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AUDITORIA

Primermercat laboral dels graduats
]L’auditoria s’haconvertit en laprincipal
sortidaalmercat laboraldelsgraduatsuni
versitaris enbranques relacionadesamb
l’economia, segonsdadesdelCol∙legide
CensorsJuratsdeComptesdeCatalunya
(CCJCC),difoses la setmanapassadaamb
motiudeldiamundialde l’Auditor, quea
lesxarxes socials secelebraambl’etiqueta
#AuditorProud.Enelsdarrerscincanys
s’hancreatuns500nous llocsde treball
anualsal sectoraCatalunya.AEspanya

arribena2.100.El70%d’aquestes feines
esdirigeixena joves recentment titulats.
Durantel2016, elCol∙legi va registrar
14.638 treballs, ambun incrementdel 10%
sobreelsquevadura termeel2015.
SegonselpresidentdelCCJCC,DanielFau
ra, “l’auditoriaesmantécomunsdels sectors
capaçosdegenerarocupació jove idequali
tat, fins i totenelsanysdeméscrisi econòmi
ca”.PerAntoniGómez,vicepresidentdel
CCJCC,“lesempreses tenenel convenci

mentdequeenelspropersanys lacreació
d’ocupació seràencaramésgran”, comho
demostraquegairebé totes les firmescol∙le
giadesdisposend’unpladecarreraprofessi
onalque, amésdepermetreconèixerel
procésdepromoció i avaluaciódel treball,
veacompanyatd’una forta inversióen for
mació, amb40hores l’anyper treballador.
Catalunyacomptaactualmentambuns
5.000auditors,unaquartapartdel sectora
Espanya.D’aquests,nomésel25%exercei
xen laprofessió, cosaqueelpresidentdel
CCJCC,DanielFaura, veucom“unadada
positivaquedemostraque l’auditoriaés
laportad’accésa moltesaltres feines”.
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Daniel Faura

CiutatVella i Eixample,
més cars que el 2007
ROSA SALVADOR
Barcelona

Els preus de l’habitatge als dis
trictes de Ciutat Vella i l’Eixam
ple han superat ja els nivells que
van assolir al pic de la bombolla
immobiliària, el 2007, segons un
estudielaboratpelportalIdealis
ta. En el tercer trimestre els
preus van pujar un 5,1% a Ciutat
Vella i un 3,1% a l’Eixample, fins
als 4.793 euros/m2 i 5.215 euros/
m2, respectivament. Tots els al
tresdistrictestenenencarapreus
inferiors als del 2007, sent Nou
Barris i Sant Andreu on la dife
rènciaambaquellperíodeésmés
important, del 43,5% i el 36,1%,
respectivament.Enelconjuntde
la ciutat, els preus han pujat un
18,2% respecte a l’any anterior,
però encara continuen sent un
8,4%més baixos que en el pic de
labombolla.Segonselportal,per
primera vegada els preus més
alts a la ciutat són a l’Eixample,

quejasuperaSarriàSantGervasi
(5.199euros/m2) i lesCorts(5.156
euros/m2).Al’altrecostat,elsdis
trictes més econòmics són Nou
Barris, amb 2.126 euros/m2; Sant
Andreu (2.729 euros/m2) iHorta
Guinardó(2.937euros/m2).
En el conjunt de la ciutat, els

preushanpujatun18,2%respec
te a l’any anterior, però encara
continuen un 8,4% més baixos
queel2007.
Lespujadesdepreusnonomés

esdonena laciutatdeBarcelona,
sinó a tota l’àrea metropolitana.
En l’últim trimestre destaquen
especialment les pujades d’Es
pluguesdeLlobregat(d’un12,9%
en només tres mesos), Montgat
(12,3%) i SantVicenç deMontalt
(9,6%).
D’altra banda, el BBVAvapre

sentar un estudi sobre el sector
immobiliari destacant la forta
pujadade les vendes, que aCata
lunya creixen més del 20% res
pectea lesde l’anypassat.!

La cadena, que factura 16 milions, ja té set hotels

Axel obre aMadrid

BARCELONA Redacció

El grup Axel, especialitzat en
hotels enfocats al públic gai,
inaugurarà demà dimecres el
seu primer hotel aMadrid, fruit
de l’aliança amb HI Partners,
filial de Banc Sabadell, que ha
invertit 9 milions d’euros en
l’immoble.
L’Axel Madrid és la tercera

obertura que realitza aquest
any el grup fundat per Juan
Julià el 2003 amb un primer
establiment a Barcelona. A més
d’un hotel a Berlín des del
2009, va obrir l’Axel Beach a les
Canàries el 2013 i un segonAxel

a Barcelona el 2015. Aquest any
2017, l’empresa ha obert el se
gonhotel a Berlín i l’Axel Beach
Ibiza.
Juan Juliàmanté així els seus

plans d’obrir deunoushotels en
els propers cinc anys, per créi
xer en un context de creixe
ment del sector. Segons explica,
l’últim any Espanya va rebre
més de 6,2 milions de turistes
LGTB i el sector va ingressar
més de 6.300 milions d’euros,
gairebé un 40% més que el tu
risme de negocis.
Per donar suport a aquest

creixement, a mitjans del 2016
Axel va firmar l’entrada d’Aris

taeusLimited en el seu acciona
riat, amb una inversió d’11 mili
ons d’euros pel 35% del capital.
Encara que Axel no detalla
aquesta informació, Aristaeus
és una filial del turc Global In
vestments Holdings, amb in
versions en turisme, immobilia
ri i energia, i propietari de Cre
uers del Port de Barcelona.
El 2016 Axel va assolir una

facturació d’uns 16 milions, un
20%més que l’any anterior. Els
plans de Julià passen per conti
nuar creixent, amb hotels la
majoria urbans, algun de platja,
a Europa i especialment als
Estats Units.!
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Imatge del nou hotel de la cadena aMadrid
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Els pisos a Ciutat Vella, més cars que durant la bombolla
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Tu mejor préstamo
Soluciones Urgentes de Liquidez

Concedemos Préstamos
Desde6.000€ hasta 500.000€

Solo con la garantía de una propiedad

www.tumejorprestamo.com
Visítanos en Paseo de Gracia 37, 3º 1ª - Barcelona
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