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á�aojḿyvd
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La Cambra de Manresa «lamenta
profundament» els escorcolls de
seus del Govern
La institució creu que els darrers fets "deterioren seriosament" la possibilitat d'una
futura entesa entre Catalunya i Espanya

La Cambra de Comerç de Manresa ha emès un comunicat en que recorda que s'ha manifestat
reiteradament en favor del dret a decidir del poble de Catalunya i de la necessitat que aquest dret
es pogués exercir a partir de l'acord i oferint garanties sòlides. Ho ha fet com a signant del
Manifest del Far i adherint-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

Davant dels esdeveniments ocorreguts durant els darrers dies, la Cambra "lamenta
profundament" la imatge que es transmet amb els escorcolls de seus del Govern i empreses i
detencions d'alts càrrecs i funcionaris públics. La institució expressa la seva preocupació pel fet que
les actuacions de control de les finances del Govern de Catalunya "puguin afectar l'activitat
econòmica, universitària i d'investigació del nostre país".

Aquests fets mostren inequívocament "la manca de voluntat de trobar solucions acceptables" al
majoritari desig de la població de Catalunya de poder-se manifestar sobre el seu futur i "deterioren
seriosament" la possibilitat d'una futura entesa i el prestigi d'Espanya i Catalunya a l'exterior.

Des de 2013 la posició de les Cambres en relació amb el dret a decidir ha estat la "de total respecte
i acceptació" de la voluntat majoritària del poble català, expressada pels seus representants legítims
al Parlament de Catalunya. I en aquests moments convulsos la Cambra de Manresa "vol reiterar
el seu suport a les institucions d'autogovern de Catalunya". 
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L'alcalde de Solsona, David Ro-
dríguez, ha estat citat per anar a
declarar aquest dijous  de se-
tembre a dos quarts de dotze del
migdia a la Fiscalia Superior de
Catalunya pel seu suport a l'-O.
Rodríguez declararà a Barcelona
per la seva condició d'aforat, ja
que és diputat al Parlament. El
batlle de Solsona va rebre una ci-
tació per anar a declarar als jutjats
de Cervera la setmana passada i
Rodríguez va enviar un escrit a la
fiscalia per corregir l'error. La pla-
taforma Solsonès pel Sí ha orga-
nitzat un autocar perquè el mateix
dijous els veïns de la ciutat puguin
desplaçar-se fins a Barcelona per
donar suport a l'alcalde.

ACN BARCELONA

La Fiscalia cita
a declarar
l’alcalde 
de Solsona 
aquest dijous

La Policia Nacional va interro-
gar ahir com a investigades una
quinzena de persones acusades
de crear rèpliques de pàgines web
vinculades al referèndum de l'-
O, després que les originals fossin
tancades per ordre judicial. Entre
elles hi ha un jove de Calaf, Elliot
Morales, que va haver d’anar a de-
clarar ahir al matí a la comissaria
de la Verneda de Barcelona. Tot i
que inicialment li havien manifes-
tat que ho faria com a testimoni,
finalment va haver de comparèi-
xer com a investigat, per la qual
cosa va requerir la presència
d’una advocada.

L'alcalde de Calaf, Jordi Badia,
i la diputada d'ERC Alba Vergés
van acompanyar a Barcelona Mo-
rales i la seva família. Morales va

sortir de l’edifici passat / d' del
migdia, després d’haver-se acollit
al dret de no declarar.

Segons fonts policials, els im-
putats estan acusats d'un delicte
de desobediència i, després de
prestar declaració, van quedar en
llibertat a l’espera de comparèixer

davant del jutge quan se'ls citi.
Entre els altres citats a declarar

com a investigats hi ha el creador
de la web marianorajoy.cat, el
jove universitari Lluís Montables,
enllaç que remetia a la pàgina web
oficial sobre el referèndum que el
jutge va ordenar inhabilitar.  L'en-

llaç al web marianorajoy.cat, que
va començar a circular en les xar-
xes socials dijous passat, ja està
deshabilitat. 

