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Promoció econòmica
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El Badalona Centre Internacional de Negocis és la seu d’esdeveniments de tota mena, des de congressos empresarials fins a rodatges publicitaris, concerts i festes de graduació ■ BCIN

Amb vistes al futur

REACTIVACIÓ · El Badalona Centre Internacional de Negocis celebra el vintè aniversari buscant la consolidació a
través d’activitats no només empresarials REIVINDICACIÓ · Des de la patronal de la ciutat demanen que tiri endavant
l’ampliació projectada i reclamen ambició als polítics per superar el “maltracte històric” del Besòs respecte al Llobregat
Marta Membrives
BADALONA

L’

edifici amb les millors vistes de Badalona mira cap
al futur amb la voluntat de
consolidar-se, dues dècades després de ser inaugurat. El Badalona Centre Internacional de Negocis (BCIN) va néixer amb l’ambició de convertir-se en espai de referència de l’activitat econòmica i les
convencions d’empresa al Barcelonès Nord i el Baix Maresme. L’actual gerent del BCIN, Antonio Ainoza, considera “visionària” la idea de
l’alcalde Joan Blanch de dotar Badalona d’un centre d’aquestes característiques, aixecat amb capital públic. “L’experiència diu que mai es
fa res que sigui necessari en el moment que s’inaugura”, afirma el
president d’honor de la Federació
d’Empresaris de Badalona (FEB),
Joaquim Padrós, que quan es va posar en marxa el BCIN era el màxim
responsable de l’associació empresarial badalonina. Recorda que el
1995 l’economia vivia un moment
important de crisi. “Aquell mateix
any, Espanya havia devaluat la moneda tres cops i la pesseta havia
perdut un 20% del seu valor.”

En aquest context, el projecte faraònic de Blanch va veure la llum al
capdamunt del turó de les Guixeres,
enmig del no-res i amb unes comunicacions que estaven molt lluny de les
que calia per convertir-se en el pol de
referència que aspirava a ser.
L’edifici, obra dels arquitectes
badalonins Antoni Poch i Jordi Moliner, és una construcció singular
on destaquen les grans obertures
de vidre, que li donen unes vistes
privilegiades del mar i la ciutat. Es
tracta d’un projecte inacabat des
del dia de la inauguració perquè no—————————————————————————————————————————————

El BCIN va néixer com a
centre d’empreses, però
està obert a rebre també
activitats culturals i socials
—————————————————————————————————————————————

més se’n va construir la primera fase. Dues dècades després, l’Ajuntament no té cap intenció d’acabar-lo
de desenvolupar, tot i que el seu gerent parla d’un repunt sòlid de l’activitat en els darrers mesos, amb
una ocupació dels mòduls de despatx per a empreses d’entorn del
93%. Del 1995 al 2002 l’ocupació va
anar creixent fins a arribar al

100%, que es va mantenir del 2003
al 2008. A partir de llavors, a causa
de la crisi econòmica, va disminuir,
però no ha baixat mai del 88%.
La consolidació de l’activitat
empresarial s’ha desenvolupat en
paral·lel al creixement del polígon
industrial de les Guixeres, a l’entorn del BCIN. El tipus de societats que hi ha al centre és molt variat, des d’empreses comercials
de tota mena de productes i serveis fins a autònoms de nova emprenedoria. També hi ha delegacions de marques com ara Toshiba
i empreses franceses, alemanyes,
suïsses i holandeses, entre altres
països. Al BCIN hi ha des dels seus
inicis la seu de la Federació d’Empresaris de Badalona i la delegació
de la Cambra de Comerç, que fan
servir els espais que ofereix el centre per organitzar activitats.
Pel que fa a les funcions de centre
de convencions, cal destacar que
l’activitat ha anat creixent amb els
anys. El punt culminant va ser el
2012, quan es van fer 423 actes, si
bé és cert que l’increment s’ha degut
en part a la diversificació dels usos
més enllà dels serveis per a les empreses, tal com explica el seu gerent,
que remarca el fet que al BCIN es fa-

Aniversari
amb portes
obertes
El BCIN ha programat per avui un seguit d’activitats esportives i lúdiques
per acostar-se a un
públic diferent del
que el visita habitualment. A partir
de les deu del matí
es farà una mobilització espontània i
la presentació de
les tècniques de
l’entrenament funcional que utilitzen
els esportistes
d’elit. De les onze
del matí a la una del
migdia hi haurà activitats com ara taitxi, bàsquet, castellers, esgrima, txikun i futbol, i es farà
una batucada. La
idea, segons el gerent, és obrir el
BCIN a la ciutat
perquè el pugui
conèixer.

cin activitats com ara concerts i festes de graduació. “Hem de ser un
centre obert a la ciutat i, per créixer,
necessitem rendibilitzar espais com
ara la sala d’actes amb alternatives
no empresarials”, manté. El BCIN
també ha estat el marc de rodatges
d’anuncis publicitaris, actes benèfics i trobades d’associacions diverses. Ainoza subratlla que un dels objectius és consolidar clients a l’entorn del campus sanitari i de recerca
biomèdica de Can Ruti. “El BCIN
hauria de ser el centre de convencions de referència d’aquest clúster
tan important per a Badalona.”
Des de la FEB encara volen anar
més lluny i reclamen el desenvolupament de la segona fase del centre per “fomentar l’activitat universitària a l’entorn de l’empresarial”. Padrós critica “la manca
d’ambició dels polítics” a l’hora de
reivindicar els projectes necessaris
per a Badalona. “Sempre hem estat una zona maltractada per la inversió pública.” El president d’honor de la FEB destaca el potencial
de Badalona i lamenta que els governs hagin afavorit els entorns del
Baix Llobregat i el Vallès. “Si nosaltres mateixos no ens fem valer, no
ho farà ningú”, conclou Padrós. ■

