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CINC

Els millors centres
de negocis de l’Estat
 Una auditora situa els seus centres de Girona i Barcelona entre els millors
d’Espanya  Fundat l’any 1992 a Figueres, el grup ocupa 70 treballadors
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Els Centres de Negocis CINC,
fundats a Figueres l’any 1992, han
rebut la màxima distinció de qualitat en el marc del procés de categorització dels centres de negocis de tot Espanya que des de fa
mesos està duent a terme l’auditoria internacional TÜV Rheinland
i l'Associació Espanyola de Centres
de Negocis (ACN). El Centre de
Negocis CINC Barcelona ha rebut
la màxima qualiﬁcació de tots els
centres d’Espanya, i és un dels dos
centres que ha rebut 5 estrelles
(dels 120 centres auditats). El Centre de Negocis CINC Girona és el
tercer de tot el país a rebre la millor puntuació, amb una categoria
de 4 estrelles superior i a un pas de
la cinquena.
Aquest procés de categorització
dut a terme per TÜV Rheinland i
ACN deﬁneix uns requisits o estàndards de qualitat que regulen
els serveis i l'operativa d'un centre de negocis amb criteri professional, d'una forma similar al funcionament dels hotels amb els

Exterior de les oficines del Centre de Negocis CINC a Girona

estels.
Per confeccionar la categoria
dels centres de negocis s'han analitzat amb profunditat els serveis
i l'operativa professional com les
instal·lacions (ubicació, neteja,
manteniment, accés, seguretat,

accessibilitat, climatització, tecnologia de connexió telefònica,
audiovisual), serveis oferts (tipologia, disponibilitat, ﬂexibilitat i
equipament de despatxos, sales de
reunions, d'actes, formació, zones
comunes, domiciliacions, secre-

tariat, espai per a contingències),
servei del personal del centre (estudis, dedicació, idiomes, càrrec),
serveis addicionals (càtering, missatgeria, hostesses, serveis de traducció), actes organitzats com
networkings, entre d’altres.
Aquest procés d'establir categories als centres de negocis, segons el president de l’ACN Eduardo Salsamendi, «és una veritable eina pionera a Europa que
apareix en un moment en el qual
el sector està madur, amb una
sòlida experiència, fort, en creixement i clarament professionalitzat».
La seu dels Centres de Negocis
CINC a Barcelona es va inaugurar l'any 2007 i és encara avui dia
el centre de negocis més gran de
tota l'Europa continental, amb
més de 7.000 metres quadrats.
Està situat en el districte de la innovació de la Ciutat Comtal, el
22@, i en les seves instal·lacions hi
ha situades empreses de gran
prestigi nacional i internacional
com American Express, LinkedIn, Lufthansa, Servihabitat, Easypromos, Sage, Zurich i Swiss
Air, entre d’altres. El Centre de
Negocis CINC Girona també ha
rebut una excel·lent distinció amb
la qualiﬁcació de 4 estrelles superior. Inaugurat l'any 2003, en
aquest moment va ser un dels
centres de negocis pioners a les
comarques gironines.
«El funcionament d'un centre
de negocis és similar al que seria
un hotel d'empreses. Es disposa
d'un espai propi que seria el despatx, i d'uns espais comuns com
sales de reunions, juntes, actes,
zona de descans, menjador, recepció i hall, alhora que es comparteixen despeses de neteja,
manteniment, seguretat, internet, aigua, electricitat, secretariat», aﬁrma Enrique Urreta, di-

L’empresari baixempordanès Narcís Coll, nou
president de la Fundació Gaspar Espuña-CETT
 L’hoteler gironí es posa al

capdavant de l’entitat que
impulsa la formació i recerca
en el sector turístic
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L’empresari hoteler Narcís Coll
ha estat escollit president de la Fundació Gaspar Espuña-CETT, entitat
privada dedicada a impulsar la formació, la recerca i el coneixement en
el sector del turisme, hoteleria i
gastronomia. Creada l'any 2000, la
fundació promou, a través del centre internacional de formació i transferència de coneixement CETT, la
complicitat entre el sectors acadèmic, professional, empresarial i institucional, i també la internacionalització d’aquest centre i dels seus
alumnes, amb beques per ampliar
coneixements en altres països.
Amb l’elecció per part del patronat

