


’experiència de la posada 
en marxa i de llançament 
de la nova revista GENT 
DT ha estat impressionat. 
En realitat com ho han es-
tat tots els processos de re-
novació i llançament de 

nous productes editorials a Diari de Terras-
sa. Una empresa sempre inquieta per reno-
var-se i apostar per la qualitat en les seves 
ofertes als lectors i als anunciants i seguir 
mantenint així la seva confiança. En aques-
ta ocasió, però, el repte era encara més en-
coratjador perquè es tractava de pensar, de-
finir i estructurar una nova aposta en paper 
a l’era d’internet. Una aposta que avui veu 
la llum i en què creiem fermament. 

 
 

El primer que vull destacar és que aquesta 
revista que avui comença la seva vida -que 
esperem que sigui llarga i profitosa- és el 
primer producte que el Diari llança íntegra-
ment en català.  

El català ha estat present a Diari de Ter-
rassa en les seves pàgines d’opinió, a la ma-
joria dels suplements que ha editat al llarg 
de la seva història, però GENT DT neix to-
talment en català i aquest és un fet a desta-
car. 

El segon és que volem i esperem que la re-
vista de Diari de Terrassa sigui un producte 
de lectura tranquil·la; una revista que es pu-
gui llegir al llarg de tota la setmana i que els 
seus continguts, sempre vinculats a la nostra 
ciutat i a la nostra gent, facin desitjar l’arri-
bada dels propers. El que més m’agradaria és 
que tots vostès, que tenen aquest exemplar 
a les mans, en gaudeixin tant com ho hem fet 
tot l’equip humà de Diari de Terrassa i que 
ens facin arribar els seus suggeriments. //

L’Ajuntament de Monistrol organitza aquest 
dissabte i diumenge la 21a edició de la Fira 
de la Coca i el Mató, una convocatòria que 
s’ha especialitzat en els productes gastro-
nòmics que són signe d’identitat del terri-
tori com el mató de Montserrat elaborat al 
municipi de Marganell i les coques artesa-
nes de Monistrol. Els restaurants també ofe-
riran tastets de la seva cuina. 

 

Avui i demà torna la Festa dels Súpers a 
l’Anella Olímpica. El lema d’aquesta 18a edi-
ció és “Sóc així” i l’espectacle central serà una 
gran final musical, protagonitzada per la Fa-
mília del Super3 i per tots els súpers. Enguany 
la festa amplia els seu recinte amb més espai 
d’activitats. La trobada coincideix amb el cin-
què aniversari del canal Super3

Aquest cap de setmana, els amants dels bo-
lets tenen una cita a Castellterçol, on se ce-
lebra la Fira del Bolet i les Herbers Remeie-
res, amb parades d’artesania i productes 
d’alimentació i la possibilitat de tastar bo-
lets. D’altra banda, demà, diumenge, hi ha 
la XII Fira del Bolet i la Natura de Vilassar de 
Dalt, amb bolets frescos i assecats, cistells, 
llibres, taller de cistelleria, etcètera. 
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ón a tot arreu i a tota 
hora. Els corredors i 
corredores han envaït la 
ciutat. És difícil saber 
quants són perquè la 

majoria surt  pel seu compte, però 
podríem estar parlant de 12 o 13 
mil, un 10% dels terrassencs d’en-
tre 15 i 65 anys. Les xifres de ven-
da de material insinuen que un de 
cada deu catalans, el doble que fa 
5 anys, s’ha aficionat al “running”, 
mot anglès que designa l’esport 
més antic i més senzill.  

A Terrassa, les convocatòries es-
trella, la Mitja Marató i la cursa San-
ti Centelles, han guanyat un 30% de 
participants en 5 anys. “En les tres 
últimes edicions hem notat un crei-
xement brutal de la gent de Terras-
sa -revela David Otero, president de 

l’AE Mitja Marató de Terrassa. Ara 
ja són el 50% del total.” 

Tan significatiu com l’augment de 
practicants -córrer és una mane-
ra fàcil i econòmica d’estar en for-
ma- és la manera de fer-ho. En els 
darrers dos anys  s’han creat dese-
nes de grups de “running”. La ma-
joria surt un o dos dies a la setma-
na, sempre del mateix lloc, i fa en-
tre 50 i 60 minuts d’exercici, amb 
diferents ritmes i objectius. Alguns 
participants només aspiren a pas-
sar una bona estona; d’altres s’en-
trenen per fer maratons. “Quan el 
grup s’estira tornem enrere a bus-
car els que falten. No deixem mai 
ningú sol”, coincideixen a assenya-
lar els líders.  

Alguns grups van néixer amb 
una finalitat concreta, com el que 
va impulsar  l’AM Mitja Marató l’oc-

tubre de 2012 per animar les dones 
a córrer, però han cobrat vida prò-
pia. El que entrena l’atleta Anna 
Cos va començar amb 7 i ja té 70 
corredores inscrites. “Els dimarts 
faig teràpia”, assegura Cristina Oli-
vares, una de les habituals. “Si he 
tingut un mal dia, en el moment de 
córrer és quan tot s’esvaeix.” “És fà-
cil enganxar-te -afegeix.  M’agrada 
que la competitivitat, les marques 
i els ritmes quedin en segon lloc. 
Cadascú fa el que pot i com pot.”  

“Córrer en grup és fonamental 
per l’element comparatiu. Si vas 
amb algú et beneficies de la com-
panyia i la millora és mútua”, apun-
ta Pep Moliner, ànima dels Mosse-
naires, un dels grups més antics 
(1994) i més nombrosos (cada dis-
sabte aplega 50 persones). 

La naturalesa de les agrupaci-
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ons és  diversa, així com els requi-
sits per formar-ne  part. En certs 
casos el corredor paga una quota, 
però en la majoria els entrena-
ments són  gratuïts. Alguns grups 
estan vinculats a clubs esportius 
com el Natació (amb un bloc esta-
ble de 40 corredors) o l’Atlètic Ter-
rassa.  Altres aglutinen els membres 
d’una comunitat: l’Escola Pia va po-
sar en marxa el curs passat Can-
cunrunners i el Col·legi d’Advocats 
ha estrenat convocatòria fa 15 dies.  

Molts són només una colla 
d’amics que gaudeixen entrenant 
en companyia i es presenten a les 
curses amb el nom de la formació: 
Pantaurells, Ponent Running, Nem-
Ràpid Running Club, Nenazas Run-
ning... Com més divertit, millor. 

 
Menció a part mereixen els grups 
que han nascut de la mà de les bo-
tigues especialitzades. Califòrnia 
Sports mou entre 100 i 200 perso-
nes a la setmana. “Oferim el servei 
de forma gratuïta, sense compro-
misos -explica Sergio Expósito. Però 
si quan s’han de renovar el materi-
al pensen en nosaltres, estarem en-
cantats.” 

“Un cop la gent s’ha enganxat, té 
més necessitats i més específiques”, 
informa Laura García, de Benitos-
ports, una botiga que ha estrenat 
imatge aquest estiu i que ara dedi-
ca la meitat de l’espai al “running”. 
“Volem donar més producte, més 
marques i més tecnologia perquè 
el corredor no ens abandoni.” Be-
nitosports té un acord amb Jaume 
Leiva perquè l’atleta dirigeixi les se-
ves sortides, obertes a tothom. 

“La meva preocupació és ense-
nyar a córrer amb seny”, avisa Ri-
card Moliner, titular de Runparadís, 
que també ha creat grups propis el 
2014. “Vull que el corredor millori, 
però no a canvi d’una lesió.” 

Tanta oferta dóna lloc a moltes  
interpretacions. “L’esport de córrer 
ha augmentat molt en volum, però 
s’ha perdut molta qualitat”, assegu-
ra Pilar Martínez, responsable d’Es-
ports Kñera, una tenda d’atletisme 
inaugurada el 2002. “És interessant 
el canvi de mentalitat i l’aposta ge-
neralitzada per l’esport; no tant el 
que hi ha al darrere: que tothom 
vulgui vendre material esportiu o 
fer d’entrenador.” // 

a 30 anys que corro i si 
ho segueixo fent és per-
què hi veig beneficis..., 
no pas riscos. És clar que 

sempre ho he fet per gaudir i per 
sensacions, i lluny de seguir cap 
entrenament. Jo sempre dic que 
és quan corro que hi veig clar i 
quan surto cansada de treballar 
només penso a posar-me les sa-
batilles. 

