 

L’explicació científica d’aquelles experiències en què la persona sentia com l’ànima 

sortia del seu cos, es justifica com una paràlisi de la son, i les que veien una llum és 
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degut al fet que el flux sanguini i l'oxigen deixen d'arribar a l'ull durant algunes 

situacions extremes. 

4.2. COM VIUEN LA MORT LES DIFERENTS RELIGIONS? 

 

Budisme: Segons la visió budista, la vida és eterna. Es creu que travessa 

successives encarnacions, així que la mort no es considera la fi. El principi fonamental 

del budisme és que la vida és eterna i cada ésser viu està sotmès a un cicle continu 

de naixement i mort. Els budistes s'aferren a les Quatre Nobles Veritats: La vida està 

plena de patiment; la seva causa és el desig; extingir el desig fa cessar el patiment; 

per aconseguir-ho cal seguir l’òctuple Camí: Visió, vida, aspiracions, esforç, paraules, 

consciència, conducta i concentració correctes. 

Judaisme: Els judes pensen que morir significa la separació temporal del cos i 

l'ànima, per tornar a unir-se en un futur pròxim (resurrecció dels morts). És la fi d'una 

unitat temporal que va venir al món a complir un propòsit i que ara es desintegra per 

rebre la veritable recompensa de la seva tasca. 

Cristianisme: Els cristians pensen que a l’hora de morir, el cos es corromp, però 

l'ànima sobreviu. Pensen que seran jutjats segons les seves obres. Les seves bones 

o dolentes accions els portaran al cel o a l'infern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

L'islam: Els musulmans pensen que la mort és un acabament de les tasques de la 

vida; és un descans, un canvi de residència, un canvi d'existència; és una invitació a 

una vida eterna, un començament, la introducció a una vida immortal. Creuen que hi 

ha un Déu totpoderós, anomenat Allah, qui és infinitament superior i transcendent de 

la humanitat. Allah és vist com el creador de l'univers i la font de tot bé i tot mal. Tot 

el que passa és voluntat d'Allah. L'Islam ensenya que hi ha un Déu suprem, qui rep 

adoració a través de bones obres i disciplines rituals religiosos. Després de la mort 

una persona és recompensada o castigada d'acord amb la seva devoció religiosa. 

Hinduisme: Els hindús pensen que la religió que segueixen uns 750 milions de 

persones a tot el món, sosté que hi ha vida després de la mort, però no com la que  

veuen els cristians i musulmans, en un paradís no terrenal. Els hinduistes creuen en 

la reencarnació: després de la mort, l'ànima reneix en aquest món, encara que no 
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necessàriament en un cos humà. És el karma resultant d'accions passades el que 

determina el tipus de renaixement. Si els actes han estat negatius, la reencarnació 

serà en cossos inferiors com animals o insectes, fins i tot en una vida desgraciada. 

Per això mateix, els hindús tenen un gran respecte per la vida. 

La meta final de la vida, però, és l'alliberament del cicle de vides en aquest món 

material i l'entrada al paradís. Els hindús  creuen que poden salvar-se de tres 

maneres: complint amb els deures propis i familiars, aconseguir un estat de 

consciència (mitjançant la meditació) en el qual ens adonem de la identitat amb 

Brahma i, finalment, obtenir l'ajuda d'un déu. 

Nova Era: La nova era promou el desenvolupament del propi poder o divinitat de la 

persona. Quan un seguidor de la nova era es refereix a Déu, aquesta persona no està 

parlant d'un Déu personal i transcendent que va crear l'univers, sinó a una consciència 

superior dins d'ells mateixos. Algú en la nova era es veurà a si mateix com Déu, el 

cosmos i l'univers. De fet, tot el que la persona veu, escolta, sent o imagina s'ha de 

considerar diví. 

4.3. QUÈ ÉS L’ÀNIMA? 

 

Per a tots aquells qui hi creuen, l'ànima és l'ésser, el "Jo" que habita en el cos i actua 

a través d'ell. És el que dóna visió, oïda, pensaments i parla, intel·ligència i emocions, 

personalitat i identitat. 

El ésser humà, a diferència dels objectes, no esgota la seva existència en el món de 

la matèria, al contrari, supera la matèria elevant-se cap al més enllà. 

 

Hi ha diferents interpretacions, però alguna 

com la d’Aristòtil defensa que l'ànima 

incorpora el principi vital o essència interna 

de cadascun d'aquests éssers vius, gràcies 

a la qual aquests tenen una determinada 

identitat. 

Segons moltes tradicions religioses i 

filosòfiques, l'ànima seria el component 

espiritual dels éssers humans. 
Dibuix representatiu de l’ànima fet per la Judit Sánchez 
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Per a la religió cristiana, l'home consta de tres parts: el cos (el físic), l’ànima (el 

relacionat amb l'emocional) i l’esperit (el relacionat amb l'espiritual). L’ànima és un 

dels aspectes de l'ésser humà que ho unifica com a individu. 

En el moment de la mort, l’ànima haurà de passar per tres diferents judicis, els quals 

determinaran la salvació i les obres, el destí i la teva posició en l’eternitat. 

L'ànima inclou els pensaments, sentiments i voluntat de cada ésser, així com la vida 

corporal i les relacions socials d'un individu, que són tots "Aspectes ocults" del nostre 

ésser. 

L'ànima és aquest aspecte que ho reuneix tot. És com el centre de la vida dels éssers 

humans, on l'ànima busca integrar la nostra voluntat (la nostra capacitat d'escollir), la 

nostra ment (els nostres pensaments i sentiments) i el nostre cos (ple de ganes i 

hàbits) en una persona completa. 

 

Per a la religió budista, l’ànima és una entitat espiritual que forma part del cos i que 

influeix en els nostres pensaments i consciència, la qual no té cap forma en concret, 

sinó que és una entitat no material. 

