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La Cambra comença un cicle de
jornades sobre el sector industrial
La directora general d'Indústria de la Generalitat, Matilde Villaroya, serà la
convidada de la primera sessió

La Cambra de Comerç de Manresa començarà un cicle de jornades dedicades a analitzar i debatre
sobre la situació del sector industrial a la Catalunya Central i les seves perspectives de futur. El
cicle, que porta per títol L'empresa del demà, forma part del projecte Ocupació al Bages Industrial,
promogut per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa i en el qual la Cambra també hi
participa. La primera sessió tindrà lloc dimecres vinent dia 28 de novembre i hi participarà la directora
general d'Indústria de la Generalitat, Matilde Villaroya, que parlarà sobre l'estratègia industrial de
Catalunya. L'acte tindrà lloc a les 9 del matí a la sala d'actes de la Cambra.

El dimecres 12 de desembre, a les 12 del migdia, es farà la segona jornada d'aquest cicle, en la
que es parlarà de l'impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya. En aquest cas, el ponent serà
Joan Miquel Hernández, responsable de l'àrea de Desenvolupament Empresarial de la
Generalitat de Catalunya. La participació a les dues sessions és oberta a totes les persones que
hi estiguin interessades i cal fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a
goviedo@cambramanresa.org.

El Bages, comarca industrial

El sector industrial té un pes específic important al teixit econòmic del Bages, on suposa un 30%
de l'ocupació i un 41% de tot el valor afegit brut que general el sector privat de la comarca, segons
dades de l'estudi Creixement econòmic i activitat empresarial al Bages 2012-2016 que la Cambra
va fer públic el passat mes d'octubre. Així, la comarca destaca dins del conjunt català per seu
marcat caràcter industrial i la presència d'empreses molt internacionalitzades, entre les quals
destaca el sector auxiliar de l'automoció, molt important en termes quantitatius i amb una base
exportadora superior a la mitjana catalana del mateix sector.

L'aposta d'Europa pel sector industrial i l'entrada de les noves tecnologies de la indústria 4.0
han posat el focus d'atenció en aquest sector, que es prepara per afrontar canvis importants en els
propers anys.
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https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/79740/cambra/comenca/cicle/jornades/sobre/sector/industrial



El preu dels pisos a Manresa
s’ha reduït del 55,3% des del mo-
ment del preu màxim del boom
immobiliari, el 4t trimestre del
2007, quan el preu mitjà dels ha-
bitatges era de 2.152,2 euros el
metre quadrat. El tercer trimestre
d’enguany, el valor s’ha situat en
962 euros, el 2,1% més que en el
trimestre anterior i el 4,7% més
que un any abans. D’entre les ciu-
tats catalanes de més de 25.000
habitants, només Salt (56,9%) i
Tarragona (55,4%) han experi-
mentat una davallada més pro-
nunciada que Manresa des que
aquestes ciutats van marcar el seu
màxim històric de preu, el tercer
trimestre del 2007 i el primer del
2008, respectivament. Aquestes
dades es desprenen de la darrera
estadística de preu de l’habitatge
publicada pel ministeri de Fo-
ment.

La caiguda del 55,3% del preu
des de l’inici de la crisi suposa
trenta-quatre punts més que la
davallada de la mitjana catalana,
que ha estat del 21,2%, en passar
dels 2.490,5 euros el metre qua-
drat el 2n trimestre del 2008 als
1.961,4 del darrer trimestre. Amb
tot, només tres municipis de més
de 25.000 habitants, Barcelona,
Castelldefels i Sant Cugat del Va-
llès, han experimentat caigudes
del preu per sota de la mitjana na-
cional (del 16,5%, 17,9% i 20,2%,
respectivament). 

Amb els 962 euros el metre
quadrat actuals, Manresa es man-
té en la franja baixa de preus de les
grans ciutats del país, només per
sobre de Tortosa, Lleida, Reus i
Salt. El preu de l’habitatge no su-
pera a la capital del Bages els 1.000
euros el metre quadrat des del ter-
cer trimestre del 2015.

