notícies constants» sobre la crisi
immobiliària a l’estat espanyol
han atret l'interès d'inversors estrangers –alemanys, britànics,
però
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luxe «ha despertat» des de fa 8 meAREA (cm2): 349,8 sos.
«És un bon moment per tornar
a invertir en el sector immobiliari espanyol. No ho diem nosaltres,
sinó que són els clients els que ho
demostren amb un interès creixent

per comprar propietats a Barce- rendibilitat d'entre el 4% i el 5%, per Els clients de Coldwell Banker no però la factura arriba als 9.853
lona», apunta. Segons Carrière, revendre'ls a mitjà termini i treu- necessiten ﬁnançament bancari milions perquè el grup gallec tam
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«fa temps que no veiem tan mo- re'n una plusvàlua. Altres clients, per a les seves compres –el 80% de bé ha necessitat 801,7 milions d
viment
amb unCatalunya
incre- en canvi, també cerquen com- les operacions són en metàl·lic– i FGD.
9.881 al mercat,
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de compravenda més fàcilment,
està propera, si més no en el secsegons Carrière. L'expert recordaNOTICIAS EXCELTUR
Ampli ventall d’inversors
torOCUPACIÓN:
dels immobles
de luxe».
32,7%
V.PUB.: 1.124
Els clients de Coldwell Banker Els inversors dels mercats de pro- que s'han trencat operacions en el
cerquen immobles de luxe com a ximitat tradicionals, com ara Ale- passat per préstecs no concedits i
inversió, per transformar-los en manya, França, el Regne Unit o Ità- que, tot i que «sembla que hi hagi
hotels d'alt estànding o aparta- lia, «havien desaparegut durant la millora», encara circula poc crèdit
ments turístics, que ofereixen una crisi» i ara tornen per adquirir hipotecari.

Entren a robar a
una benzinera de
Cassà de la Selva
foradant el sostre

El turisme albira la seva recuperació aquest
estiu animat per la situació d’Egipte i Turquia
EFE | MADRID

De la mateixa manera que va
passar amb l'esclat de la primavera àrab, Espanya tornarà a beneﬁciar-se enguany del desviament de
turistes, però aquest cop per la crisi a Egipte i les revoltes a Turquia.
La millora és tal que ﬁns i tot el sector conﬁa en dir adéu a la recessió
a ﬁnals d’any.
«La nostra estimació és que

en els dos últims trimestres de
l'any ja estiguem creixent, amb la
qual cosa hauríem sortit de la recessió», va anunciar la passada
setmana el vicepresident de l'Aliança per l'excel·lència turística
(Exceltur), José Luis Zoreda, que situa com a element clau les «turbulències a Egipte i, en moltíssima
menor mesura, la inestabilitat a
Turquia».

L’opinió de Zoreda la comparteix el president de la patronal
hotelera, Joan Molas. Tots dos
apunten el turisme estranger com
a responsable del miracle turístic.
Quan va presentar les expectatives dels hotelers per a aquest
estiu Molas es va aventurar a preveure que Espanya superarà
aquest any els 58 milions de turistes estrangers i s'acostarà a la xi-

fra rècord del 2007, quan hi va haver 59,2 milions d'arribades internacionals.
Exceltur, ﬁns i tot, tradueix
aquesta demanda inesperada en
726.000 turistes estrangers i uns ingressos extres de 626 milions, per
la qual cosa va revisar a l'alça la
seva previsió per al 2013, que passa de la caiguda de l'1% estimada
al gener a una contracció del 0,4%.

ACN | CASSÀ DE LA SELVA

Uns lladres van entrar a robar
matinada d’ahir a una benzine
de Cassà de la Selva (Gironès). E
delinqüents van entrat a l'estab
ment utilitzant el mètode del b
tró, a través d'un forat que v
obrir al sostre. Cap a dos quarts
tres de la matinada va saltar l
larma de l'establiment i, a la m
teixa hora, els passatgers d'un v
hicle que passava per allà i va
veure moviments sospitosos va
avisar els Mossos d'Esquadr
Quan van arribar al lloc, van d
tectar que els lladres havien fet p
lanca a la reixa exterior i s’havi
endut la màquina de tabac.

