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EL 9 NOU

BAIX MONTSENY
(Pàgina 37)

(Pàgina 38)

Veïns de diversos pobles del
Baix Montseny demanen
assessorament per afrontar
problemes amb la hipoteca

(Pàgina 40)

Senys i Negres mantindran
el protagonisme en una
festa major de Sant Celoni
menys competitiva

El futur teatre auditori de
Llinars encapçalarà una
transformació urbanística
al sector de Can Marquès
propietari, és un benefici per
a ell i per a nosaltres” i és
totalment gratuït per a l’usuari, destaca Blanché.
L’empresari de Sant Celoni
explica que cada setmana
reben correus d’aficionats
donant les gràcies per haver
pogut veure un esdeveniment esportiu i que alguns
són molt curiosos com el
d’un català que deia: “gràcies a la vostra aplicació vaig
poder veure el partit [un Barça-Madrid] i he salvat el meu
matrimoni perquè ens vam
estar tot el dia discutint amb
la meva dona”.

RAMON FERRANDIS

aplicacions
específiques de clubs
i competicions

Xavier Blanché, aquest dimecres a Sant Celoni, mostra l’aplicació Watch Around, que ha creat juntament amb els seus socis, Pere Saurina i Marc Sales

“On fan el Barça?”
Un celoní crea una aplicació de mòbil per detectar bars on televisen esdeveniments esportius
Sant Celoni
Laia Coll

Xavier Blanché, de 27 anys i
veí de Sant Celoni, és un dels
creadors –juntament amb els
dos socis Pere Saurina i Marc
Sales– de Watch Around,
una aplicació disponible per

P

a iPhones, Android i també des de la pàgina web de
l’empresa que permet buscar
els locals més propers al lloc
on és l’usuari, on televisen
qualsevol tipus d’esdeveniment esportiu: des de proves
dels Jocs Olímpics, curses
de fórmula 1 i futbol fins

als esports més minoritaris;
l’aplicació permet, a més,
reservar la taula. Watch
Around, que és gratuït i que
es va llançar al mercat fa
un any, ja ha tingut més de
500.000 descàrregues i amb
més de 7.000 locals registrats
(als quals cal afegir els de la

• ElEctrodomèstics
• imatgE i so
• informàtica
• objEctEs dE rEgal
• dEcoració
• ParamEnt dE la llar
• Pintura
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• bricolatgE

PÀRQUING
PROPI

• jardinEria
• fErrEtEria
vine a conÈixer el nou concepte de botiga
destinada a l’equipament de la llar
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base de dades de Google, gràcies a un acord firmat amb la
companyia nord-americana).
Els locals que formen part
de la plataforma no han de
pagar cap quota: únicament
una quantitat de 50 cèntims
per persona i reserva. Aquest
sistema “no té risc per al

L’empresa Watch, amb seu al
Parc Científic i Tecnològic de
Girona, també ha creat aplicacions oficials i exclusives
de l’Eurolliga de Bàsquet, del
Barça, l’Espanyol i el València. El mes vinent, Watch
traurà una aplicació d’un
altre equip de la lliga espanyola i d’un equip de primera
línia de futbol portuguès.
Tot i que l’empresa està funcionant amb vuit treballadors i properament hi haurà
noves incorporacions, el jove
emprenedor de Sant Celoni
assegura que la seva empresa
ha tingut poc suport per part
de les administracions de la
zona. “És curiós que l’administració d’aquí no ens ajudi
i a l’altra punta de l’Atlàntic
un espai de San Francisco
ens ofereixi una oficina sis
mesos gratuïtament”, diu
Blanché.
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