En el cas d’Igualada, la caiguda
del valor ha estat similar a la de
Manresa, del 54,4%, des que va
marcar el seu màxim històric el 2n
trimestre del 2007 amb 2.388,5
euros el metre quadrat fins als
1.089,4 actuals. El preu a la capital
de l’Anoia s’ha incrementat el 3%
trimestral i el 2% anual en el pe-
ríode entre juliol i setembre d’en-
guany, fet que suposa un dels crei-
xements més minsos del valor de
l’habitatge entre les ciutats grans
del país.

A Martorell, la davallada del
preu des del pic del boom ha estat
del 42,5%, des dels 2.563,3 del se-
gon trimestre del 2008 als 1.472,7
del període juliol-setembre. En
aquest trimestre, el preu ha caigut
el 5,1%, i el 9,8% en termes intera-
nuals. 

El preu mitjà de l’habitatge lliu-
re a Catalunya va augmentar el
4,8% el tercer trimestre en relació

amb el mateix període de l'any
passat. Concretament, entre el ju-
liol i el setembre d’enguany el me-
tre quadrat costava 1.961,4 euros
de mitjana. 

Al conjunt de l’estat, el preu va
pujar un 3,2% interanual en el ter-
cer trimestre del 2018, fins a arri-
bar als 1.589,5 euros el metre qua-
drat. D’acord amb l’informe de
Foment, el preu de l’habitatge

lliure ha experimentat una varia-
ció trimestral del 0,1%. Després de
26 trimestres de caigudes intera-
nuals, iniciades al final del 2008,
aquesta dada suposa el catorzè
trimestre consecutiu de pujada
nominal de preus.

En termes reals, és a dir, des-
comptant la inflació, el preu de
l'habitatge lliure s’ha incrementat
l’1% respecte a l’any passat.

CARLES BLAYA/AGÈNCIES MANRESA

El preu dels habitatges a Manresa ha
caigut el 55,3% des del pic del boom
La capital del Bages és la tercera ciutat catalana de més de 25.000 habitants on s’ha reduït més el valor

BBVA té a Catalunya el 55% de
clients digitals, la qual cosa supo-
sa un augment en l’últim any del
16%, mentre que els clients que
operen via mòbil se situen en el
44%, un 26% més. A més a més, el
40% de les vendes de BBVA a Ca-
talunya són digitals, una xifra que
duplica la de l'any anterior, segons
va informar ahir el banc. L’entitat
inicia una nova etapa amb una
única Direcció territorial a Cata-
lunya i una Direcció regional
d’empreses. Actualment, BBVA
disposava a la comunitat de dues
Direccions territorials per donar
servei de banca comercial: una
centrada a Barcelona i Àrea Me-
tropolitana, liderada per Chris-
tian Terribas, i l’altra per a la resta
de Catalunya, dirigida per Xavier
Llinares. Terribas finalitza ara la
seva trajectòria al grup, i Llinares
assumirà la direcció territorial de
BBVA a Catalunya, i Joan Piera
manté la direcció regional de ban-
ca d'empreses.

EP/REDACCIÓ MANRESA

BBVA augmenta el
16% els seus clients
digitals a Catalunya
en l’últim any

La Cambra de Comerç de Man-
resa començarà dimecres que ve
un cicle de jornades dedicades a
analitzar i debatre sobre la situa-
ció del sector industrial a la Cata-
lunya Central i les seves perspec-
tives de futur. El cicle, que porta
per títol «L’empresa del demà»,
forma part del projecte Ocupació
al Bages Industrial, promogut per
la Diputació de Barcelona i l’Ajun-
tament de Manresa i en el qual la
Cambra també hi participa. En la
primera sessió participarà la di-
rectora general d’Indústria de la
Generalitat, Matilde Villaroya,
que parlarà sobre l’estratègia in-
dustrial de Catalunya. L’acte tin-
drà lloc a les 9 del matí a la sala
d’actes de la Cambra. 

El dimecres 12 de desembre, a
les 12 del migdia, es farà la segona
jornada d’aquest cicle, en la qual
es parlarà de l’impacte laboral de
la indústria 4.0 a Catalunya. En
aquest cas, el ponent serà Joan
Miquel Hernández, responsable
de l’àrea de Desenvolupament
Empresarial de la Generalitat.

