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La inversió immobiliària en botigues es duplica
d’Àustria, amb un increment del 
328%. Aquestes dades no van ser su-
ficients per remuntar el conjunt del 
mercat europeu, que es va mantenir 
pla, amb una inversió de 15.400 mi-
lions l’últim trimestre de l’any.  

L’atractiu de Barcelona i altres 
grans ciutats com Madrid per a les 
marques va impulsar aquest mer-
cat. De fet, en els últims mesos hi ha 
hagut diverses operacions destaca-
bles en el segment minorista, com 
la inauguració de la macrobotiga de 
Desigual a la plaça de Catalunya i 
l’anunci d’una onada d’obertures 
de cafeteries Costa Coffee a Barce-
lona i altres ciutat de tot l’Estat. 
Aquest interès de les marques per 
obrir nous establiments fa que els 
inversors s’animin a comprar locals 
per llogar-los, però la competència 
cada cop més ferotge per comprar-
los està començant a fer augmentar 
els preus, i això està arrossegant a la 
baixa la rendibilitat per als propi-
etaris dels immobles, segons el ma-
teix informe.  

En particular, el Portal de l’Àn-
gel continua incrementant el seu 
atractiu per a les marques i l’any 
passat va escalar una posició en el 
rànquing mundial de carrers co-
mercials més cars, passant del lloc 
15è al 14è. A més, continua sent el 

carrer més car d’Espanya, amb un 
preu mitjà de 3.249 euros el metre 
quadrat. El passeig de Gràcia ocupa 
el tercer lloc de carrers més cars 
d’Espanya, amb un preu mitjà de 
2.700 euros el metre quadrat, per 
darrere del carrer Serrano de Ma-
drid, on els locals es cotitzen a 
2.940 euros el metre quadrat. A 
més distància se situa el carrer Pe-
lai, també de Barcelona (2.100 eu-
ros el metre quadrat), el carrer Por-
taferrissa (1.860 euros el metre 
quadrat) i la rambla de Catalunya 
(1.080 euros el metre quadrat). 

Perspectives per a aquest any 
De cara al 2015, la consultora espe-
ra que el mercat continuï creixent 
a tot Europa, però alerta que l’escas-
setat d’espais de qualitat seguirà 
frenant el mercat. La deflació i els 
preus continguts del petroli, però, 
podran fer millorar les condicions 
del mercat, segons el director euro-
peu d’estratègia d’inversió de la 
consultora, David Hutchings.  

En global, el mercat d’inversió 
immobiliària va créixer encara més 
que el minorista. En concret, segons 
les dades de Cushman & Wakefield 
ho va fer en un 134,2%, fins als 6.630 
milions de dòlars (uns 6.300 mili-
ons d’euros, al canvi d’ahir).e

Els preus dels locals als principals carrers de Barcelona es disparen per l’alta demanda

LA SORTIDA DE LA CRISI

La recuperació del sector immobi-
liari s’accelera. A la reactivació del 
mercat d’oficines, que es va duplicar 
a Barcelona el 2014, segons un in-
forme de la consultora CBRE, s’hi va 
sumar l’any passat un creixement 
gairebé exponencial en la inversió 
en locals per ubicar-hi botigues, 
d’acord amb un estudi publicat 
aquesta setmana per Cushman & 
Wakefield, que assenyala un creixe-
ment del 117% en comparació amb 
l’any anterior a tot l’Estat. 

En concret, la inversió en locals 
de botigues a Espanya va pujar als 
2.600 milions d’euros, fet que ha 
convertit l’Estat en líder al sud 
d’Europa en aquest segment, per 
davant d’Itàlia, que va incrementar 
les operacions un 65%, i Portugal, 
amb un increment del 98%. Al con-
junt d’Europa, Espanya se situa en 
quarta posició pel que fa a la inver-
sió, per darrere del Regne Unit, Ale-
manya i França. Tot i això, va ser Ir-
landa qui va liderar els increments 
a nivell europeu, amb un espectacu-
lar increment del volum d’operaci-
ons del 714%, seguit de la República 
Txeca, on van créixer un 407%, i 
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T E C NO CAMPU S

Curs per construir 
impressores 3D, l’èxit 
de l’emprenedor 
Xnergic ja té programada una segona edició 
del curs, que es farà aquest mes de maig

X
nergic, el moviment 

per impulsar les vo-
cacions tecnològi-

ques del Tecno-
Campus de Mataró, 

ha portat a terme amb èxit el 
primer curs per construir una 

impressora 3D. L’empresa 
Formbytes, que ha rebut l’as-

sessorament de l’àrea d’em-
prenedoria del TecnoCampus, 

ha dissenyat la impressora i 
ha sigut l’encarregada d’orga-

nitzar aquest curs. S’hi ha 
muntat una impressora 3D de 

baix cost i de format de sobre-
taula, pensada tant per a l’ús 

domèstic com per a l’ús edu-
catiu, i els alumnes –la gran 

majoria dels quals són majors 
d’edat– han entès com funci-

ona cadascuna de les parts 
que la integren.  

Després de construir les im-

pressores, els participants van 
compartir les experiències amb 

la resta de companys, en un curs 
que han valorat de manera molt 

positiva. De fet, ja hi ha un se-
gon curs programat que es du-

rà a terme al mes de maig. Xner-
gic impulsa així un fab lab al Tec-

noCampus, un espai per a la fa-
bricació digital obert a la 

ciutadania, per a participants de 
totes les edats, i en el qual 

aquest curs d’impressores ha re-
sultat tot un èxit. 

Canvi de paradigma 

Miquel Lloveras, que és un dels 
emprenedors de l’empresa 

Formbytes, explica que aquest 
maquinari “es considera una de 

les revolucions tecnològiques 
més importants dels nostres 
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temps, ja que està suposant un 
canvi de paradigma en tots els 

àmbits”. “Però tal com passava 
amb els ordinadors en els seus 

inicis, i tot i que està evolucio-
nant de manera exponencial, en 

part gràcies al moviment open 
source, encara no és una tecno-

logia accessible, per la dificultat 
tant en el hardware com en el 

software”, continua explicant 
Miquel Lloveras. 

El projecte Formbytes va ar-
rencar amb la voluntat d’acostar 

la tecnologia de la impressió 3D 
a tothom, tal com detalla el ma-

teix Lloveras, que afegeix que 
“és molt important el paper de 

la fabricació digital, i en concret 
el de la impressió 3D, en l’edu-

cació i la seva adopció per part 
del jovent”.  

Impressora econòmica 

“Després d’un període llarg de 
prototipatge, hem desenvolu-

pat una impressora amb un dis-
seny senzill, i que per preu i usa-

bilitat (és una de les més econò-
miques del mercat europeu) pot 

ser una bona eina per iniciar-se 
en aquest món”. Després de 

provar el prototip amb èxit, el 
projecte Formbytes es va po-

sar en contacte amb el Tec-
noCampus, des d’on han co-

mençat a preparar amb Xner-
gic els tallers: “A través de 

l’àrea d’emprenedoria del 
TecnoCampus i com a empre-

sa de base tecnològica que 
som, ens han guiat en tots els 

processos necessaris per a la 
constitució d’una empresa, 

tant pel que fa a l’estructura 
com en relació a una part 

complexa, com és l’accés a fi-
nançament”.
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