En aproximadament uns tres dies després que es doni la mort clínica, la ment se 

separa del cos, el que es reconeix com a mort. A partir d’aquí es dóna el renaixement, 

el qual pot ser immediat o fins a 49 dies després, això depèn del karma de la persona. 

L'estat mental i emocional en el moment de la mort pot influir en el que passarà més  

enllà, per això s’enfoquen tant i es dediquen a la preparació mental quan es dóna 

alguna malaltia que pot causar la mort de la persona. 

Pels budistes tot ésser viu experimenta la reencarnació. 

 

Per als que creuen en el judaisme, l’ànima de cada persona és única en tot el món i 

la qual ha vingut directament des de “l’essència més íntima de Déu”.  

L’ànima està formada per tres diferents parts distingides amb els noms de Néfesh, 

Rúaj i Neshamá.  

Néfesh ve de la paraula nafash, que significa ‘descans’; Rúaj significa ‘vent’; i 

Neshamá significa ‘respiració’. 

Cada una de les tres parts es troba en diferents ubicacions, on Neshamá és la més 

propera a Déu i la que es veu afectada únicament pels pensaments, Néfesh és la que 

es troba en el cos de les persones i es veu afectada només per mitjà de l’acció, i Rúaj 

és la que manté juntes aquestes dues i afectada mitjançant la parla. Això fa que les 
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tres parts romanguin juntes i formin l’ànima de manera que la part espiritual i la del 

cos s’uneixin. 

En el moment de la mort, l’ànima és conscient del que està passant però està ‘confusa’ 

i volteja pel cos. 

Després de la mort, l’ànima passa a ser jutjada a l’infern, un lloc que es considera 

com a “neteja” i “purificació” d’aquesta, i en un màxim 12 mesos, descansa un temps 

en el món de les ànimes, fins que es dóna la resurrecció dels morts, on l'ànima torna 

al cos. La següent vida consisteix en una altra oportunitat per a corregir o aconseguir 

aquells aspectes pendents. 

 

En l’Islam, l'ànima és com un motor del cos imprescindible perquè aquest funcioni, 

tot i això se’n sap poc sobre aquesta. 

La mort no porta a l’ànima amb ella, sinó que aquesta queda lliure mentre el cos 

desapareix. 

Tot i no poder tornar al cos, l’ànima es pot comunicar amb aquella gent que és bona 

persona, com ara a través dels somnis. 

En el moment de la mort, les bones persones tenen un lloc en el cel, i les dolentes en 

l’infern. En el cas de la primera, l’ànima surt de la tomba on es trobava per encaminar-

se cal al cel i esperar al judici on indicaran on és el seu lloc, i en el cas de la segona, 

aquesta rebrà els càstigs merescuts anomenats “càstigs de tomba”. 

Per a l’Islam, hi ha tres llocs en el més enllà: Cennet, què és l'anomenat Jardí , Araf, 

que és el Purgatori, i Cehennem, que és l'Infern. 

 

Per als hindús, l’ànima individual, la que cadascú té en el seu interior, és allò que 

controla cada una de les activitats i consciència, quelcom que no es pot tocar, i que 

viu en l’interior del cos humà. 

Els hinduistes creuen que cada ànima està atrapada en un cos material, i que cada 

activitat (bona o dolenta) obliga a l’ànima a tornar a néixer (Samsara) en un pròxim 

cos on es podrà viure experiències i reaccions del bon karma i del mal karma, això 

depenent de les activitats que la persona hagi fet, i si aquestes són bones o dolentes. 

En l’hinduisme no hi ha pecat, i per tant tampoc hi ha perdó, per això els seus 

seguidors es veuen obligats a reencarnar-se una i una altra vegada, fins que 

decideixen practicar una vida d’abnegació espiritual, on l’objectiu és purificar l’ànima. 

Per a ells la reencarnació és un procés d'aprenentatge. 
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4.4. QUÈ ÉS LA CANALITZACIÓ? 

La canalització és un tema que tractem en el nostre treball pel fet que, com més 

endavant veureu, fem una entrevista a una coneguda la qual toca aquests temes, per 

això hem trobat adient fer una petita introducció. Què és la canalització? 

La canalització és una forma de comunicació telepàtica entre els éssers humans i 

altres entitats, que normalment pertanyen a dimensions superiors. Aquests éssers 

poden ser esperits de difunts, el teu Ésser Superior, éssers estranys, àngels, esperits 

de la naturalesa o fins i tot animals. No totes les persones tenen el "Do" per ser 

canalitzadors. Aquesta és una doctrina amb la qual es neix o es pot aprendre a 

realitzar-la amb coneixements profunds sobre el tema.4 

Les canalitzacions no són per preguntar qualsevol cosa, sinó que quan necessites 

una canalització és perquè et trobes en un moment de confusió, situacions difícils o 

algun canvi important, exclusivament per obtenir el necessari per a avançar cap a la 

nostra evolució i propòsits de l'ànima. 

- Com funciona la canalització? 

Per a la canalització, el receptor no ha de caure en un tràngol5 profund i cedir el seu 

cos a l'entitat. Simplement s'enfoca en l'entitat que es canalitza i expressa o escriu el 

que li arriba. Per establir una connexió, l'energia dels qui reben i dels qui es 

comuniquen ha d'estar al mateix nivell. 