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra debat
sobre la situació
del sector
industrial al
territori central

ECONOMIA

 CaixaBank es va convertir
ahir en la primera entitat
financera d'Espanya a disposar
del seu assistent virtual a
Amazon Alexa, anomenat Neo,
segons va informar el banc en
un comunicat

CaixaBank
ESTRENA ASSISTENT

VIRTUAL A 
AMAZON ALEXA

EL PERSONATGELA XIFRAEL BANC

Marcadors

Nissan Motor va confirmar
ahir que ha destitueix com a
president de la companyia
Carlos Ghosn arran de la
investigació interna feta per
una sèrie de presumptes
irregularitats financeres

Carlos
Ghosn

NISSAN DESTITUEIX
EL PRESIDENT DE LA

COMPANYIA 

 Endesa invertirà uns 800
milions d'euros en distribució
elèctrica a Catalunya entre
aquest any i 2021, segons va
explicar ahir el conseller
delegat de la companyia, José
Bogas

Endesa
INVERTIRÀ 800

MILIONS A
CATALUNYA
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                                                                                                                                                              Variació entre    Variació entre                                                                                                                                  Variació del
                                                                                                                                                                  3r trimestre         3r trim. del                                                                                                  Variació del           3r trim. del 
                                                                                                                                                                      del 2018 i          2018 amb                                                                                                 3r trim. amb            2018 amb
                                                                      3r trimestre       2n trimestre        3r trimestre        2n trimestre            el 3r trim.       3r trimestre       2n trimestre         3r trimestre          el 2n trim.              el 3r trim.  
                                                                             del 2018              del 2018               del 2017        del 2018 (%)       del 2017 (%)              del 2018               del 2018               del 2017     del 2018 (%)         del 2017 (%)

