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013
EL REES ARRIBA A BEGUR PER CONSTRUIR
R LA XARXA A LA COSTA BRAVA
Desprrés de la imp
plantació de la xarxa a Giirona i Figueeres, el RES se
egueix la sevva expansió i treu
el cap
p per la Costa Brava com
mençant per lla població de
d Begur.
Després de la imp
plantació de la xarxa a Giirona i Figueres, el RES se
egueix la sevva expansió i treu
p per la Costa Brava com
mençant per l a població de
d Begur.
el cap
Juntaament amb l’’associació de
d comerciannts i l’Ajuntam
ment de Beg
gur, a princippis de mes, es va
organ
nitzar una prresentació co
onjunta per eexplicar als comerços
c
de la zona quinn és l’objectiu de
la xarrxa i convidar‐los a entrar‐hi.
La citta es va dur a terme a la Sala
S de plenss de l’ajuntament de Beg
gur on més dd’una quinzena
d’empreses van assistir
a
per in
nteressar‐se sobre el projjecte. De les quals, moltees d’elles avu
ui dia
ja són
n membres RES.
R
Una d
d’aquestes empreses
e
és l’Estanc de B
Begur, el seu propietari, en
e Marc Carrreras, és el
presid
dent de l’asssociació de comerciants dde Begur que augura que
e el RES “porrtarà una
fidelittzació del cliient ja que aq
quest l’utilitzzarà per fer els
e seves com
mpres al poblle i, d’aquestta
maneera, la riquessa es quedarà a la zona” .
Carreeres també ofereix
o
l’ens comercial
c
coom a col∙labo
orador per a la reparticióó de targetes a la
zona.. A part, el prresident de l’associació aafegeix que “espero
“
que molts d’altrees comerços de
diverssos sector dee la zona s’hii apuntin i enns puguem comprar mútuament”
El sup
port rebut peer part dels comercials
c
i pel consistori va ser exce
epcional i, finns i tot, el 2o
on
tinent alcalde, Joaan Loureiro, va convidar a les empreses de la pob
blació a col∙laaborar i a en
ntrar
de la iniciativva ja que el RES
R els hi garrantirà una entrada
e
extra
a d’ingressoss.
dins d
Actuaalment, la xaarxa RES té 9 empreses a Begur: Estanc de Begur (primer mem
mbre i presid
dent
de l’A
Associació dee comerciantts), Sclott 17 01 Begur, Daana Taboe, Farmàcia
F
Sònnia, Moda no
ou
estil, Traça acadèèmia d’idiomes, s.e.a.c., l a botigueta de les olors, estètica som
mnis. I totes elles
F
iaG
Girona.
es sumen a les ja existents a Figueres
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