Si es canalitza una entitat d'una dimensió superior, el receptor generalment ha 

d'augmentar la seva vibració i el canalitzat de disminuir la seva freqüència. Un pot 

elevar la vibració evocant sentiments de gratitud, amor, harmonia i alliberant la ment 

de tots els pensaments. És important no sentir por, l'entitat ha de ser bona i el receptor 

així l'ha de sentir i percebre.6 

                                                
4 Informació extreta de: https://hermandadblanca.org/que-es-una-

canalizacion/#Que_es_una_canalizacion 
5 Segons https://www.wordreference.com/definicio/tr%C3%A0ngol tràngol és, una situació conflictiva i 
difícil de resoldre. 
6  Informació extreta de: https://hermandadblanca.org/que-es-una-
canalizacion/#Que_es_una_canalizacion 

https://hermandadblanca.org/que-es-una-canalizacion/#Que_es_una_canalizacion
https://hermandadblanca.org/que-es-una-canalizacion/#Que_es_una_canalizacion
https://www.wordreference.com/definicio/tr%C3%A0ngol
https://hermandadblanca.org/que-es-una-canalizacion/#Que_es_una_canalizacion
https://hermandadblanca.org/que-es-una-canalizacion/#Que_es_una_canalizacion
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- Mètodes de canalització 

La canalització és tota aquella informació que et poden arribar a donar els humans i 

les eines és el de menys. Algun exemple per canalitzar a una persona que està 

preparada són;  cartes de les fades, massatges, reiki (és una creença i pràctica 

espiritual)... 
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5. PART PRÀCTICA 

 

La situació actual que estem vivint no ens ha permès realitzar alguna de les activitats 

que ens hauria agradat (sobretot entrevistes), tot i això hem adaptat la part pràctica 

de la millor manera que hem pogut, per a això, hem fet uns quants visionats de 

documentals interessants, hem passat enquestes, hem realitzat alguna entrevista, i 

hem vist un parell de pel·lícules que ens han ajudat a veure diferents punts de vista 

sobre la  mort. 

 

5.1. DOCUMENTALS 
 

- Documental Elisabeth Kübler Ross. 
 

Que és la mort per l'Elisabeth?  

Elisabeth va ser una de les millors expertes mundials en la mort, va cuidar a moltes 

persones que van tenir experiències properes a la mort, per això ella pensava que la 

mort era un renaixement a un estat de vida superior. 

La mort per ella no era més que un despreniment del cos físic. Tracte d'una transició 

a un estat superior de consciència on continuaràs percebent. 

La Doctora Elisabeth diu que no s’ha de tenir por a la mort, ja que pot arribar a ser 

una cosa meravellosa, però tot depèn de com s’ha viscut la vida. 

Una de les preguntes que es fa Elisabeth sobre la mort és: "Si no fuera por la muerte, 

apreciaríamos más la vida?". Amb això es refereix a que, el fet de que ens morim, ens 

dóna una percepció de la vida molt diferent a la que tindríem si la mort no existís, ja 

que no ens preocuparíem en aprofitar el nostre dia a dia, ni en les activitats que fem, 

ja que no portaria aquesta conseqüència. No estaríem pendents d'aprofitar al màxim 

possible. 
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- Documental Manel Sans “Vida després de la vida” 

A la conferència de “Vida després de la vida”, el doctor explica una experiència tal i 

com una pacient que havia patit una mort clínica, és a dir, una aturada cardíaca, par 

respiratori i sense activitat mental, va exposar. 

En aquesta, ella va tindre una claríssima sensació de sortida del cos bastant violenta, 

i seguidament, des de la distància, va veure el seu propi cos estirat mentre els 

sanitaris l’operaven. Estava molt sorpresa, i va optar per intentar comunicar-se amb 

els metges que es trobaven a la sala, però se li va fer impossible. Fins i tot va arribar 

a traspassar al propi Dr. Manel Sans. 

A mesura que el temps passava ella cada cop sentia una sensació més i més relaxant, 

com de pau. Va arribar el moment en el qual es va posar en contacte amb uns éssers 

de llum, fins i tot amb la seva mare que fa poc temps havia mort. 

Va aparèixer una llum, la qual a mesura que s’hi apropava, arribava a un punt de 

felicitat i pau mai arribat al llarg de la vida, i com si es tractés d’una pantalla, va veure 

una pel·lícula de la seva vida tant en passat, present i futur. 

Tot això és el que la pacient li va explicar al doctor un cop es va recuperar de la seva 

mort clínica. 

 

- Documental “Volver de la muerte” 

El professor Steven Laureys, neuròleg líder mundial i expert en la investigació de la 

consciència, va decidir realitzar diferents proves que el portarien a entendre què 

passa quan morim. Volia experimentar des dels seus propis ulls, aquelles coses que 

es viuen durant una experiència propera a la mort per a poder sentir els components 

claus de la pròpia ECM, i a la vegada, poder demostrar aquests fets científicament.  

La primera experiència que va experimentar va ser la de veure un túnel amb una llum 

al final, una sensació la qual una gran part de la població que ha viscut una ECM diu 

que ha experimentat. Per a això va anar a visitar un científic que entrena a pilots de 

combat, gent que acostuma a veure aquests túnels. Per a aquesta experiència, el que 
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havia de fer era entrar en una càpsula d’una centrifugadora gegant la qual giraria 

portant la vida de la persona al límit. 

En el moment en què la centrifugadora començava a girar, la càpsula s’inclinava de 

manera que les cames quedaven més lluny del centre de la centrifugadora que el cap, 

experimentant una major força de rotació. Aquesta força era tan gran que impedia que 

la sang tornés a la part inferior del seu cos fent que tant als ulls com al cervell els hi 

comencés a faltar oxigen. A mesura que passava el temps allà dintre, l’Steven 

començava a sentir el seu cos més pesat i sentia una sensació molt estranya, fins a 

arribar al punt de veure-ho tot negre i perdre la consciència per uns segons. En aquest 

moment el científic va parar la centrifugadora. 

Quan la seva visió perifèrica es va començar a apagar, es podria dir que va veure una 

espècie de túnel negre, una de les principals sensacions que es viuen durant les ECM. 

La següent prova que Steven va realitzar tractava de tancar-se en una cambra 

anecoica durant 30 minuts la qual faria que perdés tot el contacte amb el món exterior. 