Badalona                               1.806,5       1.760,4        1.626,1               2,6              11,1             652             947              799           -31,2            -18,4
Barcelona                              3.300,1       3.297,3        2.992,1                0,1             10,3           3.112          4.563          3.589           -31,8             -13,3
Castelldefels                          2.912,6       2.788,8        2.497,7               4,4             16,6              217             244              279            -11,1             -22,2
Cornellà de Llobregat          2.088,6      2.004,3        1.769,5               4,2            18,0             180             264              238           -31,8            -24,4
Esplugues de Llobregat       2.442,3       2.367,6       2.083,7               3,2             17,2              116              137              133           -15,3             -12,8
Gavà                                        2.253,9       2.203,5       2.061,0               2,3              9,4              127             160              167          -20,6            -24,0
Granollers                              1.595,9       1.626,8       1.493,5               -1,9              6,9              152              301              194          -49,5             -21,6
Hospitalet de Llobregat (L')1.970,0       1.928,0       1.664,0               2,2             18,4             599              835              882          -28,3             -32,1
Igualada                                1.089,4       1.057,4      1.068,2                3,0               2,0              123               137               141          -10,2             -12,8
Manresa                                    962,0         942,6          918,5                 2,1               4,7              216               251              286           -13,9            -24,5
Martorell                                1.472,7     1.400,8      1.340,8                 5,1               9,8                58                80                96           -27,5            -39,6
Mataró                                   1.600,0       1.533,4        1.456,1               4,3               9,9             418             520              507           -19,6             -17,6
Mollet del Vallès                    1.621,7       1.554,5       1.487,0               4,3               9,1              137              170              136           -19,4                0,7
Montcada i Reixac                1.640,0       1.520,8       1.478,4                7,8             10,9             108              155               173          -30,3             -37,6
Prat de Llobregat (El)           2.193,3        2.107,7       1.955,0                4,1             12,2              138              197              164           -29,9             -15,9
Premià de Mar                       1.958,7       1.832,8        1.762,7               6,9              11,1               83              118              103           -29,7             -19,4
Ripollet                                   1.687,6        1.587,9        1.503,1               6,3             12,3              101              176               157          -42,6             -35,7
Rubí                                        1.586,0        1.585,1        1.437,5                0,1             10,3             280             425             366           -34,1             -23,5
Sabadell                                 1.558,4       1.502,2        1.378,7                3,7             13,0             626           1.087              870          -42,4            -28,0
Sant Adrià de Besòs             1.865,4        1.807,7        1.567,7               3,2             19,0             104              116                87           -10,3              19,5
Sant Boi de Llobregat          2.002,1       1.904,2        1.765,1                5,1             13,4              231              331              282          -30,2             -18,1
Sant Cugat del Vallès           3.328,4        3.337,1      3.008,0              -0,3             10,7             243              315              262           -22,9               -7,3
Sant Feliu de Llobregat        2.189,3       2.189,4       1.989,2               0,0             10,1              112              162              106          -30,9                5,7
Sant Joan Despí                    2.542,6       2.521,0        2.175,4               0,9             16,9               62               94                77          -34,0             -19,5
Sant Pere de Ribes                1.575,6        1.637,6        1.572,6              -3,8              0,2             120              161               191           -25,5             -37,2
Santa Coloma Gramenet      1.575,8       1.543,2        1.369,7                2,1             15,0             307              471              422          -34,8             -27,3
Barberà del Vallès                 1.789,5        1.761,6        1.551,2                1,6             15,4               96              129              122          -25,6             -21,3
Sant Vicenç dels Horts         1.726,9       1.706,2       1.534,4                1,2             12,5               99             104              106            -4,8              -6,6
Cerdanyola del Vallès          1.968,0        1.934,1        1.765,2                1,8             11,5              117              160              156          -26,9            -25,0
Terrassa                                  1.453,5       1.388,9       1.304,8               4,7             11,4              791           1.078              952          -26,6             -16,9
Vic                                            1.160,7        1.181,3        1.112,0               -1,7              4,4               89              133              133           -33,1             -33,1
Viladecans                             2.034,6       1.990,9       1.866,0               2,2              9,0             202              267              239          -24,3             -15,5
Vilafranca del Penedès        1.308,2        1.258,7       1.204,8               3,9              8,6             100              157              160          -36,3             -37,5
Vilanova i la Geltrú               1.667,5       1.600,6       1.466,7               4,2             13,7              213             286              382           -25,5            -44,2
Blanes                                     1.338,2       1.326,9        1.313,4               0,9               1,9             140              215              165          -34,9             -15,2
Figueres                                  1.119,0        1.105,9        1.128,8                1,2             -0,9             108              190              138          -43,2             -21,7
Girona                                     1.528,8        1.521,0       1.495,9               0,5               2,2              241             388              356           -37,9            -32,3
Lloret de Mar                         1.609,1       1.650,8        1.514,6              -2,5              6,2             198             239              201           -17,2               -1,5
Olot                                          1.101,1       1.055,9       1.008,8               4,3               9,1                91               115               114          -20,9            -20,2
Salt                                            944,7         886,0          880,9               6,6               7,2              143              374              220          -61,8            -35,0
Lleida                                        903,0          893,9          883,3                1,0               2,2             380              571             466          -33,5             -18,5
Cambrils                                  1.559,1        1.592,1       1.565,8               -2,1             -0,4             166              225              180          -26,2               -7,8
Reus                                           935,0          931,4          959,0               0,4             -2,5             335             480              381          -30,2             -12,1
Tarragona                               1.121,5       1.066,1       1.070,4               5,2              4,8             424             609              477          -30,4              -11,1
Tortosa                                     694,6          752,2          686,7               -7,7               1,2               86               96              104          -10,4             -17,3
Vendrell (El)                           1.123,8        1.193,3         1.117,1              -5,8              0,6             188              267              241          -29,6            -22,0

g   EL PREU DEL METRE QUADRAT A LES POBLACIONS CATALANES DE MÉS DE 25.000 HABITANTS

TAXACIONSPREU

Font:ministeri de Foment                                                                                                                                                                                                                                       JORDI CIRERA

L’EVOLUCIÓ DEL MERCAT DE L’HABITATGE Entre les ciutats catalanes de més de 25.000 habitants, només Salt
i Tarragona han experimentat una caiguda més pronunciada que Manresa del preu dels pisos des del boom
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La Borsa
El comentari

902 15 30 20 - www.r4.com

Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 23-11-2018 a les 18:01 h.

Continguts Renta 4

Tipus d’interès

 1 -0,148

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 86.250,720 -1.226,72

CAC 40 4.946,950 8,81

DAX 11.192,690 54,20

Dow Jones 24.330,130 -134,56

Eurostoxx 50 3.137,210 10,54

FTSE 100 6.952,860 -7,46

FTSE MIB 18.714,900 111,86

Ibex 35 8.916,700 10,50

IGBC ( ) 11.897,860 -169,50

Preu Var.

