
 
 
 
 
 

DAVANT LA XX EDICIÓ DEL BMP DEL 19 AL 23 D’ OCTUBRE A BARCELONA 
 

CAIXABANK, MITJANÇANT BUILDINGCENTER, I SERVIHABITAT SERAN ELS 
PATROCINADORS PRINCIPALS DE BMP 2016 

 

 
Barcelona, 22 de juliol de 2016. – El Consorci de la Zona Franca, grup CaixaBank –

mijantçant la seva filial BuildingCenter– i Servihabitat han signat l’acord per ser els 

principals patrocinadors de Barcelona Meeting Point 2016. Aquest esdeveniment tindrà 

lloc del 19 al 23 d’octubre al recinte de Montjuïc-pl. Espanya de Fira de Barcelona. 

Així, el grup bancari ha estat el principal patrocinador de les darreres 18 edicions. 

 

L’acte de la firma ha reunit a: Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank; 

Antonio Cayuela, president de BuildingCenter; Juan Carlos Álvarez, director general 

de negoci immobiliari de Servihabitat; Jordi Cornet, delegat especial de l’Estat i 

conseller delegat de Consorci ZF Internacional –organitzadora firal–  i José M.ª Pons, 

director general de Barcelona Meeting Point.  

 

ETAPA DE PROMOCIÓ D’HABITATGE 

 

Amb la firma de l’acord s’ha evidenciat la reactivació de les promocions immobiliàries i 

de les accions de rehabilitació. Jordi Cornet ha reiterat el compromís estratègic del 

CZFB en promoure habitatges a preus assequibles els propers quatre anys “perquè 
d’acord amb l’Ajuntament de Barcelona, volem activar l’habitatge que podem 
promoure a la ciutat, complir una missió social i així afavorir el 
desenvolupament de noves àrees i la creació d'ocupació”. 

 

Cornet ha assenyalat que el CZFB és “un dels principals operadores públics amb 
habitatge programat a la ciutat i la nostra intenció es que puguin posar-se al 
mercat en col·laborar amb entitats promotores i econòmiques,  com ara les del 
grup Caixabank. Això podem fer-ho ara perquè hem sanejat el Consorci, tornem 
a tenir beneficis i ara podem exercir una funció social. El saló BMP serà un bon 
aparador per trobar socis immobiliaris i per explicar al ciutadà aquesta intenció 
estratègica de la nostra nova etapa.” 



Per la seva part, Juan Alcaraz ha assegurat que “en Caixabank som optimistes 
sobre la evolució que presenta el mercat immobiliari; el 2015 el preu de 
l’habitatge va iniciar una tendència ascendent i preveiem es mantingui els 
propers trimestres”. Davant la problemàtica social de l’habitatge, ha explicat que “a 
Caixabank, fidels amb la nostra vocació de compromís social, comptem amb un 
programa d’habitatge social, en col·laboració amb la Fundació Bancària “la 
Caixa”, amb  més de 32.000 habitatges, xifra que inclou els 350 immobles que 
hem cedit a les administracions públiques per cobrir les necessitats socials i els 
2.814 habitatges aportats al fons social d’habitatges. 
 
Juan Carlos Álvarez, director general de negoci immobiliari de Servihabitat, ha afirmat 

que “des de Servihabitat apostem per la col·laboració amb BMP com punt de 
trobada estratègic dels principals líders del mercat immobiliari”. Respecte al 

sector, ha explicat que “estem plenament compromesos amb la seva reactivació, 
que exigeix, cada vegada més, solucions avançades, eficients i globals per la 
gestió dels actius. I és que ens trobem en un moment clau de la consolidació de 
la inversió al nostre país. Detectar les millors oportunitats o oferir serveis d’alt 
valor resulta essencial per donar resposta a les expectatives del mercat”. 
 
El CZFB compta amb sostre per més de 2.000 habitatges programats urbanísticament 

a l’àrea metropolitana de Barcelona i espera atraure socis immobiliaris per  

desenvolupar-les als dos barris on es concentren, la Marina del Prat Vermell (1.240 

habitatges, dels quals 499 són socials i 741 lliures) i a Sant Andreu (551 habitatges, de 

les quals 482 son lliures i 69 socials). A més, promourà 136 habitatges més per a 

reallotjaments. 

 

BuildingCenter, societat 100 % de CaixaBank, està especialitzada en la gestió de tot 

tipus d’actius immobiliaris, tant del mercat retail com del d’inversió. BuildingCenter 

compta amb actius per venda i lloguer. Per altra banda, Servihabitat és el servicer de 

referència en la prestació de serveis per la gestió integral de carteres de crèdit 

hipotecari i promotor, així com d’actius  immobiliaris. Com a servicer ofereix als seus 

clients solucions integrals i molt especialitzades per la recuperació i gestió d’actius 

financers i immobiliaris, d’una manera òptima i amb la millor rendibilitat.  La visió de 

Servihabitat és la de liderar el mercat de servicing i consolidar-se com una referència 

nacional en el sector, amb un creixement sostingut en volum de negoci i clients. 

 

EL SYMPOSIUM DE L’ACTUALITAT IMMOBILIÀRIA 



 

Barcelona Meeting Point és el saló immobiliari professional i internacional més 

important d’Espanya i en 20 anys s’ha convertit en un punt de trobada local i global, 

gràcies al seu atractiu simpòsium per al professional i el seu aparador firal pel gran 

públic.    

 
El BMP de 2016 acollirà el Barcelona Funds Meeting, que reunirà por tercer any 

consecutiu a dirigents de fons d’inversió de tot el món. També organitzarà altra vegada 

el clúster, Shop in Barcelona. Real Estate, que posarà en contacte les empreses 

immobiliàries espanyoles amb compradors i agents de la propietat dels mercats més 

tradicionals europeus, que són actualment els que més estan comprant a Espanya.  

 

El Symposium Internacional BMP debatrà els temes de major actualitat del sector 

immobiliari. Per a l’elaboració d’aquests temes BMP comptarà un any més amb la 

col·laboració de les institucions més rellevants del sector. 

 

Els temes a debatre seran:  

 

• “Finançament immobiliari a Espanya”, per l’IESE 

• “Com impactarà el brexit al mercat immobiliari espanyol”, per ESADE 

• “Inversió hotelera”, per l’Urban Land Institute  

• “Inversió immobiliària internacional a Espanya: Inversió directa versus empreses 

cotitzades”, per EPRA 

• “Un nou màrqueting per un nou mercat de l’habitatge”, per RICS 

• “Economia, urbanisme i habitatge”, per APCE 

• “V Fòrum Immoscòpia”, pel col·legi API 

 

 

Si cliqueu l’enllaç, podreu accedir a una foto de la signatura de l’acord. D’esquerra a 
dreta: Jordi Cornet, delegat Especial de l’Estat i conseller delegat de Consorci ZF 
Internacional; Juan Antonio Alcaraz, director general de CaixaBank; Antonio 
Cayuela, president de BuildingCenter i Juan Carlos Álvarez, director general de 
negoci immobiliari de Servihabitat. 
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