Allà sentiria el soroll blanc, un soroll en el qual no sona res específic, però que en 

aquesta sala i amb unes ulleres que només permeten veure-ho tot blanc, farien que 

el seu cervell creés sons escoltats anteriorment al llarg de la vida, el que sol escoltar 

i el que el cervell espera escoltar.  

Durant aquests 30 minuts l’Steven va sentir aus, veus de persones, una cascada, el 

soroll del tràfic... Això es deu al fet que el cervell està programat per sentir aquest 

tipus de coses durant el seu dia a dia. La neuròloga que li va permetre realitzar 

aquesta experiència li explicava que això podria estar relacionat amb quan durant una 

ECM, la persona escolta veus i s’imagina a persones estimades, o també quan veuen 

i escolten coses viscudes al llarg de la vida. Per tant, quan el cervell sent que està 

morint, aquest intenta crear falses experiències per a donar-li sentit a la situació. 

En la següent experiència, va visitar a un home que 9 anys enrere va patir un 

vessament cerebral, però que a causa d’això, diferents parts del seu cervell es van 

connectar. Això li permetia que li arribessin records amb gran detall en moments en 

què ell tocava o sentia alguna cosa que li recordava, sobretot, a algun moment de la 

seva infància. 
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Molts científics investigaven què era el que passava perquè se li activessin aquests 

records, i per això amb una ressonància observaven el seu cervell mentre li arribava 

un d’aquests records. Li van posar una rajola al peu mentre ell estava dins la màquina, 

això va fer que recordes els seus primers passos de quan era un bebè, i sent aguantat 

per la seva mare.  

Tot això demostra que el nostre cervell guarda totes les experiències, i que per aquest 

vessament cerebral, les àrees del cervell que mai havien estat connectades, 

passaven a estar-ho, permetent-li reviure el seu passat. Aquí l’Steven va arribar a la 

conclusió de què potser l’estrès d’estar morint, podria desencadenar un procés 

semblant a aquest i generar una pel·lícula de tota la vida durant la ECM. 

Steven va realitzar una altra prova en la qual li observarien el cervell mentre els 

metges li injectaven filosivina, una droga que altera la ment. Això li permetria sentir 

aquella sensació de plaer, amor, pau… L’efecte que tenia la filosivina sobre el seu 

cervell, era la reducció del flux sanguini, fet que també passa durant els pars cardíacs, 

això podria explicar aquesta sensació de felicitat que molts pacients experimenten 

durant les ECM.  

Per a experimentar la sensació extracorporal que tants pacients viuen durant les 

experiències properes a la mort, en la qual es poden veure a ells mateixos des de 

dalt, l’Steven va participar en un altre experiment en què a través de la realitat virtual, 

podria experimentar aquesta sensació. En aquesta realitat virtual, es veia a ell en un 

cos fals i en una habitació davant d’un mirall, per la qual cosa tots els moviments que 

feia, els veia reflectits. Al cap d’uns pocs minuts l’Steven ja dubtava d’en quin cos era 

en el que es trobava. Perquè sentis que el seu cos real era el que estava veient, li van 

començar a estimular el sentit del tacte, fent-li sentir que una pilota que ell estava 

veient a través de la pantalla, el tocava.  

Un cop l’Steven ja creia que el cos virtual era el seu, van començar amb l'al·lucinació 

extracorporal, fent que el cos virtual es quedés quiet mentre que el que veia l’Steven, 

era que s’estava començant a elevar deixant al seu cos avall.  

Ell de veritat sentia que havia deixat el seu cos, la mateixa sensació que passa durant 

moltes ECM. 
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Seguint amb aquesta línia, i per finalitzar, el neuròleg va decidir fer un experiment per 

a posar la seva teoria a prova, fent sentir a 30 voluntaris l'experiència d’una ECM 

mentre l’equip de l’Steven observava el seu cervell, podent veure l’activitat elèctrica 

d’algú que s’acabava de desmaiar.  

En aquesta, es veia l’activitat anormal d’algunes zones del cervell durant una ECM, 

quelcom fascinant per a la ciència el fet de poder veure què és el que realment passa 

en aquests moments. 

Tot això demostra el fet que el cervell és capaç d’enganyar a la persona fent-li veure 

i sentir coses no reals, i que quan aquest comença a morir, pot generar aquestes 

poderoses sensacions, creant les experiències properes a la mort.  

 

5.2. ENTREVISTA a Mae Vázquez: 

 

Hem contactat amb la Mae Vázquez, una coneguda a la qual li hem fet una entrevista 

on li hem preguntat què és el que ella pensa sobre la mort i proporcionant-nos també 

informació sobre la canalització, que és al que actualment ella es dedica. 

El motiu d'haver-li fet una entrevista a una canalitzadora és pel fet que ajuda a veure 

el punt de vista d’una persona que tracta amb clients els quals la majoria han tingut 

alguna experiència relacionada amb el més enllà. 

 

Entrevistar-la també ens ha ajudat a estendre el nostre treball i donar-li diferents punts 

de vista i a la vegada un toc de realitat. 

Hem decidit transcriure exactament el que ella ens va dir perquè no hi hagi errors, per 

aquest mateix  motiu no hem canviat l’idioma i l’hem deixat en castellà. 

 

¿Con tus palabras, cómo explicarías lo que haces y cómo lo haces? 

- Sinceramente no hablo mucho de lo que hago, pero para mí lo que hago no es 

un “don”, soy una persona que me apoyo a unas cartas para decir 

determinadas cosas que creo que me llegan, que pienso, que proyecto o que 

canalizo, pero creo que cada persona se puede canalizar a sí misma. No tiene 

una base física ni científica por lo tanto no se puede confirmar, no se puede 

comprobar ni medir, y lo que no se puede medir ni confirmar, no podemos 
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confirmar-lo. Lo único que creo es que sí que parece que ayuda, ya viene a ser 

para la frecuencia de la voz, por cómo se dicen las cosas, para la empatía o 

para la necesidad de  otra persona  de escuchar lo que quiere escuchar, llegan 

las cosas, pero no más que esto.  