IGPA ( ) 26.016,680 20,95

Latibex 4.648,100 -53,20

Merval (Argentina) 30.806,400 531,89

Mexbol ( ) 41.254,770 -16,36

Nasdaq 100 6.541,564 -34,10

Nasdaq Comp. 6.958,326 -13,92

Nikkei 225 21.646,550 139,01

S&P 500 2.644,520 -5,41

Stoxx 50 2.891,240 9,42

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 78,580 78,14 79,12 -0,26 -0,33 15,49

ACERINOX 8,898 8,84 9,01 -0,07 -0,74 -25,32

ACS CONST. 33,570 33,23 33,69 0,39 1,18 2,91

AENA 136,450 135,95 137,35 0,45 0,33 -19,26

AMADEUS IT 62,520 60,76 64,10 -0,98 -1,54 4,01

ARCEL.MITTAL 19,950 19,77 20,74 -0,64 -3,11 -26,37

B. SABADELL 1,111 1,11 1,13 -0,00 -0,22 -32,91

BANKIA 2,837 2,83 2,88 -0,01 -0,25 -28,84

BANKINTER 7,438 7,40 7,47 0,04 0,49 -5,90

BBVA 4,916 4,90 4,96 0,01 0,20 -30,88

CAIXABANK 3,646 3,63 3,68 -0,01 -0,19 -6,25

CELLNEX TELECOM 22,590 22,06 22,69 0,37 1,67 6,30

CIE AUTOMOT. 22,780 22,46 22,96 0,16 0,71 5,62

DIA 0,800 0,77 0,82 0,01 1,81 -81,41

ENAGAS 24,270 24,18 24,44 -0,04 -0,16 1,68

ENDESA 19,700 19,61 19,82 -0,02 -0,13 10,33

FERROVIAL 18,105 17,91 18,14 0,24 1,34 -4,33

GRIFOLS 25,820 25,38 25,82 0,19 0,74 5,71

IBERDROLA 6,620 6,58 6,62 0,03 0,46 2,48

INDITEX 26,200 25,73 26,26 0,30 1,16 -9,03

INDRA A 8,515 8,45 8,62 0,06 0,65 -25,34

INM.COLONIAL 8,780 8,68 8,80 0,08 0,98 6,00

INT.AIRL.GRP 7,304 7,21 7,34 0,08 1,16 0,94

MAPFRE 2,495 2,47 2,50 0,01 0,56 -6,83

MEDIASET ESP 6,238 6,11 6,29 0,11 1,83 -32,49

MELIA HOTELS 8,735 8,72 8,84 -0,04 -0,51 -24,04

MERLIN PROP. 11,025 10,88 11,10 0,15 1,38 -0,54

NATURGY 21,950 21,77 22,18 0,04 0,18 14,03

RED ELE.CORP 18,975 18,85 19,03 0,12 0,61 1,42

REPSOL 14,860 14,79 15,31 -0,40 -2,62 0,78

SANTANDER 4,088 4,06 4,12 0,00 0,05 -25,40

SIEMENS GAMESA 11,925 11,80 12,08 -0,02 -0,21 4,33

TEC.REUNIDAS 22,340 22,12 22,54 -0,03 -0,13 -14,76

TELEFONICA 7,334 7,28 7,36 0,04 0,59 -9,74

VISCOFAN 51,350 50,90 51,45 0,10 0,20 -6,43

Divises
Preu Var.% 

$ 1,133 -0,62

127,860 0,74

0,885 0,05

Franc 1,131 0,34

Corona 10,304 0,06

$ 1,499 0,36

$ 1,568 0,23

Petroli

Brent 21 58,83

Metalls

Or 1.222,5

El manresà Valentí Roqueta ha
estat reelegit president de l’Asso-
ciació Vinícola Catalana (AVC),
després de la junta directiva que
va tenir lloc dijous, i seguirà qua-
tre anys més en el càrrec.

