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■El grup municipal d’ERC va ini-
ciar ahir els espais de debat amb
la inalitat d'analitzar la situació
actual de la ciutat i teixir accions
de futur. Ahir es van celebrar les
primeres dues sessions a la seu
del Col·legi d’Arquitectes centra-
des en Urbanisme, Seguretat i
Convivència. Les sessions van es-
tar dinamitzades per les arquitec-
tes Anna Albó i Eva Gayolà. 

«Fer una diagnosi acurada de
la situació actual de Figueres i, a
partir d’aquí i amb la implicació
dels iguerencs i iguerenques,
dissenyar un Pla de Ciutat per re-
vitalitzar el municipi» explica l’al-
caldable d’Esquerra Republicana,
Agnès Lladó. 

Aquest és l’objectiu dels vuit es-
pais de debat que Esquerra Repu-
blicana organitzarà a Figueres du-
rant les tres properes setmanes,
concretament el  d’octubre i el
 de novembre. Ahir se’n va cele-
brar la primera. 

Una setmana després, el 
d’octubre, des de l’Oicina Jove es
faran les sessions d’Esports (.
hores) i Joventut (. hores) di-

rigides pel l’exjugador de la UEF i
professor de l’escola Anicet de Pa-
gès, David Arias. A la tarda del dia
, des de la seu actual del Casino
Menestral, amb Cultura (.
hores) i Educació que, en aquest
cas, dinamitzarà el director de
l’IES Alexandre Deulofeu, Pere
Gifre.

Les sessions inalitzaran el dis-
sabte  de novembre amb les tau-
les sobre Comerç (. hores) i
Benestar i Treball (. hores).
Es faran al Museu del Joguet i es-
taran coordinades per Jesús Qui-
roga, subdirector general del SOC
i Gregori Peral, director de l’Oici-
na de Correus de Figueres i expre-
sident d’El Dofí. 

ERC de Figueres estrena els espais de
debat parlant d’urbanisme i seguretat 
El grup ha programat vuit
sessions temàtiques per fer
una diagnosi de la ciutat i
trobar solucions

 L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS
DE PROTECCIÓ CIVIL DE FIGUERES,
va celebrar ahir el Dia del Voluntari
de Protecció Civil. L’Auditori dels Ca-
putxins va acollir regidors i voluntaris
amb l’objectiu de reconèixer la tasca
de suport als cossos d’emergència i
de seguretat així com la seva partici-
pació en tasques divulgatives de pre-
venció i protecció civil. 

Protecció Civil
celebra el dia
del voluntari

BORJA BALSERA

A.FONT AGENCIAS

■ La xarxa internacional d’em-
presaris BNI (Business Networ-
king International) es va establir a
Figueres el gener passat i en
menys d’un any ha aconseguit ge-
nerar un milió d’euros en volum
de negoci a l’Alt Empordà. Batejat
com a BNI Futur, el grup de net-
working té l’objectiu principal de
generar referències de negoci en-
tre els empresaris membres a la
comarca. Es tracta d’un boca-ore-
lla professionalitzat. 

«Qui dona, també rep» és la i-
losoia de la xarxa BNI, en anglès
Givers gain. «És un intercanvi de
contactes i una xarxa de favors
sense comissió», explica el presi-
dent del BNI Futur, David Ro-
mans, del sector de la informàtica. 

Es reuneixen setmanalment i
en cada trobada es tracten uns
punts ja marcats per BNI. És en
aquestes trobades on es passen

els contactes i les referències de
clients. «És més fàcil arribar-hi si
un dels membres ja coneix el con-
tacte, insisteix Romans. La conne-
xió i comunicació entre empresa-
ris de diversos sectors  ha facilitat
que assolissin el milió d’euros  des
del gener ins octubre. «Som forts
perquè entre nosaltres ens conei-
xem i podem donar aquesta con-
iança». 

Però a més, aquestes referèn-

cies que intercanvien pertanyen a
la mateixa comarca, per la qual
cosa contribueixen a dinamitzar
l’economia de l’Alt Empordà. «Mi-
rem de crear negoci a la comarca»,
explica David Romans, que insis-

teix en l’impacte positiu del grup
per a l’Alt Empordà. 

Des que es va presentar el ge-
ner passat, ja són  els membres
que integren el grup amb repre-
sentació de sectors molt diversos
i la previsió és anar incrementant
la xifra progressivament.

«No ens tanquem a cap sector

empresarial», diu Romans, però
la normativa interna del BNI esta-
bleix que cap activitat pot repetir-
se. A més, per formar-ne part cal
que hi assisteixi convidat per al-
gun dels membres que ja integren
el grup. 

Contactes amb el Rosselló
Les possibiltats que ofereix la xar-
xa BNI, i especialment en una
zona fronterera com l’Alt Empor-
dà, permeten també teixir siner-
gies amb d’altres grups de la zona.
En aquest cas, el BNI Futur també
ha iniciat contactes amb la seu de
l’organització al Rosselló per po-
tenciar el negoci amb el sud de
França. 

És considerada una de les orga-
nitzacions de negocis més gran
del món, present a  països i amb
més de . membres i amb
. grups locals d'empresaris
que es donen suport globalment.
El BNI de Figueres és el tercer de
la província de Girona.  

Només a la península Ibèrica,
BNI té  grups de treball actius
i ha generat , bilions d'euros de
negoci durant el . 

El grup empordanès forma part d’una organització internacional de «networking» i es va
fundar el gener passat a Figueres Està integrat per 44 membres que es troben
regularment per intercanviar referències en un boca-orella professionalitzat

La xarxa d’empresaris BNI genera un
milió d’euros de negoci a la comarca

L’acte de presentació del grup, el
gener passat. DIARI DE GIRONA

El BNI de Figueres
també ha iniciat
contactes amb el
grup del Rosselló
per potenciar la
inversió
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