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Medio millón de euros
para formar a 350
parados sabadellenses
La subvención de la Generalitat llega con un año de retraso
PÁGINAS 2 y 3

ZERO2INFINITY

José Mariano López Urdiales

ESPORTS

Turisme espacial
a l’estratosfera
en globus

ESTEVE BARNOLA

D

es de la Masia de Can Fatjó
al Parc Tecnològic del Vallès
(Cerdanyola), l’enginyer aeronàutic,
José Mariano López Urdiales, prepara els primers viatges turístics en
globus a l’estratosfera, a 36 kms.
d’alçada.
PÀGINA 9

VALLÈS

Abren el nuevo
acceso a la
autopista AP7
desde Santa
Perpètua
PÁGINA 12

J.AMIEL

Exito de participación en la Cursa del Ripoll

E

l buen tiempo acompañó a los más de 800 participantes que tomaron parte en la
undécima ‘Cursa del riu Ripoll’. Había ganas de bajar los excesos calóricos navideños y la carrera que tuvo su inicio en los aledaños de la Pista Coberta fue ganada
por el olímpico sabadellense Miguel Quesada y la castellarense Encarna García.
PÁGINA 15
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EDITORIAL

E

Expolio

n Francia, a François Hollande
se le están marchando los ricos, los muy ricos. Se van huyendo de una tasa confiscatoria del
75% sobre las rentas superiores a un
millón de euros. Desertan y ponen tierra de por medio los que tienen oportunidades y recursos para hacerlo. El exilio fiscal va acompañado de críticas de
antipatriotismo y de insultos de grueso
calibre, como el “lárgate con tus millones a otra parte, gilipollas”, frase que
saludó el adiós del patrón de la gran
compañía de lujo LVMH.
Otras lindezas han acompañado la
tocata y fuga de Gérard Depardieu, un
émulo de Obelix. El irreductible actor
no se ha mordido la lengua y ha replicado las críticas del primer ministro,
Ayroult, inquiriéndole quién era él para
juzgar su decisión. Decía que trabaja
desde muy joven, que ha ganado el dinero con su talento y que ha pagado un
montón de impuestos, mientras otros
lo que han hecho es vivir de la política,
de los impuestos pagados por los demás. Terminante y determinante.

R

esulta evidente que repartir
equitativamente las cargas de
la crisis es un ejercicio nada
fácil, pero exprimir insaciablemente a
las gentes tiene su riesgo. Y los “malvados” ricos se defienden de un injusto expolio con el cambio de domicilio
fiscal. El progresismo a la carta puede
culpar a los ricos de todos los males
de la sociedad, crisis incluida, pero
ellos van a lo suyo.
Las decisiones fiscales tienen un impacto económico muy alto y más en un
mundo sin fronteras. España no es una
en el plano fiscal, no todos los españoles somos iguales ante el fisco. Si el
Govern aplica las recetas que sugiere
ERC, en lugar de solucionar un problema, puede crear otro más grande.

opinió
Cara a Cara

Text: VÍCTOR COLOMER · Foto: FUTURE TRAVEL EXPERIENCE

JOSE M. LÓPEZ TURISME ESTRATOSFÈRIC

«Oferim elevació física i espiritual»