Dues persones més van ser ci-
tades a declarar a la comissaria de
la Policia Nacional de Girona per
la clonació del web de la consulta
d'independència, suspesa pel Tri-
bunal Constitucional (TC), i van
acudir ahir al matí a fer-ho acom-
panyades d'advocats, atesa la seva
condició d'investigades. Un grup
de manifestants es va concentrar
a les portes de la comissaria per
donar-los suport.

Dissabte passat, el Tribunal Su-
perior de Justícia de Catalunya
(TSJC) va ordenar bloquejar l'ac-
cés a tres webs que facilitaven in-
formació dels punts de votació del
referèndum de l' d'octubre, cosa
que permetria deixar inhabilita-
des les rèpliques de les pàgines
tancades. La magistrada també va
ordenar bloquejar «els webs que
apareguin publicitats en qualse-
vol compte o xarxa social oficial
dels membres del Govern».

REDACCIÓ/EFE MANRESA/BARCELONA

Un jove de Calaf és entre la quinzena de persones
imputades per clonar webs del referèndum
El calafí, acompanyat per
l’alcalde Badia i la diputada
Vergés, es va acollir ahir al
seu dret a no declarar

MARIA NÚRIA REVETLLE

El jove calafí investigat, en el moment de sortir de la Verneda

La Fiscalia de Lleida va ordenar
ahir a la Guàrdia Civil lliurar re-
queriments a  ajuntaments de
la demarcació en què es demana-
va informació sobre l'organització
del referèndum. Entre aquests
municipis, hi ha el d’Oliana, on
ahir es van presentar els agents de
del cos.

Concretament, la Guàrdia Civil
va reclamar una còpia del decret
de suport al referèndum i del co-
rreu electrònic on el consistori po-
sava a disposició dels ciutadans
els espais habituals per votar l'-
O. La notificació s'hauria fet arri-
bar als alcaldes que van anar a de-
clarar la setmana passada per or-
dre de la Fiscalia de Lleida.

Ahir al matí, una patrulla
d'agents de paisà de la policia ju-
dicial ja va fer arribar les notifica-
cions als ajuntaments d'Oliana
(Alt Urgell), Tàrrega (Urgell), Al-
picat (Segrià), Almacelles (Segrià)
i Bellpuig (Urgell) i, durant la resta
del dia, es van anar incrementant
els requeriments a la resta de con-
sistoris afectats.

Segons va poder confirmar
l'ACN, a Oliana els agents van fer
aquesta petició d'informació a la
secretaria del consistori, que va
efectuar un registre d'aquesta en-
trada. La policia va marxar sense
emportar-se cap document.

L'alcalde del municipi, Miquel
Sala (PDeCAT), no era a l'ajunta-
ment d’Oliana quan s’hi van pre-
sentar els agents perquè es dirigia
a la Seu d'Urgell per donar suport
a l'alcalde de Bellver de Cerdanya,
que estava citat a declarar a causa
de l'-O.

A Almacelles, els agents van de-
manar al secretari municipal una
còpia del decret de suport al refe-
rèndum i una altra del correu

electrònic on el consistori posava
a disposició dels ciutadans els es-
pais habituals per votar, de cara a
l'-O.

L’alcalde d'Almacelles, Josep
Ramon Ibarz, va assenyalar que
«potser abans de citar-me diven-
dres passat podien haver reclamat
aquesta documentació via correu
electrònic o qualsevol altre mitjà.
Així podrien haver comprovat si
els ajuntaments havien signat el

decret de suport a l'-O abans o
després de la resolució del Tribu-
nal Constitucional».

Iberz va voler recordar que, si el
consistori ho havia fet abans de la
resolució, «no està incorrent en
cap tipus de delicte». Tal com va
concloure, «es podrien haver es-
talviat molta feina i moltes hores.
Funcionen una mica al revés, pri-
mer et citen i ara volen veure si és
veritat o no».