¿Cómo descubriste que tenías el don de la canalización? 

- Aunque crea que esto no es un “don”, todo esto lo empecé cuando era una 

niña pequeña. De pequeña yo jugaba  con una baraja y esta baraja me 

ayudaba a distraerme. Cuando conocí a mi marido, él me dijo que estas cartas 

podrían estar diciéndome algo que igual sirven para algo, y así es, han servido 

para ayudar a las personas que tenían la necesidad de escuchar algo. 

¿Crees que hay vida después de la muerte?  

- Sinceramente yo pienso que no hay vida después de la muerte, quiero creer 

que puede existir algo, que no todo se queda aquí. Pero si te soy sincera, yo 

parto de que cuando la mente se acaba la vida tal como la entendemos también 

acaba. ¿Que puede haber otra realidad a la que no podemos llegar porque 

estamos limitados por una mente física y desde esta mente todo acaba cuando 

acaba la mente? Sí, ¿Que hay más cosas que no podemos tener en cuenta 

desde lo sentido físico, que hay un alma, una proyección divina a otro nivel? 

Para esto tendría que tener otro registro, no puedo registrar vida después de 

la muerte sino tengo el aparato para poder registrar-la, desde lo físico no, no 

puedo. Una cosa es creer en algo porque me da paz interior y otra porque lo 

creo realmente y sinceramente yo no lo creo.  
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5.3. PEL·LÍCULES  

 

FITXA TÈCNICA: ENGANCHADOS A LA MUERTE 

Títol original: Flatliners 

Data d'estrena: 2017 

Direcció: Niels Arden Oplev 

Producció: Laurence Mark, Michael 
Douglas i Peter Safran 

Guió: Ben Ripley 

País: Estats Units 

Duració: 110 minuts. 

Gènere: Ciència ficció / Terror psicològic 

Protagonistes: Ellen Page, Diego Luna, 
Nina Dobrev, Kiefer Sutherland, Kiersey 
Clemons, James Norton. 

 
Resum: 

Una estudiant de la Universitat de medicina té un accident de cotxe amb la seva 

germana on ella sobreviu però la seva germana no.  

Al cap d’un temps, intenta buscar un experiment per saber que és el que veiem al 

morir i on anem a parar, per a això, necessitava l’ajuda de dos estudiants més. En 

aquest experiment, li havien de parar el cor, contaven 60 segons, i després la 

reanimaven amb desfibril·ladors. Al veure que això no funcionava i no despertava, li 

van demanar ajuda a dos estudiants més de la pròpia Universitat. Un cop van 

aconseguir reanimar-la, ella els hi comunica que el que veu és pura energia. Tot 

aquest experiment científic fa que tres dels estudiants els quals participaven en 

l’experiment, volguessin també experimentar la mort. Durant el temps en que la 
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persona està morta, graben l’activitat del cervell, on veuen electricitat que afecta en 

diferents punts del cervell. 

Una de les alumnes es queda més estona de l’acordada (més d’un minut), cosa que 

li acaba causant al·lucinacions dolentes durant el temps que està morta. En canvi, els 

que havien estat el temps necessari, tenien al·lucinacions bones (veure la llum blanca, 

records del passat...).  

Dels cinc que hi van participar, un d’ells decideix no fer-ho. Un cop tots els altres ho 

han provat, cada un té al·lucinacions diferents, però tots veuen els pecats que comés 

al llarg de la seva vida. 

Finalment, la noia que va començar l’experiment, mor a causa d’aquestes 

experiències properes a la mort, tot i així, els altres estudiants decideixen acceptar els 

seus pecats i perdonar-se a ells mateixos.  
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FITXA TÈCNICA: MÁS ALLÁ DE LA MUERTE 

Títol original: After.Life 

Data d'estrena: 2009 

Direcció: Agnieszka Wojtowicz-Vosloo 

Producció: Bill Perkins 

Guió: Agnieszka Wojtowicz-Vosloo, 
Paul Vosloo i Jakub Korolczuk 

País: Estats Units 

Duració: 104 minuts. 

Gènere: Cinema de terror, thriller 
psicològic, thriller i drama 

Protagonistes: Christina Ricci, Liam 
Neeson, Justin Long, Chandler 
Canterbury 

Resum: 

Després d’un accident de trànsit, l’Anna, una jove professora a la qual donen per 

morta, desperta i es troba amb l’Eliot a la funerària, on ell li comunica la seva mort. 

Descobreix que l’home té el do de comunicar-se amb els difunts en els moments en 

què la persona es troba entre els dos mons, i que només ell la podia veure i escoltar. 

Ella es negava i no es creia que estigues morta, però li quedaven pocs dies per al seu 

enterrament. 

L’Eliot l’havia de preparar i arreglar, ja que el dia de l’enterrament seria com la 

recordarien tots, però ella també s’havia de preparar interiorment i havia d’acceptar la 

seva mort durant els dies anteriors al seu funeral. Ella estava atrapada a la funerària, 

i la negació que sentia al fet de que la seva vida hagués arribat al seu final, la tornava 

“boja”. 
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En Jack, un alumne de l’Anna, li comunica al seu compromès Paul que la va veure, 

cosa que el porta a demanar una ordre de registre, ja que sospitava que la tinguessin 

retinguda viva, però com que no tenia proves no li van concedir.  

Va arribar el dia del seu funeral i l’Anna ja començava a acceptar la seva mort. Ella li 

va demanar a l’Eliot si es podia veure un últim cop, i ell li va apropar un mirall. En 

respirar, el mirall es va entelar amb el seu alè, donant-li a l’Anna l’esperança d’estar 

viva. Això fa que s’ho torni a replantejar i torni a posar-se en contra de morir, però 

l’Eliot que ja sabia què passaria, li va injectar un líquid perquè s’adormís. 