L

’ única empresa d’Espanya
i primera d’Europa, que es
prepara per fer viatges turístics a l’estratosfera en
globus és la del Parc Tecnològic de
Cerdanyola, amb magatzem a Rubí,
Zero2infinity.
El seu responsable és l’enginyer
aeronàutic granadí, resident a
Barcelona i format a l’UPM de
Madrid i al Massachusets Institute
Technology (MIT), José Mariano López Urdiales, 35, qui insisteix a fer
l’entrevista en català «perquè tinc
tan poques oportunitats de practicar-lo!».
Podem jugar una mica?
És clar.
Bon dia, venia a fer un viatge a l’estratosfera.
Això és fàcil. Agafi un avió de
Ryanair i per 12 euros el pujaran a
l’estratosfera.
Quina poca gràcia!
Ara bé, si el que vol és pujar tres
vegades més amunt, és a dir, a 36
quilòmetres, i tenir una visió de
Catalunya, la Península Ibèrica, Europa i el planeta blau rodejat de cel
negre...
...sí, és just el que vull.
Doncs ha vingut al lloc adequat.
Passi per aquí i li explicaré els detalls.
De quin mal he de morir?
Si paga ara mateix la reserva, li
costarà 10.000 euros. Quan comencem els primers vols tripulats,
haurà de fer un segon pagament de
50.000 euros.
Queden gaires pagaments?
Només l’últim de 50.000 euros
més, quan li anunciem la data del
seu vol.
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Total 110.000 euros.
Una «baratura» comparat amb els
més de 20 milions de dòlars que es
va gastar Red Bull pel salt de Felix
Baumgartner.
D’acord, m’apunto. Quan volem?
Quan tinguem la certificació, és a
dir, d’aquí un parell d’anys.
Exigències d’edat o salut?
D’edat, cap. Acceptem avis i nens.
Només demanem un certificat metge de salut.
I si em marejo?
No ho crec perquè no hi ha cap acceleració forta. És molt més brusc
el Dragon Khan.
A quin aeroport anem?
Encara no està decidit. Necessitem
un aeroport amb poc vent i menys
trànsit.

AQUELL ALTRE GRANADÍ

D

es de 1961, només l’austríac Felix Baum- gartner
ha tornat a pujar
a l’estratosfera en globus.
«Però abans del 36 es feien
molts vols estratosfèrics
tripulats i Espanya era una
potència, recorda López Urdiales. Un enginyer, de Granada
com jo, Emilio Herrera, ja
ho tenia tot a punt per pujar
més amunt que ningú, però la
guerra espanyola li va estroncar el projecte i va acabar
treballant a la NASA».
A Castelló n’hi un amb molt poc
trànsit.
Ho sé. Gràcies a la crisi, ara a Espanya en tenim un bon grapat.
Quants amics puc portar?
Tres. Està pensat per a dos tripulants i quatre passatgers.
Asseguts com en un avió?
En rodona perquè el globus té forma de donut, en butaques classe
bussines i de cara a la finestra per
mirar bé.
Quan temps dura el viatge?
Sis hores. Tres d’ascens, dues a
dalt i una de baixada amb paracaigudes.
Ningú més fa això al món?
Els russos. Et cobren 45 milions de
dòlars i també has d’esperar dos
anys.
Per què us dieu Zero2infinity?
Zero impacte ambiental. I infinity
perquè si veus el nostre globus de
costat sembla un 8, el signe infinit.
Res a veure amb Buzz Lightyear?

Evidentment també hem pensat en
allò de «fins a l’infinit i més enllà».
Però sobretot és el camí de zero a
l’infinit, que significa elevació tant
física com espiritual.
Oferiu elevació espiritual?
Absolutament. Tota la gent que pugi
amb nosaltres tindrà una visió del
món en el que viu i això li donarà
consciència planetària. Molts astronautes tornen impactats de per vida.
Què hi fa a Cerdanyola vostè?
És bonic. M’agrada molt treballar a
aquesta masia de Can Fatjó del Molí. És una monada i veig els arbres
des de la finestra.
Amb taller a Rubí.
A Rubí tenim una nau industrial per
la gran maquinària. Però el taller
electrònic el tenim aquí mateix, a
Can Fatjó. Es important que les mateixes persones que dissenyen per
ordinador fabriquin també la peça.
Per què és important?
Quan s’innova tant, no ens podem
especialitzar. Si vols fer molts cotxes ràpidament i barats, pots compartimentar les tasques en especialistes. Però si fas coses tan noves,
tots ho han de saber tot.
Fa pràctiques a l’Aeroport de
Sabadell?
No. Els assajos de vol els fem a
Lleó, la base de l’exèrcit de l’aire
de la Virgen del Camino.
Per què el globus es diu Bloon?
Es la suma de bloom (florir) per allò
del creixement personal i balloon
(globus).
Creixement global n
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