ACN OLIANA

La Guàrdia Civil entra a l’ajuntament
d’Oliana buscant informació de l’1-O
La Fiscalia de Lleida demana documentació a 31 consistoris sobre el seu suport al referèndum

ACN

L'alcalde d'Oliana, Miquel Sala, mostrant el document que els va entregar la Guàrdia Civil

La Cambra de Comerç de Man-
resa va reiterar ahir el seu suport
a l’actuació del Govern de la Ge-
nerlitat. En un manifest aprovat
en el ple d’ahir, la Cambra recorda
que s’ha manifestat reiterada-
ment en favor del dret a decidir. La
Cambra també «lamenta profun-
dament» la imatge del escorcolls
dels darrers dies i les detencions
d’alts càrrecs i funcionaris públics.
A més, la institució expressa la
seva preocupació pel fet que les
actuacions de control de les finan-
ces del Govern puguin afectar l’ac-
tivitat econòmica, universitària i
d’investigació del país.

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra de
Comerç dóna
suport a l’actuació
del Govern català

ERC Bages celebrarà demà el
seu acte central de campanya a la
comarca, que protagonitzarà la
secretària general d'ERC, Marta
Rovira. L'acte tindrà lloc a les  de
la tarda, a la plaça Sant Domènec
de Manresa, i també hi participarà
la consellera de Treball, Afers So-
cials i Famílies, Dolors Bassa; la
diputada de Junts pel Sí al Parla-
ment Alba Vergés; i la directora
general de Joventut, Marta Vilalta.
Al mateix temps, la secció local
d'ERC-Manresa muntarà una pa-
rada informativa a la plaça i les
JERC organitzaran un punt infor-
matiu perquè tothom qui vulgui
pugui consultar on ha de votar.

REDACCIÓ MANRESA

Marta Rovira
serà demà a la tarda
a l’acte central
d’ERC al Bages
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El Consell Comarcal del Bages
ha aprovat una moció de rebuig
a l’estat de setge dels darrers dies
i en suport al referèndum de l’1-
O. En el ple de dilluns a la nit, CiU
va presentar aquesta moció que
va tenir el suport esperat d’ERC i
la CUP, també el de la formació
ICV-EUiA, i amb una destacada
abstenció del PSC, que no hi va
votar en contra. 

El president del Consell Co-
marcal del Bages, el santpedo-
renc Agustí Comas, va manifestar
després de la sessió que «el nostre
deure com a institució pública
compromesa amb la democràcia
i la llibertat és estar al costat dels
alcaldes  del Bages i els nostres re-
presentants catalans».

REDACCIÓ MANRESA

El Consell del Bages
aprova una moció
de CiU a favor
del referèndum

La Cambra de Comerç de Man-
resa, les delegacions de la Cambra
de Barcelona a Igualada i Berga, i
entitats empresarials territorials
com l’associació d’empresaris
berguedana ACEB donen suport
«incondicional al procés endegat
pel Parlament, avalat per una àm-
plia majoria dels seus diputats,
que ha de permetre que els nos-
tres conciutadans puguin lliure-
ment i democràticament, expres-
sar la seva voluntat sobre el futur
del país». Els empresaris es com-
prometen a respectar el sentit del
vot i mostren la voluntat «d’adap-
tar l’actuació de les nostres em-
preses a aquesta voluntat». 

REDACCIÓ BARCELONA

Cambres de
Comerç i entitats
empresarials, al
costat del procés

El conseller d’Empresa i Conei-
xement, Santi Vila, serà dijous a
Callús en la recta final de la cam-
panya pel referèndum. El PDe-
CAT va fer l’acte central de cam-
panya amb la participació del
conseller Joaquim Forn. 

Vila parlarà a Callús en un acte
que tindrà un forma de xerrada-
berenar.  Vila portarà a Callús l’ar-
gumentari per dir que sí a la inde-
pendència, però al mateix temps
abordarà la situació política del
moment. L'acte serà a la plaça de
l'Ajuntament de Callús, demà, di-
jous, 28 de setembre, a 3/4 de 6 de
la tarda. Aquest és un acte obert a
tothom.