Quan l’Anna es trobava dins la tomba i sent enterrada, va despertar i va començar a 

picar i a esgarrapar perquè algú l’escoltés. De mentre, durant la celebració, en Paul 

es negava al seu enterrament i va agafar el cotxe per anar a buscar-la, ja que seguia 

pensant que estava viva, però els efectes de l’alcohol el van portar a un accident. Tot 

i això la pel·lícula continua amb l’escena d’en Paul agafant a l’Anna de la tomba, on 

tots dos es retroben. 

Es veu a l’Anna amb sang a les mans, això dóna a entendre que realment l’Anna no 

havia estat morta, i que simplement aquells dies els passaven aquells que estaven 

morts per dins i que no aportaven res. L’Eliot era qui els acabava de matar.   

La pel·lícula acaba amb en Paul a la sala de la funerària, cosa que representa que 

tots dos acaben morint. També descobreixen que en Jack tenia el mateix do que 

l’Eliot, així que l’home es compromet a ensenyar-lo i el nen acaba sent el seu ajudant. 
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Gràfic 2 

5.4. ANÁLISIS DE LES ENQUESTES 

Després d’haver passat l’enquesta formulada, hem de cercar quines són les respostes 

a les nostres preguntes per tal de veure què és el que la gent opina i poder fer un 

anàlisi sociològic.    

Vam enviar les enquestes tant a dones com a homes de diferents edats. Com es pot 

veure en el gràfic 1, hi ha hagut més respostes del gènere femení (70,1%) que del 

masculí (29,9%), i com es veu en el gràfic 2, tots amb edats molt diferents: des dels 

12 anys fins a més de 50 anys. 

La franja dels 12 als 18 anys, predomina una mica sobre les altres amb el 32,3%, 

mentre que la franja dels 19 als 30 anys és la més reduïda amb el 5,3%. Amb això 

podem veure quines creences predominen en cada franja d’edat, o si les edats no 

afecten a aquests resultats.  

En el gràfic 3 analitzem els estudis de la gent enquestada per a veure si això és una 

característica que fa variar les seves opinions. La majoria tenen estudis superiors 

(48,1%), però també una bona part tenen els estudis obligatoris, com seria la E.S.O. 

(31%), i els post obligatoris, com ara el batxillerat o cicles formatius (20,9%). 

Gràfic 1                                 

 

 

 

Gràfic 3 
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Com podem observar en aquest apartat de les enquestes hi han dos gràfics obtinguts: 

en el gràfic 4, podem observar qui creu en la religió i qui no. Com es pot veure, hi ha 

hagut més respostes de la gent que no creu amb la religió, amb un percentatge de  

(51,9%), que amb la gent que si creu amb la religió, amb un percentatge de  (48,1%). 

Són dades molt igualades entre elles. 

En el gràfic 5 vam decidir posar quin tipus de religió era la que la gent seguia. A l’hora 

de crear aquest gràfic vam decidir posar les religions més comunes, en aquest cas 

són: cristianisme, judaisme, budisme, la musulmana i com a última opció altres, que 

engloba a totes les altres creences diferents a les proposades. 

Com podem observar en el gràfic 5, la que ha tingut més respostes ha estat el 

cristianisme, amb un percentatge del (79,4%), això es deu a que és la religió que més 

predomina en el nostre voltant. La segona amb més respostes ha estat la d’altres 

religions, amb un percentatge de (13,2%), la tercera amb més respostes ha estat al 

budisme, amb un percentatge de (5,8%), i per últim, la resposta amb menys puntuació 

és la religió musulmana, amb un percentatge de  (1,4%). 

 

Gràfic 4  

 

 

        Gràfic 5 

                                   

                   

                                                                                                                                 

 

 



Projecte De Recerca  

41 

En el gràfic 6, vam preguntar si les persones que havien respost l'enquesta veien la 

mort com una cosa positiva, negativa o pensaven alguna altre cosa diferent. 

Com podem observar la resposta que ha estat més recolzada és que la gent que veu 

la mort com una cosa negativa, amb un percentatge de (57,5%). A continuació la gent 

que veu la mort com una cosa positiva, amb un percentatge de  (31,5%), i per últim la 

gent que té una altra opinió diferent de les proposades, amb un percentatge de  (11%). 

                                                           

 

 

 

 

 

Gràfic 6 

Els següents gràfics mostren l’opinió de la gent segons si creuen que hi ha vida 

després de la mort, i en cas afirmatiu, què és el que passa. Com que són preguntes 

que poden aportar confusió, ja que hi ha gent que no ho té del tot clar, en el gràfic 7, 

es veu que hem donat l’opció del “pot ser”, d’aquesta manera aquelles persones que 

no descarten que passi alguna cosa, poden posar el seu vot en aquesta opció. 

Justament aquesta secció és la que té el percentatge més alt amb un (38,8%), 

demostrant així que hi ha una gran quantitat de gent que no té una resposta clara per 

a aquesta pregunta. 
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La següent resposta amb el percentatge més alt és per a aquells que han marcat que 

creuen que sí que hi ha vida després de la mort (33,3%), i amb un (27,9%) són els 

que creuen que no hi ha res després de la mort. 

En el següent gràfic, el gràfic 8,  es veuen aquelles opinions que té la gent respecte 

al que creuen que hi ha després de la mort, en la que predominen l’opció d’ “Altres” 

(30%) i “Res” (26,2%). Les següents amb més vots són per als que opinen que “La 

nostra pròxima vida dependrà de com haguem viscut la nostra vida actual” amb un 

(10%), i les últimes amb menys vots són la de què “L'ànima se'n va al més enllà 

esperant la resurrecció dels morts” amb (6,1%) i “L'ànima sobreviu i segons si les 

nostres obres han sigut bones o dolentes arribarem al cel o a l'infern” amb (3,1%). 