Les primeres passes són d’eva-
sió. A mida que el cos s’esforça, la 
ment es relaxa i sóc més capaç de 
pensar. A diferència d’altres esports, 
per als corredors populars compe-
tir no és sinònim de lluitar; els al-
tres són companys de sensacions. 
No competim contra ningú sinó 
contra nosaltres mateixos i el grau 
de satisfacció per aconseguir l’ob-
jectiu és indescriptible i compensa 
tot l’esforç i dedicació. La filosofia 
que inculco al meu grup és que 
hem de gaudir corrent. //

l “running” és un dels 
esports més gratificants, 
tant a nivell de salut, 
com mental i social. 

Córrer és un exercici molt complet 
on treballes gran part de la mus-
culatura i, a la vegada, amb una 
bona planificació, pots millorar el 
rendiment i pujar l’autoestima fins 
a nivells molt alts. Això fa que es-
tiguis més motivat, feliç i amb més 
energia i puguis utilitzar el “run-
ning” com a mètode de desconne-
xió. A més, és un esport on la pro-
gressió és molt gran en poc temps. 
De riscos, n’hi ha molts, sobretot 
lesions a nivell articular, tendinós 
i muscular, però si des d’un prin-
cipi es fan sessions amb el volum 
i les intensitats adequades no hi 
ha d’haver problemes. El que pas-
sa és que cada vegada busquem 
reptes més exigents i fem treballs 
amb alt risc d’impacte i el cos no 
pot aguantar sense molèsties. //

órrer és l’esport amb 
major implantació en 
els darrers anys. És fàcil 
veure corredors a totes 

hores, però el problema és que al-
guns d’ells no són conscients de 
les seves limitacions. 

En teoria, és un esport fàcil, 
amb bons resultats a mitjà termi-
ni, a l’aire lliure i barat (tot i que 
l’equip i les curses poden costar 
milers d’euros). En la pràctica, la 
gran quantitat de proves, el més 
difícil encara i la falta de controls 
provoquen sovint accidents per 
traumatismes, lesions articulars i 
fins i tot morts per problemes car-
díacs no coneguts i segurament 
evitables en part. Des del punt de 
vista mèdic, recomano a tots els 
participants un examen preventiu 
amb prova d’esforç i si és possible 
ecocardiografia. Amb això proba-
blement podrien haver-se evitat 
bastants dels accidents greus. //
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Punt de venda 
a l’entrada del 

Cementiri Municipal

‘any 2003 només 60 
dones es van atrevir a 
apuntar-se a la Mitja 
Marató de Terrassa. El 
2013 van ser 244 a la 

Mitja i 531 a la cursa Santi Cente-
lles: 775 en total. En 10 anys, la 
participació femenina s’ha multi-
plicat per 12. “La clau de l’èxit és 
la Santi Centelles, de 5 km, on gai-
rebé la meitat dels corredors són 
dones”, explica David Otero, pre-
sident de l’AE Mitja Marató de Ter-
rassa. Una altra fita històrica del 
col·lectiu femení són les 1.500 cor-
redores que van envair la ciutat el 
19 de setembre en la primera Cur-
sa de les Dones, superant amb es-
creix les inscripcions previstes.  

El 2014, any en què se celebra el 
centenari de l’atletisme a Terrassa, 
s’han organitzat per primera vega-
da la Cursa de l’Orgull Gai (250 cor-
redors), la Nigth Running Series 
(900) o la Vallès Drac Race (180) i 
s’han batut rècords de participants 
a la Cursa de Festa Major (1.800) i 
la Califòrnia Sports (800). 

  
“Hi ha un boom de curses, però en 
canvi s’omplen i cada vegada t’has 
d’inscriure amb més temps si no et 
vols quedar fora”, avisa Anna Cos. 
“Les curses són positives perquè 
motiven el corredor però són una 
arma de doble tall -puntualitza Ri-
card Moliner. La gent s’obsessiona.” 
Segons aquest professional, amb 
una marató a l’any és més que su-
ficient. El calendari es pot comple-
tar amb dues proves de mitja dis-
tància i quatre o cinc de 10 km. “Els 
corredors es deixen portar més pel 
cor que no per la sensació real del 
seu estat físic -diu. Volen fer una 
marató sense haver fet mai una 
mitja. En tenen tantes ganes que no 
pensen en res més.” //

Fa tres setmanes un atleta holan-
dès de 41 anys moria a la Garmin 
BCN Triatlon. Una trista notícia 
que recupera el debat sobre com 
es controla la salut dels corredors. 
La Societat Catalana de Medicina 
de l’Esport i la Secretaria General 
de l’Esport estan fent propostes a 
favor d’exigir una revisió mèdica 
específica per poder participar en 
proves atlètiques, principalment 
en les de gamma alta com mara-
tons, duatlons o triatlons. Aquest 
requisit, que ha de garantir el cor- 

 
 

recte estat de salut dels practi-
cants, ja es demana en molts paï-
sos veïns. Josep Salvador, especi-
alista en Medicina de l’Esport, Ci-
rurgia Ortopèdica i Traumatolo-
gia, recomana a tots els partici-
pants en proves atlètiques la rea-
lització d’un examen preventiu 
amb prova d’esforç (per diagnos-
ticar alteracions cardíaques i mal-
formacions congènites) i, si és 
possible, amb ecocardiografia. 
Jaume Leiva creu que la revisió i la 
prova d’esforç haurien de ser obli-
gatòries per competir i afegeix que 
els atletes han de tenir el segui-
ment d’un massatgista o fisiotera-
peuta per descarregar la muscula-
tura i prevenir lesions. //





omença el compte en-
rera per preparar Ha-
lloween. És el moment 
de decidir la disfressa 
(comprada o confecci-

onada amb enginy), els comple-
ments (barrets, capes, espases, 
nassos...), les màscares i el maqui-
llatge necessaris per fer que la fes-
ta més terrorífica de l’any sigui, al-
hora, la més divertida. Només cal 
imaginació i un grapat de bon hu-
mor per gaudir de la nit de Ha-
lloween ja sigui a casa amb els 
amics o amb la família, a la disco-
teca o en un local de festes o, sen-
zillament, passejant pel carrer 
amb la colla i anant a sopar a un 
dels bars i restaurants de la ciutat.  

Fa poc més d’una dècada es mi-
raven amb certa reticència les es-
pelmes dins les carbasses, les tera-
nyines, les disfresses de terror i el 
joc del “truc o tracte” dels nens. La 
societat estava acostumada que l’1 
de novembre era el dia dels difunts, 
que la nit abans tocava menjar les 
postres dolces de rigor i que la fes-
tivitat s’aprofitava per portar flors a 
les tombes dels familiars morts.  

El temps ha donat la raó a 
aquells que pensaven que es com-
plementaven a la perfecció i que no 
s’exclourien mútuament, tot i que  
Halloween és el nom més genera-
litzat per a la diada de l’1 de novem-
bre. Una nit on abans de marxar de 
festa es mengen les castanyes i els 
moniatos torrats i els panellets amb 
moscatell, per donar l’energia que 
cal per anar a la discoteca o a la sala 
de festes. 

Aquesta és una campanya molt 
puntual i que no es perllonga en 
el temps. Les compres es fan la 
darrera setmana. Les botigues 
multipreu són el primer recurs per 
anar a buscar les disfresses i els 
complements perquè els preus 
són més econòmics.  

Si voleu fugir una mica d’aques-
ta uniformitat podeu anar als co-
merços de proximitat (des de ten-

des de joguines fins a comerços  
especialitazs en festes), que venen 
articles que donen personalitat a 
la disfressa.Una predisposició tam-
bé que podeu tenir a l’hora de com-
prar la carbassa que heu de buidar 
per convertir-la en llàntia; dels dol-
ços especials que fan forns i pas-
tisseries; de les llaminadures del 
joc infantil de “truc o tracte” o del 
parament de taula (gots, plats, es-
tovalles...) si és que us heu decidit 
a muntar un sopar a casa vostra.  

En aquest cas no us oblideu de 
les espelmes que indicaran l’accés 
al menjador, de les teranyines i les 
aranyes per al sostre, del confetti, 
dels animals petits i llefiscosos que 
podeu col·locar a la taula i que fa-
ran companyia als ratolins que els 
comensals trobaran a taula.  

●��
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El seu vistós aparador és una bona 
mostra de l’oferta d’articles que te-
nen per a Halloween. Aquesta bo-
tiga, fundada el 1927, s’ha especi-
alitzat en un ampli ventall de líni-
es comercials (carnestoltes, festa, 
llaminadures, manualitats, emba-
latge, papereria, regal...), que l’han 
convertit en un establiment de re-
ferència a la ciutat quan arriben 
festes com la de l’1 de novembre.  