REDACCIÓ CALLÚS

El conseller Vila
serà demà a Callús
en campanya per
la independència

El regidor d’ERC a Sant Joan de
Vilatorrada Jordi Pesarrodona ha
denunciat als Mossos d’Esqua-
dra «la persecució i les amena-
ces» que ha rebut després que es
fes viral a les xarxes socials una
imatge on apareixia amb un nas
vermell de pallasso, al costat d’un
agent de la Guàrdia Civil davant
el departament de Governació, a
Barcelona. L’acció del santjoa-
nenc, que està vinculat al món de
la cultura i és actor de carrer, va
servir per protestar pacíficament
pels escorcolls i les detencions de
càrrecs de la Generalitat de Cata-
lunya que va fer la Guàrdia Civil
el dimecres 20 de setembre i per

l’onada de repressió de l’Estat es-
panyol pel referèndum de diu-
menge, 1 d’octubre. 

La fotografia es va convertir rà-
pidament en una de les imatges
més icòniques de l’independen-
tisme. A través de les xarxes va re-
bre l’escalf i l’admiració pel gest
que va fer per part de moltes per-
sones però també li ha costat un
seguit d’insults i amenaces pro-
vinents d’arreu de l’Estat espan-
yol i de Catalunya. 

El santjoanenc ha estat en el
punt de mira per part de mitjans
de comunicació nacionalistes
d’extrema dreta com Dolça Cata-
lunya, Periodista Digital i ESdia-
rio. Aquestes plataformes digitals

han qualificat l’acció del regidor
d’acte que buscava «provocar la
violència» i li han retret una vella
polèmica sobre si cobrava per fer
cerimònies de casaments. 

Aquests mitjans també van su-
bratllar que havia estat militant,
entre els anys 1977 i 1980 de Fuer-
za Joven, les joventuts de Fuerza
Nueva, un partit polític espanyol
d’extrema dreta, informació que
és una autèntica «difamació», se-
gons va assegurar el polític sant-
joanenc.

Des que la fotografia es va fer
viral, Pesarrodona ha rebut un
linxament mediàtic i ha presentat
la denúncia perquè s’estudiïn les
amenaces.

ALEIX SOLERNOU PUIG MANRESA

El regidor de Sant Joan Jordi Pesarrodona
rep amenaces d’arreu de l’Estat espanyol

ARXIU PARTICULAR

Pesarrodona i un guàrdia civil

Els crits «A tres euros el
quilo!» i «Que me’ls
treuen de les mans!» no
van ser els únics que es

van sentir ahir al mercat setmanal
de la Font dels Capellans de Man-
resa. Els paradistes van tenir un
competidor decibèlic inesperat:
la veu del president d’Esquerra a
Manresa, Ramon Fontdevila, que,
de parada en parada, anava cri-
dant: «Diumenge, la nova Repú-
blica!», mentre entregava fullets a
favor del sí. A canvi, rebia algunes
mostres de simpatia, alguna cara
de pocs amics i, sobretot, força in-
diferència. «I, de préssecs, no
me’n compraràs?», li va etzibar un
venedor sense mirar-se el paper
que li acabava de lliurar.

«Ens trobem gent de tot», expli-
cava Fontdevila a aquest diari. «Hi
ha gent que obertament diu que
no vol embolics, gent que diu que
votarà que no (cosa que em sem-
bla molt lloable) i gent que diu que
sí. També hi ha persones que, de
forma discreta, et diuen que hi es-
tan d’acord i perceben l’oportuni-
tat d’aquest referèndum», afegia.

Fontdevila, amb més militants
d’ERC, van portar ahir la campa-
nya del sí a un dels llocs amb més
concurrència de la ciutat, el mer-
cat de la Font, un barri on històri-
cament el sobiranisme no hi ha fet
gaire forat. Amb tot, Fontdevila es
mostrava content de les reaccions
de la gent. «He trobat més predis-
posició de ‘podrem!’, que no pas
‘no ho vull’. La gent s’ho mira amb
expectativa. I, de cada un que dis-
cuteix, n’hi ha deu que diu que,
diuen ‘d’acord’ i accepten el full».