Gràfic 7 

 

 

 

 

Gràfic 8 
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En el gràfic 9 es pot veure la diferència entre aquella gent que coneix a algú que hagi 

viscut una experiència propera a la mort, i les que no. En aquest cas hi ha una gran 

majoria que no coneix a ningú que hagi passat per això (82,6%), però hi ha una petita 

part que sí (17,4%). 

A continuació, d’aquells que sí que en sabien d'algun cas, els hi hem demanat que 

ens l’expliquin una mica, com es pot veure en el gràfic 10. 

 

 

 

 

 

 

 

         Gràfic 9 

 

 

Gràfic 10 

Si és que si, com va ser? 

21 respostes 

- Accident, etc. 

- 2 càncers i un ictus a la meva padrina. 

- La meva mare va morir de càncer. També, fa temps, vaig estar mort durant uns 

minuts. El meu cor es va aturar a causa d'un xoc politraumàtic i em van haver 

de reanimar. Durant el temps de la pausa cardíaca (mort segons descripció 

mèdica) no va passar res de res. Ni ànimes, ni àngels, ni infern, res de res. 

Només foscor y calma fins que el teu cos passa a pertànyer a la terra i et 

transformes en un altre matèria. 
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- El meu pare l’any proper a la seva mort somiava sovint que veia una llum al 

final d’un túnel (se d‘altres persones que ho somien igual abans de morir), 

finalment va morir. Persones que han estat en coma també han vist com morien 

i finalment s’han recuperat, aquestes persones comenten que és un estat de 

Pau, com si no tinguessin cap tipus de sentiment:  per exemple com si la por 

no afectés.  

- En un coma largo, al despertar vio a dios, porque era presente y una luz intensa 

y también un león a los pies de su cama...no sabe si era como protección... 

- Molt dolorosa 

- Trista 

- En una operació de trasplantament de fetge. 

- Fue como una agonía para marcharse muy delicado y con un sentimiento de 

pena y tristeza. 

- Una borratxera i un accident 

- Morir 2 min. 

- Parada cardiorespiratòria 

- Molt trista 

- Enriquidora 

- Después de un accidente muy grave, según me contó, vio una luz y se 

encontraba con mucha paz. 

- Un amic, d' accident de trànsit va estar en coma varis dies. 

- El meu avi 

- Accident de trànsit. Operació a urgències d'un hospital, entre la vida i la mort. 
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5.5. EXPERIÈNCIA PERSONAL 

En aquest apartat comentem la nostra opinió sobre què és el que nosaltres creiem 

que ens trobarem al morir. Això ho fem, ja que és un treball que hem realitzat per a 

tenir més coneixements respecte al tema, ja que és quelcom que ens interessa molt i 

en tenim certa inquietud. 

Cal mencionar que la nostra opinió no es veurà reflectida en les conclusions i no 

afectarà a aquestes. Hem trobat necessari que se sàpiguen, però no es tindran en 

compte.  

- Judit Sánchez   

Em trobo en un punt incert respecte al què crec jo que hi ha després de la mort. En 

els inicis confiava fermament en la reencarnació i en què un cop la meva vida actual 

acabes, renaixeria com a una altra persona però a la vegada sense deixar de ser jo 

mateixa. Al mateix temps, també creia que en el moment de la meva mort 

experimentaria alguna ECM, les quals pensava que eren totalment reals i realment 

creia que la meva ànima es desprendria del meu cos per anar a algun altre lloc. 

Actualment la meva opinió ha canviat. Després de veure documentals, conferències i 

explicacions fetes per la ciència, m’han convençut de què la majoria d’aquestes 

visions, veus… són generades pel cervell en els moments en què sent l’estrès d’estar 

morint.  

Per aquest motiu he deixat enrere la meva opinió inicial, i tot i que no descarto que hi 

hagi vida després de la mort, ara recolzo més les teories científiques. 

- Elsa Blancafort   

La meva opinió ha fet un gran gir des de que vaig començar a fer el Projecte de 

Recerca. Vaig començar pensant que sí que hi havia vida després de la mort i que 

ens aniríem a un altre món, però actualment després d’haver acabat el treball i treure 

conclusions de tot, veure documentals, fer l’entrevista, buscar informació relacionada 

amb el tema... m’ha fet pensar molt si el que jo pensava des d’un principi era cert. 
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Sincerament un cop acabat el treball la meva opinió és que no hi ha vida després de 

la mort, sinó que són tot al·lucinacions que es crea el nostre cervell.  

Haig de dir que tot i que crec que no hi ha vida un cop morim, no estic del tot segura 

de què ens reencarnem en la nostra pròxima vida, per tant dubto en què això sigui el 

que realment passa o no.  
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CONCLUSIONS 

Un cop haver passat enquestes, haver buscat informació sobre el tema i informar-nos 

sobre si hi ha vida després de la mort, hem tret una sèrie de conclusions sobre què 

és el que realment la gent opina sobre el tema, i què és el que creuen que es trobaran 

en el més enllà.  

Segons els resultats de les enquestes realitzades, es pot apreciar que una part més 

elevada de la gent enquestada no creu que hi hagi vida després de la mort, per la qual 

cosa, pensen que un cop la persona mor, simplement el cos s’apaga i no passa res 

més. La gent que sí que creu en què després de la mort passa alguna cosa més, que 

és un percentatge més reduït, la resposta que més destaca és la reencarnació, 

juntament amb què la mort porta a un gran descans i a la introducció d'una vida 

immortal. 

Amb aquests resultats podem demostrar que la nostra hipòtesi inicial no ha sigut del 

tot encertada, ja que des d’un bon principi crèiem amb la idea de que la gent opinaria 

que es trobarien amb Déu en el més enllà, però hem pogut observar que una gran 

part de la gent recolza la creença de passar a una vida immortal diferent de la que 

actualment coneixem.  