 
Per aquesta diada trobareu una ex-
tensa varietat de disfresses, amb ta-
lles per a nadons, nens, joves i 

adults, amb tots els complements i 
el maquillatge que necessiteu. Tam-
bé podeu comprar els elements de-
coratius i recreació d’ambients per 
a llars i botigues. Gusi és l’establi-
ment on venen els enginys electrò-
nics que s’han posat tan de moda 
els darrers anys. //
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Una gran varietat de pizzes és la 
carta de presentació d’un dels es-
tabliments històrics de Matadepe-
ra que ara també s’arrisca amb al-
tres propostes gastronòmiques. Si 
us decidiu per Pizzeria Angie des-

cobrireu que també podreu de-
manar amanides, carn, peix i ta-
pes en un ambient on el caliu fa-
miliar és un dels trets caracterís-
tics. El seu responsable, Pere Pas-
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cual, és l’artífex de l’èxit d’aquest 
local, que va obrir al  mes de juli-
ol de 1988 com a pizzeria tot i que 
ara ofereix una carta variada i 
atractiva. //

Un moment ideal per muntar 
un joc de pistes i descobrir què 
s’amaga a les habitacions, al pati 
o dins dels armaris. L’excusa per-
fecta perquè els nens es divertei-
xen amb les ocurrències dels 
adults. 

Per tot això, Halloween ha fet 
que Tots Sants sigui molt més que 
una diada cenyida a la venda de 
flors per als nínxols dels difunts, 
els panellets i les castanyes. Les 
botigues decoren els seus apara-
dors amb motius al·legòrics a la 
mort perquè sigui un atractiu més 
per als futurs compradors.  

 
L’1 de novembre mobilitza el pe-
tit comerç: les fruiteries (per les 
castanyes, els moniatos i les car-
basses), les botigues especialitza-
des en la venda d’articles de bro-
ma i disfresses, els pastissers i for-
ners (que fan dolços amb forma 
de carbasses, a més dels pane-

llets), els cellers (amb la venda de 
vi blanc, moscatell i cava), les flo-
risteries (flors naturals i artificials 
per al cementiri), les tendes espe-
cialitzades en la venda de fruits 
secs (comercialitzen els ingredi-
ents per fer els panellets) i els pro-
pietaris de bars, restaurants i dis-
coteques, que no perden l’oportu-
nitat de sumar-se a una diada 
cada cop més comercial i festiva.  

Però també és una data espera-
da pel col·lectiu d’estudiants de se-
cundària o fins i tot de batxillerat 
que amb la venda de castanyes tor-
rades volen treure finançament 
per al viatge de fi de curs i que, en 
certa manera, fan competència a 
la històrica castanyera de la Ram-
bla d’Ègara, que ven paperines de 
quart, mig o quilo. Un aliment ca-
lòric que s’avé amb les baixes tem-
peratures perquè fa entrar en ca-
lor i que potser refusem d’entrada 
per les temperatures estiuenques 
d’aquest octubre. //



upermercats i grans su-
perfícies fa dies que ve-
nen els panellets. La in-
dustrialització del pro-
cés fa que tinguin un 

preu assequible per a la butxaca 
de les economies familiars. No 
obstant això, és un dolç elaborat 
amb matèries primeres cares i les 
pastisseries ho saben prou bé per-
què elaboren el massapà amb 
ametlla i sucre, prescindint d’ele-
ments com la fècula, les pomes o 
els additius. Una qualitat que re-
percuteix en un preu que els pas-
tissers no han incrementat.  

El Gremi de Pastisseria de Bar-
celona calcula que oscil·la entre els 
40 i els 52 euros el quilo. Una famí-
lia de quatre persones podria pagar 
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Els dies 31 d’octubre i 1 i 2 de no-
vembre tindreu una sorpresa si 
aneu a Parc Vallès i presenteu un ti-
quet de consumició d’un import 

mínim de 5 euros realitzat aquests 
tres dies en qualsevol dels establi-
ments d’aquest centre d’oci i co-
mercial, que va obrir les seves por-
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La Montse Solé va compaginar 
l’any 1984 els estudis i la feina per 
tirar endavant aquesta floristeria 
quan era joveneta.  

Ara celebra els trenta anys i ho 
fa amb una reforma de la botiga 
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per fer-la més atractiva i amb un 
petit obsequi a la clientela que 
confia en la seva professionalitat 
a l’hora de comprar flors. 

Les setmanes prèvies a l’1 de no-
vembre Petit Paradís incrementa 

per una safata de panellets variats 
entre 20 i 25 euros. Els que tenen 
més tirada són els de pinyons, 
ametlla i coco, que comparteixen 
espai amb les novetats que prenen 
més força com són els de cafè, cire-
ra i mojito, sense oblidar els de co-
donyat, de fruita o de xocolata.  

Si preferiu comprar la matèria 
primera i fer-los a casa vostra sapi-
gueu que no és gaire complicat. Pri-
mer heu de barrejar el sucre i 
l’ametlla i afegir les clares d’ou fins 
a aconseguir una textura ferma. 
Després reserveu el massapà i pre-
pareu els pinyons per arrebossar-
los. A continuació unteu els pane-
llets de rovell perquè la cocció al 
forn faci que tinguin el to daurat tan 
característic. //

tes el 1998. Això us donarà dret a 
entrar en un vaixell embruixat, que 
trobareu al costat del New Parc, i 
navegar per uns instants en com-
panyia de zombis, fantasmes i per-
sonatges terrorífics en un ambient 
on els crits i la sang seran els prota-
gonistes. La possibilitat d’embar-
car-vos en aquesta aventura es li-
mita a uns horaris: el divendres, 31 
(de 20 a 2 de la matinada); el dis-
sabte, 1 de novembre (de 19 a 2), i 
el diumenge 2, de 17,30 a 22. //

l’activitat comercial. “Cada vegada 
treballem amb més antelació per-
què la gent fa les comandes abans, 
sobretot, de flors artificials. En-
guany, ha estat el setembre.”  

Per a aquesta festivitat a Petit Pa-
radís venen molta flor natural (prin-
cipalment, roses vermelles i cla-
vells), artificials i fan arranjaments 
de jardineres i centres (per a dins i 
fora del nínxol), a més de centres 
personalitzats. //
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Catalunya arran de les visites que 
realitza en el marc del pla d’asses-
sorament comercial i lingüístic a 
comerços d’immigrants, les nacio-
nalitats més freqüents entre els qui 
decideixen obrir un negoci a casa 
nostra són la xinesa, amb un 

La darrera enquesta de la Organi-
zación de Consumidores y Usua-
rios (OCU) ha volgut saber quins 
són els hàbits de consum dels es-
panyols en relació amb la compra 
de productes de segona mà (sen-
se comptar cotxes i vivenda). Les 
dades confirmen que aquesta 
pràctica és una realitat quotidia-
na, particularment a internet (on 
es van produir el 46% de les trans-
accions que recull l’enquesta). Un 
35% dels entrevistats va dir que 
havia comprat alguna cosa usada 
en el darrer any i només un 20% 
es va mostrar contrari a fer-ho (es-
pecialment els majors de 50 anys 
amb bona situació econòmica). El 
més comprat han estat aparells 
electrònics, llibres, videojocs i roba 
i complements. //

na jornada organit-
zada aquesta setma-
na a Barcelona per la 
Confederació de Co-
merç de Catalunya 

(CCC) ha confirmat allò que els 
ciutadans de Terrassa ja fa temps 
que intueixen: la nacionalitat es-
trangera més emprenedora en el 
sector comercial és la xinesa. Ba-
sars, cafès, pastisseries, perruque-
ries, tendes de moda i comple-
ments... Cada vegada hi ha més xi-
nesos al darrere dels negocis de la 
ciutat. 

Segons dades d’afiliació a la Se-
guretat Social, actualment a Cata-
lunya ja hi ha prop de 59 mil estran-
gers que treballen en el sector co-
merç, una xifra que suposa un 11% 
dels comerciants. D’aquests, 3 de 
cada 4 són treballadors afiliats al rè-
gim general i la resta, al règim es-
pecial de treballadors autònoms. I 
d’entre tots els treballadors estran-
gers, els xinesos i pakistanesos gua-
nyen per golejada. 

Segons les dades de què dispo-
sa la Confederació de Comerç de 

30,72%; la pakistanesa, amb un 
28,49%; la marroquina, amb un 
16,50%, i l’índia, amb un 6,04%. 