«La gent que et diu que no et
respon que el referèndum no és
legal. Però, tot i així, els papers es-
tan sortint molt bé», afegia una
militant d’ERC. «Hi ha molta gent
que no ho entèn, o que ho inter-
preta de la forma com es dirigeix
des de Madrid», deia un altre mi-
litant del partit, Vicenç Ontangas.

Aquest diari, conversant amb
paradistes i clients, va poder cop-
sar una gran diversitat d’opinions.
«A mi m’és igual el que passi diu-
menge. Tal com estan les coses,
crec que això no s’arreglarà», deia
Magdalena Gavarre, responsable
d’una parada de roba per a la llar.
Una clienta, la Gemma, en canvi,

sí que ho tenia clar: «Tenim dret a
votar i penso que sí, que hi hem
d’anar. Almenys, jo ja tinc la deci-
sió presa», assegurava. Una iaia, la
Teresa, a la parada de la fruita,
també expressava el mateix: «I
tant, que s’ha d’anar a votar diu-
menge!» La paradista, en canvi,
preferia no mullar-se: «Amb els
negocis, de política i de futbol,
com menys en parlem, millor!

La Maria, venedora d’una para-
da de bacallà, embotit i olives, deia
que segurament anirà a votar, «i
serà per votar que no. A mi tots els
productes em vénen d’importa-
ció, de la resta d’Espanya!,» excla-
mava. «Jo sí que volia la indepen-
dència, però sóc un home de pau
i, veient el merder que hi ha, no
aniré a votar», deia un vianant, en
Pere. I un altre comprador, José
Luis Sastre,  mostrava així la seva
equidistància: «Els haurien de
tancar a tots dos, els d’un costat i
els de l’altre!», deia indignat.

La República es passeja pel mercat
Paradistes i vianants de la Font dels Capellans reben la campanya pel sí entre la indiferència i la simpatia

J. S.

El president d’ERC a Manresa, Ramon Fontdevila, entregant un fullet a una compradora del mercat

J. S.

L’activitat al mercat era frenètica ahir, com cada dimarts

Crònica
Josep Sallent MANRESA
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La conferència sobre comerç de
proximitat i competitivitat es farà el
20 d'octubre
La conferència a càrrec de Josep Maria Galí que s'havia de celebrar el 20 de
setembre passat va quedar ajornada per les manifestacions a favor del
Referèndum

La regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Manresa, amb el suport de la Cambra de Comerç de
Manresa, ha reprogramat per al divendres 20 d'octubre la conferència titulada La societat que ve
i el comerç de proximitat: oportunitats i requeriments de competitivitat, que anirà a càrrec de Josep
Maria Galí, vice-degà de la EAE Business School, doctor en Ciències de Gestió, acadèmic i
investigador sobre consum, sostenibilitat i bon govern en les organitzacions, així com autor de
diversos llibres de management, de marqueting de sostenibilitat i consultor. L'acte tindrà lloc a la
sala d'acres dela Cambra de Comerç, a les 20.30 h.

Aquesta jornada va ser programada inicialment per al 20 de setembre passat, però es va haver de
suspendre arran de les manifestacions a Manresa a favor del Referèndum de l'1 d'octubre i en
contra de detencions d'alts càrrecs del Govern de la Generalitat.

Durant l'acte es parlarà sobre les tendències socials que s'imposaran en els pròxims anys, dins del
marc de la revolució energètica i digital en la que estem immersos, i com afectaran a l'activitat
comercial i de serveis. El ponent donarà a conèixer el ventall d'oportunitats que s'obren i els
requeriments de competitivitat que exigeix el consumidor ciutadà als proveïdors de productes i
serveis.

Josep Maria Galí actualment està treballant en projectes de prospectiva del consum i innovació
empresarial amb especial èmfasis en el fenomen del consum sostenible i en l'aplicació de
polítiques de responsabilitat social i ambiental en el camp de la innovació de producte i el
màrqueting. Així mateix, exposarà una visió optimista del futur del comerç de proximitat.