de la fundació, Narcís Coll és el relleu al capdavant de l’entitat, després
del traspàs d’Antoni Sansalvadó,
qui n’havia estat el president des de
2010. Llicenciat en Dret per la Universitat de Navarra, diplomat en
Turisme pel CETT i Màster en Direcció d’empreses per EADA, Coll ha
mantingut una estreta relació amb
el Grup CETT, com a patró, professor i jurista dels serveis jurídics del
CETT, i també com a conseller d’algunes de les societats que en formen
part.
Actualment, Narcís Coll és director gerent de l’Hotel Medes II, establiment familiar amb 54 anys
d’història, situat a L’Estartit, al municipi de Torroella de Montgrí (Girona).
Coll també presideix la junta rectora del Parc Natural del Montgrí, les
Medes i el Baix Ter, i és membre del
ple de la Cambra de Comerç de Girona i del Consell Assessor del Pa-

tronat de Turisme Costa Brava-Girona. Coll ha estat president de la
junta de l’Estació Nàutica L’Estartit
Illes Medes i de l’Associació de Espanyola d’Estacions Nàutiques
Per la seva part, la Fundació
Gaspar Espuña-CETT és una entitat inherent al CETT, oberta,
creativa i motor de la pròpia activitat del centre. Fundada per Gaspar Espuña, la fundació té un fort
compromís de responsabilitat social que vetlla per estendre al grup
d’empreses del CETT i a les diferents accions que emprèn.
El Grup CETT és un centre internacional de formació i transferència de coneixement en hoteleria, turisme i gastronomia, adscrit a la Universitat de Barcelona, que ofereix tots els nivells de formació: uni-

versitària de grau i postgrau, formació professional, i també formació contínua per a professionals en
actiu i a mida de les empreses.

Narcís Coll
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1992 n CINC neix a Figueres
1997 Inauguració de la nova seu a Figueres.
1999 Obertura d’oficines a Girona.
2007 Inauguració del nou edifici de
CINC a Barcelona.
2013 Integració amb Assessoraments
Empordà i Arbat & Turró

rector dels Centres de Negocis
CINC.
L’ACN destaca que situar l'empresa en un centre de negocis és
una pràctica bastant estesa en la
resta del món, i que està experimentant un elevat creixement els
últims anys a Espanya, pels aventatges que suposa en termes de
«ﬂexibilitat, rapidesa i estalvi».
CINC (Centre Internacional de
Negocis de Catalunya) és una empresa familiar que es va iniciar a
Figueres al món de l'assessoria
d'empreses i dels centres de negocis l'any 1992. Impulsada per la
família Coll, al marge de la gestió
d’espais empresarials en els centres de negocis, la companyia es
dedica a l'assessoria empresarial
(ﬁscal, jurídica, comptable, laboral, ﬁnancera, auditoria, corredoria d'assegurances). Amb uns 70
treballadors en plantilla, l’any passat. Fa prop de dos anys, CINC va
integrar el seu servei d’assessorament i corredoria d’assegurances amb Assessorament Empordà
i Arbat & Turró.

Una campanya de
la Rosa dels Vents
guanya els Premis
Cactus
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Els Premis Cactus, impulsats
per L’Associació de Professionals
del Màrqueting i les Ventes de Girona i l’Associació Digitals Girona
amb l’objectiu de recompensar
els esforços de professionals de
l’entorn digital i el màrqueting gironins, ja tenen els seus primers
guanyadors. En una gala celebrada dijous a la nit, el gran premi del
Jurat va recaure en una campanya
de màrqueting Rosa dels Vents,
ideada per La Perruquera Comunicació. També van resultar guardonats, Naturaki (millor web), Pukono (millor app, desenvolupada
per Sixtemia Mobile Studio), Rataﬁa Terrània (millor innovació
de producte) i Instagram your city,
del Patronat de Turisme Costa
Brava (millor campanya de màrqueting). En total es van valorar 63
candidatures.