 
D’altra banda, i malgrat que les da-
des indiquen que la majoria dels 
comerciants estrangers són homes 
(68,61%), cal destacar que ja hi ha 
un 31,39% de dones. El percentat-
ge encara no s’ajusta a la realitat del 
comerç català en general -amb una 
taxa de feminització del 68%-, però 
tot fa pensar que el nombre de do-
nes immigrants que es dediquen a 
aquest sector anirà augmentant en 
els propers anys.  

Aquestes i altres dades van cen-
trar la tercera jornada de treball or-
ganitzada per la Confederació de 
Comerç de Catalunya i el Consell 
de Gremis de Comerç, Serveis i Tu-
risme de Barcelona. La trobada, 
sota el títol “Emprenedoria i autoo-
cupació per a dones immigrants”, 
vas servir per conèixer de primera 
mà diferents experiències a l’hora 
d’establir-se comercialment a Ca-
talunya. //



a gent gran que 
queda al barri pot-
ser recorda quan Jo-
an Carles i Sofia 
eren prínceps i van 

inaugurar el 14 de juliol del 1975 
el grup d’habitatges construït per 
l’Instituto Nacional de la Vivienda. 
Un barri singular per a la Terrassa 
de l’època amb 820 habitatges dis-
tribuïts en dotze torres de quinze 
pisos i sis blocs dobles de cinc pi-
sos cadascun.  

Llavors, Can Jofresa era ple de fa-
mílies on la rialla dels nens omplia 
el brogit dels carrers quan sortien 
d’escola. Avui dia molts d’aquells 
nens són els inquilins dels pisos 
que han passat de pares a fills i que 
s’estimen el lloc on han nascut, 
crescut i on treballen perquè s’han 
fet càrrec d’alguna botiga per asse-
gurar-se el futur laboral.  

 
La crisi ha modificat el panorama 
comercial amb el tancament de 
comerços històrics i l’obertura de 
nous. Can Jofresa no és una excep-
ció. És cert que n’han tancat alguns 
antics, però continuen els super-
mercats de tota la vida, el multipreu 

Mercè, els bars i la botiga de moda 
Casa María i n’han obert de nous. 
Un dels últims ha estat una botiga 
de llaminadures, on van els nens al 
sortir de l’escola i els pares a encar-
regar el pastís de dolços per a les 
festes d’aniversari. 

Can Jofresa acusa l’envelliment 

 

progressiu de la seva població i la 
pèrdua d’habitants des del 2011. 
Actualment són 1.985 els terras-
sencs que viuen a les 774 llars que 
hi ha on són majoritàries les d’un i 
dos membres. Tot i això, el preu dels 
habitatges (inferior a 100 mil euros) 
fa que siguin assequibles per als 

conductors que accedeixen a Ter-
rassa des de l’autopista C-58 són 
la carta de presentació d’un sector 
que es divideix en dues zones: la 
dels pisos petits (que inclou la 
zona del carrer d’Igualada) i la de 
les torres (amb el carrer de Mont-
blanc com el vial més comercial). 

  
Potser la pèrdua progressiva d’ha-
bitants desanima aquells que vo-
len obrir una botiga, però s’obli-
den del volum de visitants que ge-
neren el Cap Sud, els instituts (de 
Can Jofresa i Santa Eulàlia), la zona 
esportiva de Can Jofresa i el camp 
de futbol del Jabac. Un anar i ve-
nir constant de gent que necessi-
ta de les botigues de proximitat 
per fer les compres més urgents o 
per anar a dinar o sopar als bars 
més històrics com són Las Gam-
bas, la Moreneta o el restaurant 
Escorpión, per dir-ne alguns. Un 
barri que ha rebut una empenta 
amb la transformació del tram sud 
del parc de Vallparadís, que s’ha 
convertit en el pulmó verd de Can 
Jofresa. 

Els botiguers no tenen l’aixo-
pluc d’una associació de comerci-
ants, però sí l’empenta necessària 
per tirar endavant les botigues on 
el tracte familiar és el seu senyal 
d’identitat //

nous inquilins desitjosos de formar 
una família.  

Una circumstància que ajuda el 
rejoveniment d’un barri on la ver-
ticalitat és un dels seus senyals 
d’identitat.

Precisament, les imponents tor-
res que donen la benvinguda als 

●

● 

● 



n any més els veïns 
de Sant Pere Nord 
gaudiran d’una fira 
comercial que pre-
tén anar més enllà.  

Aquesta edició de Gastro&Art in-
corpora tot un seguit d’activitats 
pensades per a nens i joves per tal 
que les famílies s’acostin fins a la 
rambla de Francesc Macià i la pla-
ça del 1er de Maig per gaudir d’un 
cap de setmana festiu.  

L’oci i el lleure s’han inclòs en 
una programació que vol dinamit-
zar un dels barris on el comerç és 
més actiu gràcies a la implicació 
de l’associació de comerciants  eix 
Terrassa Nord i que atrau a resi-
dents d’altres punts de la ciutat.  

A més del reclam de les activitats 
lúdiques, Gastro&Art compta amb 
la participació de 80 comerciants 
que han instal·lat els seus estands  
a la rambla de Francesc Macià, en-
tre els carrers de Tarragona i Pro-
vença, i a la plaça del 1er de Maig 
per tal de vendre els seus produc-
tes de 10 a 21 hores. 

 
Els visitants podreu esmorzar, di-
nar i sopar perquè trobareu taver-
nes (carns a la brasa, paelles...), 
pizzeries, creperies, formatgeries, 
embotits, llaminadures, forns de pa 
(de llenya amb l’elaboració i el for-
nejat en directe), castanyes i pro-
ductes gallecs (empanades, co-
ques...) i catalans (pa, dolços....). 
També podreu comprar articles 

d’artesania fets amb vidre, cuir, ar-
gent i fusta.   

Si esteu interessants a anar-hi 
sapigueu que la jornada d’avui 
s’inicia amb la trobada de puntai-
res, que durarà fins a la 13. A les 11  
se celebrarà un taller de galetes, a 
càrrec de La Tartita Creativa, i a les 
11,30,  l’actuació dels  Bastoners de 
Terrassa. A les 16 hi haurà una des-
filada de moda, a càrrec Les 3b i a 
les 17 un cercavila amb la colla Di-
ables Sant Pere Nord, que a les 21 
farà un espectacle de foc. 

 
La jornada de demà començarà a 
les 10,30 amb una ballada de ge-
gants, castells i tabals i continuarà 
a les 12,30 amb una exhibició de 
gimnàstica, arts marcials i ball a 
càrrec de Kimura Gym. A les 17 hi 
haurà un nou taller de galetes i, a 
les 18 el grup Tub d’assaig farà un 
espectacle de circ.  A les 21 se cele-
brarà el fi de festa. 

Durant el cap de setmana els 
més menuts podran visitar una 
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El Consorci per a la Gestió de Re-
sidus del Vallès Occidental ha po-
sat en marxa el programa d’acci-
ons contra el malbaratament ali-
mentari a Terrassa en els restau-
rants per tal d’evitar que es llenci 
el menjar que el comensal deixa al 
plat. Vint-i-cinc establiments de la 
ciutat, més setze de Rubí, tretze de 
Vacarisses i un de Viladecavalls, 
s’han sumat a “Acaba’t el plat a 
casa”. Hi participen: 3 de Nou, Cafè 
Teatre, Despertares, El Asador, El 
Nus Mariner, el Rovell de l’’Ou, 
Grinzing, l’hort d’Ullastrell, La An-
torcha, La Botigueta, La Cuina 
d’En Brichs, La Terrassa del Mu-
seu, Las Forcas, Llumí, Mesón Cal-
maestra, Mesón La Sierra, Mun, 
Cuina Evocativa, Norden, Premi-
ère Restaurant i Cafè Restaurant 4 
Vents, La Brocheta, Sara, Súbit, 
Toca-Teka i Zurito. //

 ● 
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granja mòbil per conèixer, veure i 
tocar més de setanta espècies d’ani-
mals. Una activitat que s’obrirà al 
públic a les 10 del matí i que tanca-
rà cap a les 21. 

El barri de Sant Pere Nord po-
tencia d’aquesta manera el comerç 
de proximitat per tal de dinamitzar 
el sector i incentivar les vendes tot 
i ser conscients que la rambla de 
Francesc Macià és un dels eixos 
amb més vitalitat de tota la ciutat 
de Terrassa.  

