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ACEMAC escenifica a Construmat la voluntat de reconversió de la construcció
L'Associació Catalana d'Empresaris de Materials de
Construcció (ACEMAC), presidida pel santcugatenc i
exalcalde Joan Aymerich, és un dels 1.300 expositors de la 17a
edició del Saló Internacional de la Construcció de Fira de
Barcelona, Construmat, que ha obert les portes aquest dilluns.
Un dels eixos importants de l'edició d'aquest 2011 és la
rehabilitació i reforma de la llar que, segons Aymerich,
constitueix 'el futur del sector', davant les males perspectives
de recuperació en la venda d'obra nova.

L'ACEMAC és una organització empresarial que agrupa empreses catalanes dedicades al comerç i distribució
de materials de construcció amb l'objectiu de defensar els seus interessos. Segons dades de Construmat, l'únic
segment de negoci que està creixent és el de la restauració, a un ritme de l'11%. El president de l'ACEMAC,
Joan Aymerich, ha remarcat a Cugat.cat la necessitat que el sector ho aprofiti per reconvertir-se.
Joan Aymerich: En lloc de dedicar-nos a la gran construcció, ens hem de centrar en la rehabilitació
enfocada en el particular i el petit constructor.
Pel que fa a la situació de Sant Cugat, Aymerich ha explicat que tot i tenir dificultats com tota la resta de
ciutats, la seva especificitat demogràfica fa que l'habitatge nou segueixi venent-se a un ritme més alt que a la
majoria de localitats.
Joan Aymerich: Tot i estant malament, a Sant Cugat encara no hi ha arribat tant la paralització de
vendes d'habitatge nou.
El president d'ACEMAC ha destacat que les administracions haurien d'intentar assegurar la bona salut de les
entitats financeres, ja que la concessió de crèdits a la ciutadania i a les empreses és necessària per estimular el
sector immobiliari.
Per primera vegada, l'edició d'enguany de Construmat, celebrada al recinte de Gran Via de la Fira de
Barcelona, és oberta al públic general. Tot i que el nombre de metres quadrats d'aquesta fira biennal ha
disminuït respecte el 2009, el nombre de participants s'ha mantingut al mateix nivell.
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