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L’acte va servir per celebrar els 375 d’història d’aquesta empresa familiar i inaugurar el museu que Sagalés té a Caldes, on exposa vehicles clàssics de l’empresa

Declaració d’intencions per al futur
Sagalés afronta la implantació de la T-Mobilitat i la reducció de les emissions amb “valentia”
Caldes de Montbui
Eduard Batlles

El Museu de Sagalés a Caldes va ser el marc escollit
per l’empresa per celebrar
els 375 anys de nissaga familiar. Amb una sala amb diligències i vehicles històrics
fets servir pel transport de
viatgers i amb la presència
d’empresaris del sector, polítics i amics, Sagalés va fer
una declaració d’intencions
per al futur. Primer, amb
la presentació de dos nous
vehicles híbrids per afavorir
el medi ambient i, segon,
amb el repte d’incorporar la
T-Mobilitat, que hauria d’entrar en funcionament durant
el 2018. Dos reptes que va
anunciar el president de la
companyia, Francesc Sagalés,
davant del conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep

Francesc Sagalés, dotzena generació de la família a l’empresa, amb els fills Ramon i Anna, que en prenen el relleu

Rull, l’alcalde de Caldes,
Jordi Solé, i els seus dos fills,
Anna i Ramon Sagalés, que
ara assumeixen la gestió de
l’empresa. “Som una empresa antiga, però volem estar
al dia, volem ser moderns
i afrontem aquests reptes
amb valentia”, va explicar
Francesc Sagalés.
Sagalés ha augmentat la
flota amb cinc vehicles nous,
dels quals dos són híbrids i
els altres tres tenen l’etiqueta verda de baixes emissions.
Tots els busos estan adaptats
per a persones amb mobilitat
reduïda i tenen Wi-Fi gratuït
i carregadors per a telèfons
mòbils. Aquesta inversió
supera els 15 milions d’euros. “Tots compleixen l’Euro
6 en matèria de contaminació”, va detallar el conseller
delegat, Ramon Sagalés. “Les
empreses ens hem d’adaptar
i hem de fer canvis disruptius, sinó et quedes fora.”
D’aquesta manera, Sagalés operarà per primer cop
la línia interurbana entre
Barcelona i Caldes amb
aquests vehicles, fins ara utilitzats en recorreguts estrictament urbans. És un prova
per valorar l’eficiència en
desplaçaments interurbans
d’uns vehicles que tenen un
estalvi de fins un 25% en
combustible. “Ja existeixen
busos urbans híbrids, ara cal
veure l’eficiència en desplaçaments entre municipis”, va
explicar Ramon Sagalés, que
va interpel·lar directament
Josep Rull per demanar-li
suport al sector per assegurar-ne el desenvolupament,
una reclamació que Rull no
va passar per alt. “Ens comprometem a ajudar, tenim
el compromís d’innovar i
ajudar en temes de sostenibilitat”, va afirmar Rull,
que considera que Sagalés
és un “orgull de país”. “El
transport públic s’ha pogut
aguantar gràcies a empreses
com Sagalés.” L’alcalde, Jordi
Solé, va agrair el gest de
l’empresa per contribuir a
les baixes emissions. “És un
gest que demostra amor pel
patrimoni.”

Granollers
E.B.

La cadena de botigues per
a celíacs 0% Gluten, del
grup d’empreses BonBlat,
de Manlleu (Osona), obrirà
al setembre una nova botiga
a Granollers. La nova franquícia serà al carrer Josep
Umbert i tindrà un obrador
per fer pa. “Hi ha una mancança de pa de qualitat sense
gluten”, explica la responsa-

ble de la franquícia, Berna
Comas. “Tinc un fill de 10
anys que és celíac i conec
molt bé el sector”, afegeix.
Ha confiat en l’empresa de
Manlleu perquè “el producte
és molt bo”. De moment, la
botiga vendrà pa, pastes i
coques, però Comas no descarta ampliar el ventall de
productes en el futur.
La franquícia tindrà cinc
treballadors, quatre a jornada completa i un a mitja jor-

nada. Per fer aquest procés
de selecció, Comas s’ha posat
en contacte amb l’Ajuntament de Granollers. D’aquesta manera, els plans d’ocupació del consistori han servit
per contractar cinc persones
que estaven a l’atur, dues
d’elles majors de 50 anys i les
tres restants menors de 35.
Amb la nova botiga de
Granollers, 0% Gluten ja
té cinc botigues, una de les
quals a la ciutat de Madrid.
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Una botiga de la cadena 0% Gluten
obrirà al setembre a Granollers

Ocuparà el local del carrer Josep Umbert on hi havia Different Disc