Gastro&Art és una fira estable 
dins el calendari de l’associació de 
comerciants  eix Terrassa Nord, 
que s’afegeix altres celebracions 
com és A Cel Obert, que té lloc el 
juny, i la campanya nadalenca, 
que comença el desembre. //





a creativitat i innovació 
també es deixen veure 
en les col·leccions de 
tardor de diferents esti-
listes del cabell. Unes 

tendències que s’han vist a les pas-
sarel·les de moda i que ara arriben 
als salons de perruqueria. Pura 
moda per a tots els estils. Només 
cal que les descobreixis amb el teu 
professional del cabell de capça-
lera i et decideixis pel look que 
més s’adapta a la teva imatge i per-
sonalitat. Aquesta setmana hem vi-
sitat dos salons especialitzats de la 
ciutat, la perruqueria Raffel Pages 
del carrer de la Unió i l’Acadèmia 
Colors, per conèixer millor quines 
tendències són les protagonistes. 

Les heroïnes i guerreres de llegen-
da i dels temps actuals, que supe-
ren el dia a dia (la casa, la família, 
la feina...) i la vida quotidiana amb 
un esforç i valentia admirables re-
ben un homenatge a la col·lecció 
d’inspiració samurai de Raffel Pa-
ges. L’estilista s’inspira en els co-
dis tradicionals dels bushi per 
transformar-los en clau urbana 
per a les dones actuals. Això es 
transmet al cabell amb una ten-
dència sofisticada de volums con-
trolats i localitzats, amb un estil 
d’efectes i matisos minimalistes 
en talls que ofereixen una imatge 
de samurai contemporani. Els co-
lors semicompactes i subtils es 

combinen amb reflexos per apor-
tar lluminositat. El catàleg de ten-
dències del reconegut estilista tam-
bé s’acosta al món i l’estètica dels 
“Ídols” (nom de la segona col·lec-
ció), amb looks espectaculars, talls  
d’aspecte flotant i en moviment, i 
colors llampants. La noblesa i ele-
gància de les amazones també me-
reixen un apartat especial. 

A l’Acadèmia Colors, centre de for-
mació i perruqueria professional, 
també estan al dia de les noves 
tendències i us ajudaran a escollir 
el millor tall de cabell per anar a la 
moda. Una de les fórmules màgi-
ques per canviar de look sense ne-
cessitat de variar la mida del ca-
bell és optar per un tall de serrell. 
Es porten arrodonits i rectes (llargs 
i que cobreixen tot el front) o des-
filats en diagonal. Les cabelleres 
llargues (arrissades) guanyen dina-
misme, volum i moviment amb els 
talls asimètrics i desfilats. En canvi, 
en els talls curts o de mitja llargada 
domina el look dels allisats brillants 
i rectes. Respecte als recollits, els es-
pecialistes de l’Acadèmia Colors re-
corden que podem trobar una àm-
plia varietat d’opcions i formats. 

Conegudes estilistes com Yolan-
da Aberasturi s’inspiren en la dona 
fashion a la col·lecció “It Girls: Arty 
& Party” per a l’Oréal Professionnel. 
A la foto que obre el reportatge ve-
iem un dels seus dissenys: cabelle-
ra “it” amb ones en moviment.  Un 
joc de propostes i estils per viure la 
tardor amb la teva millor imatge. //

●�



Els salons professionals de perruqueria 
s’han especialitzat els darrers anys en trac-
taments de cosmètica capil·lar molt efectius 
per enfortir el cabell i recuperar el seu as-
pecte saludable. Hi ha centres que fins i tot 
compten amb el suport de professionals 
que fan un estudi i diagnòstic de la salut ca-
pil·lar. Problemes de cabells fràgils, secs, 
crespats, que cauen en excés per algun pro-
blema hormonal o per efectes de la meno-
pausa o alteracions de la pell (psoriasi, der-
matitis...) poden ser consultats al nostre es-
tilista de confiança. En cas que la caiguda 
del cabell no sigui un trastorn estacional de 
la tardor sinó una alopècia incipient serà el 

moment de demanar consell a un derma-
tòleg, el professional més indicat per pres-
criure el tractament mèdic més adequat.  

Les farmàcies també acostumen a rebre 
consultes sobre problemes del cabell o del 
cuir cabellut. Per poder atendre-les millor 
ara disposen d’una guia pràctica amb con-
sells sobre dermatologia capil·lar, que ha es-
tat editada amb els Laboratoris Dermatolò-
gics Ducray. Amb aquesta guia, el farmacèu-
tic por orientar el pacient en els tractaments 
que pot seguir o recomanar-li la visita mè-
dica si detecta alguna alteració. 

Els tractaments reparadors i nu-
tritius faciliten molt el pentinat 
d’un cabell i el mantenen saluda-
ble i lluent. Ja sigui de queratina, 
argan o els nous bótox reparadors, 
a l’Acadèmia Colors us indicaran 
quina és la millor opció. 

Aquesta acadèmia privada d’alta 
perruqueria és tot un referent des 
que va començar fa més de 40 anys 
en la formació de professionals de 
la imatge personal. Teòrica i pràc-

tica van unides al centre, sempre a 
l’avantguarda que ha estrenat uns 
cursos de formació online. //
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La Berta Cortés, directora de la 
perruqueria Raffel Pages del car-
rer de la Unió, sap molt bé com 
tractar el cabell durant la tempo-
rada de tardor. Els professionals 
de la perruqueria sempre recoma-
nen en aquesta època fer des d’un 
sanejament de puntes fins a unes 
sessions de nutrició i reparació a 
fons.  

La Berta aconsella “fer-se un 
tractament professional ‘superre-
parador’ per restaurar de forma 
correcta la matèria interna del ca-

bell, juntament amb un cosmètic 
anticrespament per segellar la fi-
bra capil·lar i aportar a les cabelle-
res un aspecte molt brillant i amb 
moviment”, explica. Podeu dema-
nar més informació a aquest saló 
que fa quatre mesos va canviar de 
seu al Centre. //

�
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Dr. Albert Navarro Luna
Dr. Joaquín Rodríguez Santiago

Cirurgia General i Digestiva
Coloproctologia - malalties de còlon, recte i anus (tumors de còlon i 

recte, hemorroides, fissures, fístules), cirurgia gastrointestinal, 
cirurgia laparoscòpica, cirurgia de l’obesitat, vesícula biliar i 

hèrnies.

Concert amb mútues d’assegurances de salut privades

Pl. Dr. Robert, 5
08221 Terrassa
Tel. 93 736 70 20 

Aquest cap de setmana els nostres 
rellotges es retardaran una hora, a 
les 3 de la matinada seran les 2,  
per adaptar-nos a l’horari de tar-
dor. Aquest reajust pot presentar 
petites alteracions al nostre orga-
nisme que repercutiran lleument 
amb petits trastorns de salut fins 
que ens adaptem al temps de llum 
solar. La Sociedad Española de 
Neurología recorda que el cervell 
necessita entre un i cinc dies per 
adaptar-se al canvi, que és més 
acusat a l’estiu, quan es perd una 
hora de son. Les persones joves i 
sanes poden tenir sensació de 
cansament o certa dificultat per 
dormir. Les més afectades són 
aquelles que pateixen cefalees, epi-
lèpsia o trastorns del son, segons els 
experts en neurologia //

na de cada quatre 
persones que moren 
a Catalunya és a cau-
sa d’una malaltia del 
cor. Tot i els avenços 

de la investigació i la prevenció 
dels darrers anys les malalties co-
ronàries segueixen sent el primer 
motiu d’ingrés hospitalari. Poden 
afectar tothom, tant homes com 
dones, adults o nadons. Aquesta 
elevada incidència i la necessitat 
de potenciar encara més la recer-
ca biomèdica per trobar noves so-
lucions han animat els organitza-
dors a dedicar per tercera vegada 
la Marató de TV3 a aquest tipus de 
patologies.  

 
Tota la maquinària ja està en mar-
xa i aquesta setmana la Fundació la 
Marató ha donat el tret de sortida 
de la campanya de sensibilització i 
difusió social de les malalties del 
cor. Més de 100.000 joves catalans 
d’entre 12 i 16 anys coneixeran la 
realitat d’aquestes patologies grà-
cies a les conferències que s’impar-

tiran als centres educatius. Unes 
xerrades que tindran com a suport 
un vídeo divulgatiu amb explicaci-
ons de metges i testimonis. 