Per altra banda, hem estat en el correcte en pensar que hi hauria una gran part de la 

gent que no creuria en trobar-se res després de la mort. 

Hem observat, com efectivament havíem dit des d’un bon principi, que la gent jove 

han escollit sobretot que després de la mort no es trobaran amb res, cosa que canvia 

en el cas de la gent més gran, ja que la majoria opinen que aniran a parar a algun 

altre lloc.  

Hem pogut observar que la part de la població que creu en alguna religió i la que no, 

es troben en una proporció molt igual i que, per tant, gairebé la meitat de la gent 

enquestada té una opinió diferent de la de l’altra meitat. 
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Dels que sí que creuen en alguna religió, la que predomina és el cristianisme, sobretot 

perquè és la religió que més ens envolta en el nostre entorn. 

Amb els resultats de les enquestes també es veu que la majoria creuen que la mort 

és quelcom negatiu, i tot i que hi ha una part que sí que la veuen com a alguna cosa 

positiva, la resposta negativa és la que més predomina. Tot i això, hi ha molta gent 

que no té una opinió massa formulada respecte a aquests temes i tenen bastants 

dubtes, cosa que els fa no decantar-se ni a un costat ni a l’altre. 

Una altra gran part de la població no descarta que hi hagi vida després de la mort, tot 

i que tampoc ho tenen molt clar i no saben ben bé com és aquesta pròxima vida. Tot 

i això, la gent que sí que ho té clar i creu que sí que hi ha vida després de la mort, és 

un percentatge molt igualat als que creuen que no n’hi ha, per la qual cosa estan 

separats per parts molt semblants. 

D’aquells que creuen que hi ha vida després de la mort, la majoria recolzen la 

reencarnació i que la mort porta a la introducció d’una vida immortal. 

Com a última conclusió d’aquest apartat, es veu que una part considerable coneix a 

algú que ha patit una experiència propera a la mort, encara que no sigui un 

percentatge molt elevat, fa veure que al nostre voltant hi ha bastanta gent que pateix 

aquesta mena d’experiències.  

Centrant-nos en l’apartat dels documentals, ens han ajudat a veure els diferents punts 

de vista que té gent important que toca molt d’aprop aquests temes, la majoria han 

estat doctors, neuròlegs… ben reconeguts que donaven la seva opinió, alguns de 

manera espiritual i altres de manera científica.  

Hem arribat a la conclusió de què, fixant-nos en la part científica, gairebé tot té una 

explicació que la ciència pot demostrar. En el cas de les experiències properes a la 

mort, hem pogut observar com el cervell és qui genera moltes de les al·lucinacions 

que es donen en les morts clíniques, i per tant, encara que no sigui  del tot fiable, es 

pot veure que tot el que passa és fruit de què quan el cervell nota que està a punt de 

morir crea visions, sentiments, sorolls… que no són reals. 
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Amb l’entrevista hem arribat a la conclusió de què, quan la ment s'acaba, la vida tal 

com l’entenem també s'acaba.  

La Mae ens ha corroborat que hi ha molta gent que defensa que hi ha vida després 

de la mort per sentir-se bé amb un mateix i no perquè realment ho pensi. Per altra 

banda, sí que hi ha gent que realment creu amb la idea de trobar-se alguna cosa més 

enllà i no només per tenir aquesta pau interior que altres volen pensant que la seva 

vida no s’acabarà en el moment de la seva mort. 

La pel·lícula "Enganchados a la muerte" fa veure que, un cop la gent mor, tothom va 

a parar a algun lloc diferent on es troben amb pura energia. 

La conclusió extreta de la pel·lícula, és que el cervell és el que ho crea tot. El que 

veiem són al·lucinacions creades per nosaltres mateixos i el nostre propi cervell ens 

fa veure coses que no hem observat mai, records del passat que no recordàvem... 

En la pel·lícula “Más allá de la muerte”, podem veure aquells moments en els quals la 

persona no es troba ni en el món dels vius ni en el dels morts, sinó que està en una 

fase de transició en la qual cadascú ha d’acceptar la seva mort. Amb això també 

podem dir que un cop la persona mor, aquesta passa a una altra vida on es retroba 

amb altres éssers estimats que també han passat a aquesta nova vida.  

En un moment de la pel·lícula, la protagonista pregunta: Per què morim? Al que l’altre 

respon: Morim perquè la vida sigui important. 

Amb aquesta frase podem definir el sentit de la vida, el qual es basa en la mort, ja 

que sense ella la vida no tindria importància. 

També queden molt reflectides les fases de negació que té el mateix difunt i els que 

l’envolten. La gent tendeix a buscar alguna solució, o espera a què es descobreixi que 

aquella persona no està morta de veritat, ja que, com diu la dita “l’esperança es l’últim 

que és perd”. 
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Primer de tot, agraïm altament l’ajuda del nostre tutor Carles Moya, per sobretot 

l’ajuda de la professora Gina Recio, ens han ajudat per guiar-nos durant tota la durada 

del treball, corregir-nos el que no era coherent i trobar sempre un espai per reunir-

nos.  
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no s’han pogut fer entrevistes que esperàvem fer-les, tot i això volem agrair l’ajuda de 
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informació que ens ha transmès, ja que ha sigut necessària per complimentar parts 
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Tampoc oblidem l’ajuda de tot el professorat de l’ESO, per deixar-nos no fer algunes 
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I per últim  i no per això menys important, el suport dels nostres pares i mares, i 

qualsevol familiar o persona que ens hagi aconsellat sobre qualsevol aspecte del 
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A totes les persones, moltes gràcies per la vostra ajuda gratuïta i voluntària; qualsevol 

mínim i petit gest cap a nosaltres ja és un avanç molt gran en el nostre Projecte de 
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