
 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 

BMP celebrarà el seu 20 aniversari del 19 al 23 d’octubre al Palau 8 del recinte 

Montjuïc-Plaça d’Espanya de Fira Barcelona 

 

DEMÀ COMENÇA BARCELONA MEETING POINT, LA GRAN CITA 
IMMOBILIARIA DE L’ANY 

 
• El Secretari d'Estat de Relacions amb les Corts al Ministeri de la Presidència, 

José Luis Ayllón, presidirà la inauguració oficial de BMP demà a les 11 hores. 

 

• BMP 2016 comptarà amb molta activitat vinculada al creixent interès pels lloguers 

i la promoció d’habitatge assequible. 

 

Barcelona, 18 d’octubre de 2016. – Demà comença el Barcelona Meeting Point, la 20ª 

edició del Saló Immobiliari Internacional & Symposium, que organitzat pel Consorci de la 

Zona Franca de Barcelona se celebrarà fins a diumenge que ve 23 d'octubre en el 

pavelló 8 del recinte  de Plaça Espanya de Fira de Barcelona. La Inauguració Oficial 

tindrà lloc demà dimecres 19 d'octubre a les 11 hores al Palau 8 (Fira de Barcelona) a 

càrrec del Secretari d'Estat de Relacions amb les Corts en el Ministeri de la Presidència, 

José Luis Ayllón.  

 

BMP 2016 comptarà amb la participació de 312 empreses participants de 15 països, 

ocuparà 22.000 metres quadrats de superfície d'exposició, i albergarà un total de 22 

jornades amb més de 92 ponents de primer nivell internacional. La present edició de 

BMP 2016, que aquest any celebra la seva 20 aniversari, ve marcada pel dinamisme que 

està mostrant el sector immobiliari espanyol una vegada consolidada la seva recuperació 

definitiva. En aquest sentit, el Delegat de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de 

Barcelona i President de Barcelona Meeting Point, Jordi Cornet, ha explicat que “les 
perspectives a curt i mig termini per al sector immobiliari espanyol són molt 
positives perquè l'habitatge, en aquests moments, representa una de les millors 
opcions per a l'inversor a causa que els interessos estan baixos i els fons 
monetaris ofereixen rendiments negatius”. Cornet ha afegit que “com tots sabeu, 
Barcelona Meeting Point compta amb un Saló Professional i un altre Saló de 
Públic. Aquest any, al Saló Professional de BMP, comptarem amb una major 
participació de fons d'inversió internacionals i amb una massiva presència de 
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compradors i agents de la propietat dels principals països d'Europa, que són els 
principals clients de l'immobiliari espanyol. D'altra banda, el Saló dedicat al Públic 
de BMP ens acostarà la realitat social de cada dia, amb molta activitat vinculada al 
creixent interès pels lloguers i per la promoció d'habitatge assequible, atès que 
existeix una necessitat evident d'habitatge social”. 

 

BMP S’ADAPTA A LES NECESSITATS SOCIALS ACTUALS 
En el seu Saló dedicat al públic, Barcelona Meeting Point 2016 acostarà als ciutadans 

la realitat social de cada dia, amb molta activitat vinculada al creixent interès pels 

lloguers i per la promoció d'habitatge assequible, atès que existeix una necessitat evident 

d'habitatge social. L'habitatge de lloguer a Espanya es troba a molta distància del que és 

habitual en altres països i els experts del sector apunten al fet que serà un dels motors 

immobiliaris en els propers anys. És per això que Barcelona Meeting Point emprèn una 

nova etapa, on aposta per adaptar-se a les necessitats socials actuals i a la demanda 

actual de les noves generacions que s'incorporen al mercat de l'habitatge. Jordi Cornet 
ha assegurat que “les noves generacions tenen una visió poc patrimonialista de 
l'habitatge i busquen opcions de lloguer o d'habitatge de segona mà. A més 
existeix una creixent demanda de ciutadans que busquen habitatges assequibles a 
causa dels problemes que es troben per accedir al mercat de l'habitatge. Aquests 
aspectes els volem potenciar en BMP perquè volem ser una eina útil per a tots els 
ciutadans”.  

 

En aquesta mateixa línia d'actuació, Barcelona Meeting Point 2016 celebrarà el 

dissabte 22 d'octubre, d'11 a 14 hores, una sèrie de xerrades gratuïtes encaminades a 

informar i assessorar de tots els aspectes que cal conèixer i tenir en compte a l'hora de 

comprar, vendre o llogar un habitatge. Més informació de BMP a www.bmpsa.com 
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