“S’ha avançat molt, però queda 
molt per fer. No podem estar con-
tents sabent tractar un infart, hem 
d’avançar per evitar que es produ-
eixi. Hem de saber per què es tapa 
una artèria i, sobretot, com podem 
prevenir-ho”, va destacar dimarts 
el doctor Antoni Bayés-Genís, res-
ponsable de Cardiologia de l’Hos-
pital Germans Trias i Pujol de Ba-
dalona i president de la Societat 
Catalana de Cardiologia. Entendre 
per què es produeix i evitar la mort 
sobtada, avançar en les tècniques 
de regeneració cardíaca, saber 

més sobre les malalties congèni-
tes i conèixer millor el funciona-
ment de les vàlvules i les artèries 
són alguns dels grans reptes i in-
terrogants de la recerca biomèdi-
ca. “La recaptació de la Marató ens 
permetrà fer projectes ambiciosos 
i trencadors per fer un pas enda-
vant en aquests reptes”, va afegir 
el doctor Antoni Bayés. 

La investigació ha permès que 
en els últims 30 anys l’esperança de 
vida dels catalans hagi crescut set 
anys, quatre dels quals s’han gua-
nyat amb la recerca, segons el doc-
tor Bayés. Les malalties cardiovas-
culars van causar el 2011 la mort de 
13.000 persones. Dins d’aquest 
grup, les cardiopaties isquèmiques 
(l’infart i l’angina de pit) són les més 
freqüents. //



es que la firma Bur-
berry Prossum va 
treure una model 
abrigallada amb una 
manta al final de la 

seva desfilada, aquesta peça ha sal-
tat del sofà al carrer i s’ha convertit 
en tendència. Tot i que encara no fa 
fred, a les més agosarades els ha fal-
tat temps per posar-se l’accessori 
estrella de la temporada. 

Hi ha mantes llises, de quadres 
o amb estampats ètnics o andins; 
amb serrells o sense; més llargues 
o més curtes... Amb aquest acces-
sori les dones poden cobrir-se des 
de les espatlles fins als genolls, sen-
se renunciar a portar a sota una ca-
çadora o una jaqueta de llana. 

Burberry Prossum, abanderada 
per la model Cara Delevinge, va ser 
capdavantera a imposar l’efecte 
“oversize” amb la manta, però dar-
rere seu s’han vist propostes de 
Donna Karan, Ralph Laurent, Tom-
my Hilfiger o Josep Font. 

I, com acostuma a passar, les 
tendes “low-cost” de seguida han 
buscat la manera d’apropar la ten-
dència a la gent del carrer.  

Per a aquelles que no s’atreveixin 
amb la manta (de grans dimensi-
ons), els aparadors són plens de 
capes i ponxos. La capa queda 
molt bé amb un vestit i botes al-
tes, per exemple, mentre que els 
ponxos es poden portar amb pan-
talons estrets per contrarestar el 
volum de la part de dalt. Els pon-
xos són ideals per portar ara (si és 
que comença a fer fred) perquè 
abriguen una mica però no gaire: 
cobreixen més o menys com un xal.  

Un consell: els estilistes recoma-
nen portar mantes, capes i ponxos 
amb bosses de mà petites i sense 
nanses, perquè no s’emboliquin 
amb la roba. //

�������	
���	
�������������
�����
�
	���������������

��������	�
����
�������
������������
�������
���������	���	����
���������
�

�����	��
���������	���	�����	����	
��	�
�	��
����������	���	�	������������
���	����
�	�����������	�����������	�	
	�	���
��������������	
�
����� 	�����
������������	��		�!"���	#�
$��%��&�����'��(����
����
��������	�
���
	��	���
�����	��)���
����	�	����
��

	���	���������������	�
�*	���������
!������	������
��#�
+���	������	������	�,��	��	��&������
�
������
�	����
�����
�	�	�	����������
����������	����	������
������	�
��
�	��	����
� 	����������	��	��	�!$����
+��-#�



 

 

er fi Apple s’ha rendit 
a l’evidència i ha fet 
créixer la pantalla del 
seu dispositiu estrella: 
el nou iPhone passa 

de 4 polzades a 4,7 en la versió 
normal (iPhone 6) i a 5,5 en la ver-
sió extra (iPhone 6 Plus). La com-
panyia de la poma argumenta que 
no s’ha apuntat fins ara a la moda 
de les pantalles grans perquè ne-
cessitava que la relació entre la 
pantalla, el disseny i l’experiència 
d’ús del telèfon fos l’apropiada.  

A l’hora de la veritat el consumi-
dor ha respost les expectatives i la 
demanda de l’iPhone 6 Plus ha es-
tat molt més elevada del que Apple 
esperava, la qual cosa ha obligat 
l’empresa a fer ajustos en els sub-
ministraments dels dos models. El 
telèfon va sortir al mercat el passat 
19 de setembre als Estats Units. No-
més durant el primer cap de setma-
na posterior al llançament de 
l’iPhone 6, la companyia va vendre 
més de 10 milions dels seus nous 
telèfons, deixant molt enrere els 5 
milions d’exemplars venuts els pri-
mers dies de l’iPhone 5, el 2012. 

A Espanya els nous “smartpho-
nes” d’Apple s’han posat a la venda 
amb preus que oscil·len entre els 
699 i els 899 euros per al model pe-
tit i entre els 799 i els 999 per al mo-
del gros.  

Més enllà de les pantalles grans, 

una altra característica dels nous 
iPhone és que són més prims que 
el seu antecessor.  

El 6 té 6,9 mil·límetres de gruix i 
el 6 Plus, 7,1, quan el model anteri-
or en tenia 7,6. 

Ara bé, que els nous telèfons si-
guin tan fins i tan lleugers també 
té desavantatges i alguns usuaris 
van denunciar la primera setma-
na de tenir un iPhone 6 Plus que 
si es pressiona o es porta en una 
butxaca dels pantalons es pot do-
blegar. Com acostuma a passar, el 
fenomen va saltar aviat a les xar-
xes socials que no van trigar en 
posar-li nom: “Bendgate”. 

La cosa de moment no ha pas-
sat d’aquí i alguns experts en la ma-
tèria han recordat aquests dies que 
els primers models del Samsung 
Galaxy, com que també eren molt 
fins, també es doblegaven alguns 
mil·límetres. //

La revolució tecnològica no s’atu-
ra i després de l’iPhone 6 ha arri-
bat a casa nostra el nou telèfon 
intel·ligent de Samsung, el Ga-
laxy Note 4. Aquest terminal ofe-
reix un nou disseny en relació amb 
el seu immediat antecessor, amb 
un marc metàl·lic i una pantalla de 
5,7 polzades (més gran que la de 
l’iPhone 6 plus) capaç de reprodu-
ir imatges amb una qualitat extra-
ordinària.  

A destacar les dues càmeres de 
fotos integrades. La del davant, de 
3,7 megapíxels, compta amb una 
lent F1,9. La del darrere porta un es-
tabilitzador Smart OIS de 16 mega-
píxels per captar imatges nítides 
encara que siguin d’objectes en 
moviment. A més, Samsung ha afe-
git una funció especial per facilitar 
les populars “selfies”, amb una mo-
dalitat que permet fer-se autofotos 
panoràmiques amb gran quantitat 
de gent.  

Altres trets diferencials del nou 
telèfon de Samsung són la funció 
multitasca (pots manipular dife-
rents aplicacions a la vegada en la 
mateixa pantalla de forma molt 
senzilla) i les millores en el S Pen, el 
bolígraf electrònic que acompanya 
el dispositiu. El nou Galaxy Note 4 
s’ha posat a la venda a Espanya a 
un preu de 749 euros. //
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l Programa d’Incen-
tius al Vehicle Eficient 
(PIVE) tindrà conti-
nuïtat al llarg de tot 
l’any 2015. Hi haurà, 

doncs, una setena edició d’aques-
ta iniciativa del govern espanyol. 
Comptarà amb 175 milions d’eu-
ros, uns fons que ja figuren als 
pressupostos generals de l’Estat. 
Per tant, la promoció dels cotxes 
eficients es manté per part de les 
autoritats espanyoles, a través 
d’uns plans d’incentius que han 
costat fins ara 715 milions d’euros 
en total, tot i que el retorn en im-
postos se situa en la quantitat de 
3.000 milions d’euros i l’impacte 
econòmic encara és més alt: arriba 
fins als 8.000 milions. 

Malgrat això, val a dir que el pro-
blema és ara intentar completar les 
previsions que s’havien realitzat de 
cara a aquest any 2014, atès que el 
PIVE 6 va iniciar-se al mes de juliol 
amb la previsió d’uns altres 175 mi-
lions que sembla que no es podran 
cobrir en els mesos que resten 
d’aquí a finals d’any. Això vol dir 
que aquesta situació afectarà un 
mes clau en les vendes com és el 
desembre.  

