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L’Expô mostra els pisos
ques’estan construint a
Manresa i  el Bages

.z. M.  moments  a Manresa.  L’aiiy pas. Manresa sat,  l’espai  ocupat  per  aquestes

Un  dels sectors que han tornat  • empreses va necessitar  una  àrea
apostar  fott per 1’ExpoBages és  especifica  del recinte  fia1,  j en-

l’immobiliari. Diverses empreses  guany tornen  a  ocupar  una  part
promotores  que estn  construint  d’una ala del palau, lievat  d’una
pisos  al Bages, o que  en  tenen  e!  de  les  empreses,  que  presenta
projecte,  aprofiten  el marc  de la  maquetes  a escala i ha ocupat un
fira  per promocionar-los  davant  espai diferenciat.
dels  milers  . de visitants  que  al . Antoni Mufioz,  president  de
llarg  de quatre  dies fan cap al pa-  I’Associaciô de Professionals 1m-
lau  firal. Les  empreses  promôto-  mobiliaris  del  Bages  (APIB),
res  repartiran  prospectes  sobre  pensa  que  l’ExpoBages  facilita

caracterfstiques  de  les diver-  que  la  informaciô  arribi  a  un
ses  construccions,  i també  es po  nombre  important  de  persones,
drà  veure  alguna maqueta  a esca-  la quaI cosa és l’objectiu final  de

que  reprodueix  els edificis pro-  la  promocié  immobiliària,  j més
jectats.  La mai oria de  les promo-  en aquesta  època, en què ha  aug
cions  que  es podràn  veure a l’Ex-  mentat  notablement  la construc
P0  corresponen  a habitatges  del  ciô de pisos. Mufioz no creu  que
sector  de les  Bases  de  Manresa,  l’increment  dels preus  dels habi

sector  urbà de més crexement  tatges  a  Manresa,  xifrat  en  el
els  darrers  anys, perô també es  28  % per  la  societat  de  taxacié

podrà  obtenir  informaciô  sobre  Tinsa  (vegeu  Regi67  del  6  de
pisos  que s’estan construint en ai-  maig),  freni  l’interès  dels  com
tres  sectors  i en poblacions de  la  pradors.  El president  de 1’APIB
resta  de la comarca,i  sobre els pi-  pensa  que  l’increment  real  és a
sos  de segonamà.              l’entorndell5 %,unpuntperso

La  promociô  immobiliària  a  bre  de  la pujada mitj ana a Cata
ExpoBages  és una estratègia que  lunya, ja  que el tipus  d’habitatge
va  començar  a  fer-se palesa  en  que  hauria provocat la pujada del
.l’ediciô  de  fa  dos  anys, amb  la  28 % (els habitatges  anomenats
presència  de  diverses promoto-  d’alt estànding) no és representa
res  que  treballaven  en  aqueils  tiu delmercat  manresà.  Les maquetes a escala tomaran a ser I’atractiu de lamostra immobiliària. S’hi exposen els projectesd’enguany
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