Pàgina 1 de 1

http://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/70262/conferencia/sobre/comerc/proximitat/competitivitat/es/fara/20/octubre
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En el conjunt dels municipis de
més de 5.000 habitants de la Ca-
talunya Central es van registrar,
durant el segon trimestre de l’any,
un total de 991 operacions de
compravenda d’habitatges. Amb
aquesta xifra, el període abril-juny
d’enguany se situa com el millor
segon trimestre des de l’any 2007,
just abans de l’esclat de la crisi fi-
nancera. Amb tot, en aquell perío-
de el nombre de compravendes
pràcticament va doblar el registrat
ara, amb 1.802 operacions.

Les 991 transaccions del segon
trimestre suposen un increment
del 29,7% respecte de les vendes
registrades el segon trimestre del
2016 (764). A més, en termes in-
tertrimestrals, reflecteix un aug-
ment del 22,5%, ja que en els pri-
mers tres mesos d’enguany es van
tancar 809 operacions de compra-
venda.

Les dades analitzades, a partir
de l’estadística feta pública ahir
pel ministeri de Foment, recullen
les operacions en els 27 municipis
de la Catalunya Central de més de
5.000 habitants. En aquestes po-
blacions, el màxim del registre
disponible de compravendes
d’habitatges va tenir lloc el segon
trimestre de l’any 2005, quan se’n
van registrar 2.463. Per contra, el
mínim de la sèrie van ser els 319
del primer trimestre del 2013.

A Manresa, on es donen les xi-
fres absolutes més elevades
d’aquest territori, les variacions
intertrimestrals i interanuals són
força diferents de les globals del
conjunt de municipis. Així, res-

pecte del primer trimestre de
l’any, a la capital del Bages es van
registrar el segon trimestre 172
operacions de compravenda, set
menys (-3,9%) que en els tres me-
sos anteriors. Respecte del mateix
període de l’any 2016, l’increment
va ser més modest que el del con-
junt dels municipis de més de
5.000 habitants, del 18,6%. Amb
tot, les 172 operacions suposen
més del triple de les 53 registrades
en el pitjor moment de l’evolució
del sector, el tercer trimestre del
2010.

En el conjunt català, les dades
també mostren la recuperació
progressiva del sector. En el segon
trimestre d'aquest any, a Catalu-
nya s'han signat en les notaries un
total de 24.097 operacions de
compravenda d'habitatges, cosa
que suposa un increment del
17,9% en relació amb el mateix pe-
ríode de l'any passat. Aquesta xifra
de 24.097 pisos és la millor xifra
obtinguda a Catalunya en un se-
gon trimestre des de l'any 2007,
quan es van realitzar 31.693 ope-
racions de compravenda, segons
es pot observar en la sèrie històri-
ca del ministeri de Foment. En el
conjunt de l'estat espanyol, el
nombre d'operacions entre l'abril
i el juny va ser d’141.582, amb un
creixement del 14,7% en relació
amb el mateix període de l'any
passat i suposa el millor segon tri-
mestre des del 2010.  Catalunya és
el territori de l'estat que registra el
percentatge de creixement d'ope-
racions de compravenda més ele-
vat en l'últim any, entre el juliol del
2016 i el d’enguany.

CARLES BLAYA/ACN MANRESA

La venda de pisos creix prop del 30% als
principals municipis del territori central
El segon trimestre s’han registrat 227 operacions més que en el mateix període de l’any passat

Els titulats en formació profes-
sional dual, que es va aplicar per
primer cop el curs 2012-2013, te-
nen una inserció laboral superior
a la del total de titulats de FP, del
70% enfront del 51,1%. A més,
aconsegueixen millors contractes
i una retribució més alta. Però
continua sent una opció minori-
tària: només el 4,3% del total de
l'alumnat de FP era de FP dual el
curs 2015-2016. Així ho descriu
l'informe «La formació professio-
nal dual en el sistema educatiu ca-
talà», presentat ahir pel Consell de
Treball Econòmic i Social de Ca-
talunya (CTESC).