El ritme actual de matriculacions 
de vehicles relacionades amb el 
Programa d’Incentius al Vehicle Efi-
cient és d’aproximadament deu mil 
operacions cada setmana. Això sig-
nifica que es necessitarien aproxi-
madament quaranta milions d’eu-
ros extres per tal d’arribar a les pre-
visions estipulades de cara al final 
d’aquest any. 

El cert és que les previsions de 
les empreses dedicades a la fabri-
cació de vehicles se situen en 
1.050.000 cotxes nous per al global 
de l’any 2014, un 9 per cent més en 
relació amb el 2013. En aquella xi-
fra prevista de vendes s’inclouen els 
models comercials. El sector espe-
ra que els plans dedicats a incenti-
var la venda es puguin mantenir 

fins a arribar a 1,2 milions d’auto-
mòbils nous venuts cada any. 

La pretensió del programa PIVE 
és, en essència, potenciar una dis-
minució del consum energètic mit-
jançant la promoció de la moder-
nització del parc de vehicles turis-
me (M1) i comercials (N1).  

Els potencials beneficiaris finals 
d’aquestes subvencions són par-
ticulars, autònoms, microempre-
ses petites i mitjanes empreses 
amb menys de 250 treballadors i 
un import net de volum de nego-
cis que no superi els 50 milions 
d’euros.  

Quan comprin el seu cotxe nou 
al concessionari tindran un des-
compte de 2.000 euros. Per a famí-
lies nombroses o en el cas de vehi-
cles de més de cinc places el des-
compte total serà de 3.000 euros. //



��������	��

������	��
��������

��������		�

���
�	������������
��������		����
��
�������������
���� 
!�	�� "#�
$%�%�����

&"� 	�'�	�% �"�� ��
'
�"(��������"��" �

���
��)�
����%��'�����
�
*	�"�� % ��+�,�"�* % �������
*�% "���
�'�	��	��
�%��(���

��

�	� ��� %�"* �"-�� ��

.����/�	�"-��

ls nous Smart Fortwo i 
Forfour seran a la ven-
da a partir del proper 
mes de novembre. 
Amb un ampli equipa-

ment de sèrie i múltiples possibi-
litats de personalització. 

Ambdós models són, sense cap 
mena de dubte, membres d’una 
mateixa família.  

Moltes de les seves caracterís-
tiques, com ara els llums, el dispo-
sitiu de l’aire de refrigeració del 
frontal i la ja icònica cèl·lula de se-
guretat “tridion”, són idèntiques. I 
tots dos nous vehicles compten 
amb els seus motors a la part pos-
terior, la qual cosa fa que siguin 
uns cotxes ben pràctics de cara al 
trànsit urbà. Els preus s’han esti-
pulat des d’11.800 euros. 

Ho sap tot el món, però val la pena 
que ho repetim: atès la seva mida 
reduïda, un dels grans avantatges 
de l’Smart és que resulta molt fà-
cil d’aparcar a la via pública. Es pot 
dir també que un Smart té les con-
notacions suficients com perquè 
els conductors puguin “doblar” 
amb facilitat qualsevol cantona-
da.  

Així, el nou Smart Fortwo esta-
bleix un nou rècord: amb 6,95 me-
tres fa que maniobrar resulti un 
joc de nens. I el nou Smart Forfour 

és capaç de girar en espais gaire-
bé tan petits com el model Fortwo 
anterior; és a dir, 8,65 metres. 

Hi ha molts detalls innovadors 
en aquest parell de models nous. 
Destaquem que per primer cop 
s’ofereix un model de quatre pla-
ces, l’Smart Forfour. I també que 
la propulsió corre a càrrec de mo-
derns motors de tres cilindres de 
52 kw (71 cv) i 66 kw (90 cv) i que, 
de la transmissió, se n’ocupa un 
canvi manual de cinc velocitats o 
el canvi automàtic de doble em-
bragatge “twinamic”. 

 
En consonància amb la filosofia 
de seguretat de Mercedes-Benz, 
“Real Life Safety”, les proves de xoc 
de cotxe a cotxe van tenir molt en 

compte la compatibilitat amb cot-
xes més pesats i molt més grossos. 
Per últim, l’Smart és un vehicle 
amb un llenguatge formal expres-
siu i uns colors que criden l’aten-
ció i que demostren una autènti-
ca alegria de viure. //

La marca alemanya d’automòbils Opel ha 
iniciat la comercialització a Espanya de la 
cinquena generació del model Corsa, que 
es fabrica a la planta de General Motors de 
Figueruelas, a Saragossa. Aquest vehicle es 
va presentar en primícia mundial durant el 
passat Saló Internacional de l’Automòbil de 
París, i ha experimentat una renovació del 
seu aspecte exterior. Així doncs, s’ha con-
vertit en un model urbà més modern, atès 
que adopta la línia estètica iniciada amb 
l’Adam i que seguirà amb l’arribada del Karl, 
que, juntament amb el Corsa, completarà 
l’ofensiva de la marca en els segments A i B. 
El nou model de la firma alemanya té una 

longitud exterior de 4,2 metres, mentre que 
la seva amplada arriba a 1,94 metres i la seva 
alçada és d’1,47 metres. Alguns dispositius 
del vehicle són l’avís d’angle mort, la direc-
ció assistida en mode City i l’assistent 
d’aparcament avançat, entre altres.  
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lenegues blanques i ne-
gres, carlets, fredolics 
(diuen que són els úl-
tims a sortir, abans de 
l’arribada de l’hivern), 

rossinyols, peus de rata, negroses 
trompetes de la mort, camagrocs, 
ceps i els apreciats ous de reig. A 
banda, com no, dels rovellons. 

 
D’espècies de bolets que es poden 
consumir, a Catalunya en trobem 
més de 100 varietats. Amb una 
oferta tan i tan àmplia, aquests 
fongs amb cap i peus que creixen 
a la tardor a la vora dels arbres 
(sempre que les condicions at-
mosfèriques siguin les adients) es-
devenen una matèria primera 
amb mil i una possibilitats gastro-
nòmiques. De fet, ja els romans 
varen incorporar ingredients com 
la tòfona i l’ou de reig al seus plats. 
Era una menja tan exquisida que 
els antics la consideraven divina, 
més que humana. 

Segles després, la pròpia cuina 
dels bolets, així com la forma de 
conservar-los, ha evolucionat molt. 
Ara, per exemple, en trobem de 
frescos, però també de deshidra-
tats, confitats i, fins i tot, liofilitzats. 
És tot un món on triar i remenar. 

 
 

A Catalunya, en els darrers anys, 
la gastronomia ha sumat originals 
“plats micològics” a les propostes 
tradicionals. Als peus de porc amb 

llenegues, les patates amb fredo-
lics o la vedella amb rovellons de 
tota la vida, s’hi han afegit recep-
tes com el carpaccio d’ous de reig, 
tota mena de pastes amb cama-
grocs, les amanides de rossinyols 
confitats o una crema de trompe-
tes de la mort (que pot ser un gran 
acompanyant del peix). 

A banda, hi ha un bolet que 
sempre ha estat molt apreciat a la 
veïna França i que cada vegada té 
més protagonisme als fogons cata-
lans. És el cep, al qual molts consi-
deren el nou rei del bosc (amb per-
mís del sempre buscat rovelló, a 
qui, per cert, enguany les pluges 
semblen haver fet més mal que bé). 

Com a “fruit del bosc” de gran 
aroma que és, el cep pot esdevenir 
avui l’ingredient “estrella” dels ri-
sottos i els arrossos en general. 
També es degusta cru en les ama-
nides (tallat en làmines fines), pren 
forma de carpaccio (amb oli, sal i 
llimona per sobre), apareix en cre-
mes i enriqueix el farciment dels ra-
violis o d’altres tipus de pasta. 

 
 

Si ens endinsem al món dels bo-
lets, hem de tenir clares dues re-
gles bàsiques. La primera és que 
mai hem de collir del bosc i posar 
al cistell cap espècie que no sapi-
guem del cert que no és tòxica (i 
que, per tant, podrem cuinar sen-
se por d’intoxicar-nos). La segona 
és que, d’entrada, els bolets fres-
cos (els que acabem de caçar o 

comprar) cal menjar-los tan aviat 
com puguem.  

De tota manera, si volem que 
se’ns conservin més temps, tenim 
diverses opcions. Una bona idea 
per als bolets que són poc “carno-
sos”, com els cama-secs o les trom-
petes de la mort, és deixar assecar-
los. Quan els vulguem emprar com 
a ingredient d’un plat que volem 
elaborar, només caldrà posar-los en 
aigua o llet una estona. La mateixa 
operació es pot repetir amb els bo-
lets més molsuts, com les llenegues, 
si bé en aquest cas serà millor ta-
llar-los en làmines abans d’assecar-
los. 