Roqueta, president del grup vi-
tivinícola Roqueta Origen, va as-
segurar que els pròxims quatre
anys suposen «continuar la labor
històrica que fa l’Associació Viní-

cola des de la seva fundació de de-
fensar els interessos generals del
sector i assessorar els associats»,
segons va informar l’AVC en un
comunicat. El president de la pa-
tronal també va destacar la neces-
sitat d’«ajudar a coordinar i im-
pulsar les potencialitats que el vi
català ofereix, tant al nostre país
com en els mercats internacio-
nals». D’altra banda, les empreses
Família Torres, Peralada, Huguet

de Can Feixes, Castell del Remei,
René Barbier i Codorniu han ocu-
pat les sis vicepresidències, men-
tre que el grup Cellers Pinord ha
estat elegit tresorer de la junta di-
rectiva de la patronal.

L’Associació Vinícola Catalana
representa actualment el 80% dels
cellers a Catalunya, entre els que
hi ha Freixenet, Bodegues Sumar-
roca, Codorniu, Juvé & Camps o
Vins Grau.

REDACCIÓ LOCALITAT

Roqueta, reelegit president
de la patronal catalana del vi 
El manresà es proposa «impulsar les potencialitats del vi» a Catalunya i a fora

ECONOMIA
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El Centre de Formació Pràctica
de Manresa ja ha fet la sol·licitud
dels cursos de formació ocupa-
cional per a l’any 2019, que tin-
dran per objectiu formar perso-
nes aturades per tal que puguin
trobar feina al sector industrial del
territori. La previsió és que s’im-
parteixin dos cursos: «Mecanitza-
ció per arrencament de ferritja»,
del qual se’n faran dues edicions,
i «Muntatge i posada en marxa de
béns d’equip i maquinària indus-
trial», amb una edició. El curs que
començarà primer, el proper mes
de desembre, serà el de mecanit-
zació.

REDACCIÓ MANRESA

El CFP ja té
sol·licitats els nous
cursos de formació
per al 2019

La Cambra de Comerç de Man-
resa convoca la 51 edició del Con-
curs d’aparadors de Nadal, que
vol premiar els millors aparadors
nadalencs del comerç manresà.
Els establiments que vulguin op-
tar a guanyar el premi poden ins-
criure’s a partir del 3 de desembre
i fins al divendres 14. Hi haurà dos
guanyadors, un escollit per un ju-
rat i l’altre per votació popular, que
s’enduran cadascun un premi de
300 euros. Entre el 12 i el 20 de de-
sembre el públic podrà votar elec-
trònicament i el jurat es desplaça-
rà fins als establiments per valo-
rar-los i emetre el seu veredicte.

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra convoca
el 51è concurs
d’aparadors de
Nadal de Manresa

La FUB organitza una nova edi-
ció de la la Fira borsa de treball,
que tindrà lloc el proper dijous, i
inclourà una conferència de l’eco-
nomista Santiago Niño-Becerra.
Amb aquesta activitat, UManresa
posarà en contacte els estudiants
del grau en Administració i Direc-
ció d’Empreses amb empreses
col·laboradores del programa
Prèmium de la Universitat. Perso-
nal de 21 empreses entrevistarà
alumnes dels darrers cursos del
grau per trobar el perfil d’estu-
diant més adequat per incorpo-
rar-lo com a alumne de pràcti-
ques. 

REDACCIÓ MANRESA

UManresa posa en
contacte empreses i
alumnes d’ADE en
una fira de treball

 La seu de Macsa ID a Sant Fruitós
de Bages va acollir ahir una jornada
sobre la indústria 4.0 organitzada per
l’Ajuntament de Manresa i el col·legi
de enginyers de Manresa. L’objectiu
era fer una introducció a l’evolució i
reptes de l’anomenada Industria 4.0,
i Macsa ID va presentar-hi el seu cas
d’èxit. En acabar la trobada es va fer
una visita a les instal·lacions de l’em-
presa del polígon de Santa Anna.

Macsa ID acull una
jornada sobre el futur
de la indústria 4.0

MACSA

TAXACIÓ D’OBRES D’ART
I ANTIGUITATS

Repartiment d’herències
Inventaris

Separacions i divorcis
Pagament d’impostos amb obres d’art

«Vull saber què tinc i quant val»

www.peritosdearte.com

Tel. 93 152 10 16  -  638 131 443
Av. Diagonal, 419, 3r 2a  08008  Barcelona

tasaciones@peritosdearte.com
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