ACN BARCELONA

Set de cada deu
titulats en FP dual
troben feina en
acabar els estudis 

La regidoria de Comerç de
l’Ajuntament de Manresa, amb el
suport de la Cambra de Comerç,
ha reprogramat per al divendres
20 d’octubre la conferència titula-
da «La societat que ve i el comerç
de proximitat: oportunitats i re-
queriments de competitivitat»,
que serà a càrrec de Josep Maria
Galí, vicedegà de l’EAE Business
School, doctor en Ciències de
Gestió, acadèmic i investigador
sobre consum, sostenibilitat i bon
govern en les organitzacions, així
com autor de diversos llibres de
management, màrqueting i soste-
nibilitat. L’acte tindrà lloc a la sala
d’actes de la Cambra de Comerç a
les 20.30 h. Aquesta jornada va ser
programada inicialment per al 20
de setembre passat, però es va
suspendre per les manifestacions
a Manresa a favor de l’1-O.

REDACCIÓ MANRESA

L’acadèmic Josep
Maria Galí parlarà
a Manresa el dia
20 d’octubre
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 El nombre d'hipoteques
sobre habitatges a Catalunya el
juliol es va situar en 4.348
contractes, un decreixement del
4,6% en relació amb el mes de
juny i un augment del 24,8% en
relació amb el juliol del 2016

4.348
EL NOMBRE

D’HIPOTEQUES EL
MES DE JULIOL

LA COMPANYIALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 La paperera Miquel y Costas
va guanyar 19,49 milions
d'euros fins al juny, el 16,6%
més que en el mateix període
de l'any anterior, segons va fer
públic l’empresa en una
comunicació a la CNMV

Miquel y
Costas

GUANYA 19,49
MILIONS FINS AL MES

DE JUNY

 L'endeutament de les llars
de 53 països, incloses les
principals economies
mundials, va augmentar el
5,5% el 2016, el ritme de
pujada més elevat des de l’any
2007


CREIX L’ENDEUTA-

MENT DE LES
FAMÍLIES

EL SECTOR IMMOBILIARI En el període comprès entre l’abril i el juny d’enguany s’han tancat a les poblacions 
de més de 5.000 habitants de la Catalunya Central un total de 991 operacions de compravenda d’habitatges

g   EN XIFRES

Compravenda d'habitatges al territori central

Font:ministeri de Foment                                                                                                                              JORDI CIRERA

Municipis de més                                            2016 2017                        diferència     diferència  
de 5.000 habitants                                      2n trim.      1r trim.      2r trim      trimestral (%)        anual (%)

Abrera                                                  29          23          26                     13          -10,3

Artés                                                       4           17           12                -29,4           200

Berga                                                    35          28          37                  32,1              5,7

Capellades                                             4             5           12                  140           200

Esparreguera                                       51           51          73                  43,1           43,1

Igualada                                             103          72        120                 66,7           16,5

Manresa                                             145        179         172                  -3,9            18,7

Martorell                                              49          55          67                  21,8           36,7

Masquefa                                             28          20           17                    -15          -39,3

Moià                                                       12           17          23                 35,3           91,7

Navarcles                                             10           12            9                   -25             -10

Navàs                                                      6            9            9                      0              50

Olesa de Montserrat                         44          62          75                     21           70,4

Piera                                                     34          32          55                  71,9           61,8

Sallent                                                   12            4          10                  150          -16,7

Sant Esteve Sesrovires                      16          32          33                    3,1         106,2

Sant Fruitós de Bages                        18           12           13                   8,3          -27,8

Sant Joan de Vilatorrada                  23          25           19                   -24           -17,4

Sant Vicenç de Castellet                    21           15          26                 73,3           23,8

Santa Margarida de Montbui           16          22           31                 40,9           93,7

Santpedor                                              8           17          23                 35,3          187,5

Súria                                                        6          10           13                    30          116,7

Vilanova del Camí                              20           17          29                 70,6              45

Puigcerdà                                             24          33           31                  -6,1           29,2

Quart                                                       1            8             3                -62,5           200

Seu d'Urgell (la)                                  24          25          32                    28           33,3

Solsona                                                 21             7           21                  200          0,00

Total                                                      764       809        991                  22,5           29,7

comunicacio@catpress.cat - 28/09/2017 08:04 - 213.148.212.201
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