Dels bolets, també en podem fer 
conserva (fregint-los i esterilitzant 
els pots on els guardem fent-los bu-
llir una mitja hora). Si són frescos i 
els posem a la nevera, els haurem 
de tapar amb un drap. El millor de 
tot, però, serà menjar-nos-els! //



Ronda de Ponent, 70 · Terrassa  
930 136 539 · 628 44 36 35

www.restaurantelabrocheta.com

 

Vine a provar el

BACALLÀ I POP 
A LA BRASA
(plats típics portuguesos) 

ÚNIC AL VALLÈS

na cuina tradicional, 
amb plats de tota la 
vida, però reinter-
pretats per satisfer 
els paladars actuals. 

Receptes fetes amb productes de 
temporada i proximitat, comprats 
als pagesos locals per obtenir la 
màxima frescor i qualitat a taula. 
Aquesta ha estat sempre la propos-
ta gastronòmica de l’Ànec Mut. Una 
oferta que ara avança a nivell tèc-
nic i de producte perquè en gaudim 
també a les nits (de dimecres a dis-
sabte) gràcies a “la frescura del 
menú dels vespres”. Tot amb la 
gamma més alta d’ingredients i 
amb un menú canviant en funció 
d’allò que hi ha cada dia al mercat. 

La Rosa Casanovas, cap de cuina, 
ha portat el dinamisme dels me-
nús dels migdies a les nits. En pri-
mer lloc, el client gaudeix d’un 
Cook.tale, “una sorpresa de la cui-
na”, amb quatre entrants per de-
gustar (per exemple, pa amb to-
màquet i anxova, hummus ibèric, 
ou a baixa temperatura als dos for-
matges i txangurros a la donosti-
arra). Després, el comensal tria en-
tre dues carns i dos peixos (com un 
garrinet confitat a la canyella, en-

trama de vedella amb ximixurri, 
corball amb salsa de pebre verd i 
una suprema de salmó amb 
gnocchis a la crema de llimona). Per 
acabar amb tres postres a escollir.  

Amb la nova proposta (que té un 
preu tancat), l’Ànec Mut creix i con-
solida una manera de fer, un siste-
ma de treball que també esdevé re-

coneixible per als clients. Així, el 
restaurant crea, pas a pas, una mar-
ca de la casa. Un segell propi. 

També cal fer atenció a l’ampli-
ada carta de vins, amb uns preus 
que es mouen entre els 12 i els 19 
euros per ampolla, i que ara inclou 
les principals DO de l’Estat. //
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Què sent després d’haver sobre-
passat la barrera dels 6 anys com 
a presentador de tarda a TV3? 
Molt bones sensacions. Fins ara 
mai cap programa ha durat tantes 
temporades a les tardes de TV3. 
Ara entrem en una dimensió des-
coneguda. Hem començat el sisè 
any amb molt bona salut d’audi-
ència i estem molt animats. 

Com aconsegueix guanyar la par-
tida a les telenovel·les de tarda? 
Hem acostumat la gent a veure 
una tertúlia d’economia o de po-
lítica quan altres cadenes fan se-
rials i continguts més lleugers. Fins 
i tot, alguna persona m’ha dit pel 
carrer: “Jo no he anat mai a la uni-
versitat, però gràcies a vosaltres 
puc assistir a classes amb catedrà-
tics de primer nivell”.  

Fatigat amb aquesta cursa televi-
siva de llarg recorregut?  
En absolut. L’arrencada sí que va 
ser dura, difícil, intensa. Vaig co-
mençar volent ser un esprinter per 
aconseguir resultats de seguida i 
em vaig adonar que fer un progra-
ma diari i de tarda requeria calma, 
com una cursa de fons.  

Abans era un periodista formalet 
als “Telenotícies”. Ara el veiem 
més desinhibit, més relaxat. 
Per davant de tot sóc periodista i 
no deixo de ser-ho. Sense corbata 
em sento més lliure. En un maga-
zín tot gira al voltant del presenta-
dor. No em considero el més im-
portant; comparteixo espai amb 
l’Espartac Peran. Ell és més diver-
tit, jo sóc més seriós. Ell és feliç 
pels pobles; jo sóc de plató. 

Però el magazín li ha fet canviar 
el xip de presentador. 
Al principi se m’encenia un llum 
vermell d’alerta cada cop que feia 
coses que estan prohibides als “te-
lenotícies”. Faig una tasca més ar-
riscada que a un “TN” perquè per 
molt que tinguis preparat un guió 
no sé com anirà la conversa amb 
el convidat i haig d’improvisar.  

Nota que hi ha més interès per 
conèixer Catalunya? 
Cada setmana visitem un poble i 
ens preocupava saber si l’espai 
mantindria l’interès, si a un veí de 
la Seu d’Urgell li atraurien les his-
tòries de Tortosa, i hem vist que sí.  

El procés sobiranista i la crisi hi 
han contribuït? 
Efectivament. Volíem fer un espai 
més humorístic i lleuger, però ens 
vam adonar que en circumstànci-
es com la crisi o el procés català no 
era moment de frivolitzar.  

Què li sembla l’enrenou polític 
dels darrers mesos? 
Periodísticament, és un moment 
molt interessant. Admiro la gent 
que surt al carrer per impulsar 
aquest procés i ha fet reaccionar 
els partits. Necessitem un canvi de 
relacions amb Espanya. 

És independentista? 
Com a presentador i moderador 

de tertúlies m’haig de mantenir 
neutral. Podem dir que sóc més 
independentista que menys. 

Què fa per calmar els nervis? 
Res en especial. El directe no 
m’afecta. Recordo que un dia el 
Xavier Sardà em va dir cinc minuts 
abans d’entrar al plató: “Entenc 
com et deus trobar en aquests 
moments...”. Però en realitat no es-
tava gens nerviós.  

Practica algun esport per treure’s 
l’estrès o cremar calories? 
Sóc una persona molt tranquil·la 
i no necessito practicar esport. 
Tampoc tinc força de voluntat per 
fer exercici amb regularitat. Com 
a molt jugo a tennis una hora a la 
setmana a l’Atlètic Terrassa, i tinc 
un entrenador personal per arre-
glar els problemes de l’esquena.  

El seu germà és tot el contrari. 
Sí. El Jordi és un esportista 100%, 
ha estat campió d’esports d’aven-
tura i fa exercici quatre hores al 
dia. De petit, quan jugava amb ell 
i la meva germana a saltar la tan-
ca, jo feia de tanca; a famílies, jo 
era el gos estirat darrera la porta; 
a bicicletes, jo feia de semàfor.  
 
Tampoc surt a la muntanya? 
No, no. La meva vida és la lectura. 
Voldria estar tot el dia llegint, tran-
quil, al sofà. És el meu somni. 

Digui’m un escriptor preferit. 
Sóc 100% de Jaume Cabré. Els 
seus llibres (“Jo confesso”, “Les 
veus del Pamano”) estan molt ben 
escrits, són extraordinaris.  

Es penedeix de no haver acabat 
els estudis de piano? 
No descarto acabar-los algun dia. 
Tinc una mica de nivell, al plató 
toco el piano alguna vegada, tot i 
que sé que escoltar-me deu ser 
molt dolorós per als qui en saben.  

També és un rodamón.  
Viatjar és l’altra gran passió, a part 
de la lectura. Aquest estiu he estat 
a Colòmbia amb la meva dona. 

Fa sortides amb els amics?  
Al principi, sí. Ara tots ja tenen fills 
i ens han anat deixant. Però ens 
trobem sovint, en sopars. Nosal-
tres ens hem resistit a ser pares. 

Han optat per no tenir fills? Per 
convicció mútua? 
Sí. Tot i que dir que no es vol tenir 
fills és tan difícil com sortir de l’ar-
mari. Fa disset anys que estem ca-
sats i amb la Meritxell ho hem anat 
valorant i no hem trobat la il·lusió 
per tenir-ne. Socialment, és difícil 
d’entendre. Arribes a sentir co-
mentaris com: “Ara volen viatjar”, 
“Mira, ja van tard” o “No deuen 
poder tenir-ne, pobres”. Tenim 
molts nebots i estem encantats. 

I un gos... 
Sí. Es diu Walter i porta el nom de 
l’anterior empresa on treballava la 
meva dona. Els seus companys li 
van regalar perquè no els oblidés 
i sóc jo qui no els he oblidat! //
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