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■ L’habitatge ideal per als espa -
nyols a l'hora d'adquirir un nou
immoble és una casa o xalet inde-
pendent situat a prop de la platja
amb una superfície mitjana que
frega els  metres quadrats i
amb tres o més dormitoris, segons
es desprèn del V Estudi La de-
manda d'habitatge a Espanya.
. L'any d'estabilització del sec-
tor?, que ha estat realitzat per Ca-
saktua.

Així, l'informe apunta que, tot i
que un  dels enquestats pre-
fereix un habitatge que estigui en
una zona costanera, un  pre-
fereix adquirir-lo en una ciutat
d'interior. A més, a part del xalet,
l'habitatge ideal per al  dels
enquestats és un pis i per al ,
un àtic.

També assenyala que els es-
panyols que busquen de forma
activa un nou immoble ja sigui
per comprar o llogar volen un pis
() d'entre  i  metres qua-
drats () i amb dos dormitoris
o més ().

En concret, tenint en compte la
mida de l'immoble, l'estudi des-
taca que el  voldria que tin-
gués com a màxim  metres

quadrats, el  entre  i 
metres quadrats i el  optaria,
si pogués, per un habitatge que
tingués més de  metres qua-
drats.

Pel que fa als extres, el fet de te-
nir un garatge privat és el més de-
sitjat per a un  dels enques-
tats. Per darrere hi ha tenir una
 terrassa (), un traster (),
un jardí () i aire condicionat
().

Segons estableix Casaktua, en
l'edició de l'estudi d'aquest any
extres com la piscina, les vistes al
mar o les zones ajardinades han
deixat de ser preferència per als
enquestats.

Per altra banda, l'estudi destaca
que l'eficiència energètica s'ha

convertit també en un altre dels
aspectes que són més apreciats a
l’hora d’adquirir un habitatge. En
aquesta línia, els espanyols valo-
ren que hi hagi un bon aïllament
tèrmic, la il·luminació LED, el fet
que els electrodomèstics siguin
eficients i que hi hagi aïllament
acústic.

Campanyes d’ajuda
En aquest sentit, Casaktua ha
llançat dues campanyes per aju-
dar els ciutadans a trobar el seu
habitatge ideal. La primera d'elles
compta amb . habitatges i in-
clou pisos i xalets amb una hipo-
teca mitjana de només  euros
al mes.

Per altra banda, aquest portal
immobiliari també ha posat re-
centment en marxa una campa -
nya d'habitatge situat a la costa,
amb un preu mitjà de . eu-
ros i una superfície que frega els
 metres quadrats.

Un estudi estableix que un xalet a la platja de 120
metres quadrats és l’habitatge ideal per als espanyols
Un 24% dels enquestats
prefereix que la seva llar
estigui a la costa i un 26%
opta per una ciutat interior 
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■«El videoclub està enfonsat: els
que seguim ho fem per inèrcia,
però no dona per viure». Juan Ma-
nuel Sanz és el propietari de l'Alfil,
el videoclub més antic de Madrid,
i resumeix així el present d'un sec-
tor que en poc més de deu anys ha
estat gairebé absorbit per la pira-
teria i el món digital. Hi va haver
un temps en el qual els videoclubs
van ser els reis del lloguer de pel·lí-
cules, líders d'un mercat domèstic
que durant les dècades dels  i 
encara no coneixia l'oferta de ví-
deo sota demanda de les platafor-
mes digitals, però aquella època
ha quedat enrere.

«Tinc el videoclub des de ,
dos anys després que comencés
el sector a Espanya. Aquí va arri-
bar el boom i el negoci va funcio-
nar bé fins que va arribar la pira-
teria», explica Sanz al local que
encara manté al barri d'Alameda
de Osuna, un dels quinze establi-
ments de lloguer de pel·lícules
que segueixen oberts a la capital
de l’Estat.

Segons l'Associació Nacional
d'Empresaris Majoristes del Sec-
tor Videogràfic, el  hi havia a
Espanya al voltant de . video-
clubs i avui no en queden més de
 a tot el país. «Si jo abans lloga-
va cent pel·lícules, ara en llogo
dues. La publicitat de línies ADSL
va fer que la pirateria augmentés
a un ritme vertiginós. Les platafor-
mes com Netflix o HBO també ve-
nen d'aquí», lamenta.

Sanz assegura disposar d'«unes
. pel·lícules en exposició»,
sense comptar «les altres . o
.» que acumula a la rebotiga,
títols que lloga a , euros «a una
mitjana de tres DVDs el dia, com

a màxim cent al mes». Explica que
aquest benefici no li dona «ni per
a cerveses», però manté el negoci
per la seva «passió» pel cinema i
la fidelitat a un petit reducte de
clients.

«Venen nostàlgics que volen
veure una pel·lícula determinada
i no la troben en un altre lloc. O
gent que no està al cas del sector i
ve a demanar consell. Els joves

abans eren els millors clients,
però ara ho són els més grans i els
nens: el cinema infantil és el que
més es lloga», reconeix.

Els videoclubs que segueixen
oberts s'han vist obligats a diver-
sificar el seu negoci i ara ofereixen
altres serveis que permeten man-
tenir viu un sector que per si ma-
teix ja no atreu el públic massiu.
«Aquí hem posat una papereria,
una llibreria... Tot això dona més
diners que el cinema», explica
Sanz.

El paradigma d'aquesta recon-

versió el trobem a Video Instant,
el videoclub més antic d'Espanya
-va obrir a finals de l’any -,
ubicat a l'Eixample de Barcelona,
i un dels pocs que encara aconse-
gueixen viure del negoci del cine-
ma.

El videoclub ha canviat de local
i ara es diu Video Instant Café Ci-
nema, un canvi de nom que va ve-
nir acompanyat de la incorpora-
ció d'una cafeteria i un cinema de
 butaques per «oferir un valor
afegit a l'establiment», segons ex-
plica la seva propietària, Aurora
Depares. La propietària va replan-
tejar el futur del videoclub, que
compta amb més de . pel·lí-
cules, quan li van pujar el lloguer
del local de . a . euros el
.

Va iniciar llavors una campa -
nya de micromecenatge per re-
captar fons que fessin possible el
trasllat del local al carrer Vilado-
mat, el seu emplaçament actual,
una activitat en què van participar
personalitats del sector del cine-
ma a Catalunya, com el director
Juan Antonio Bayona. «Ara fem
cicles de cinema, presentacions...
La idea és crear una mena de club
cultural que ofereixi coses que no
es puguin fer des de casa», detalla
Depares.

Tarifa plana
La propietària també ha incorpo-
rat una tarifa plana i per només
, euros al mes els seus clients
poden llogar tot el que vulguin,
una iniciativa que, al costat de la
cafeteria i la sala de cinema -que
lloga per a festes privades a 
euros-, li permet ser optimista
malgrat reconèixer que «el sector
està difícil».

Un optimisme al qual no
s'apunta Sanz. «El futur del video-
club no el veig. Som quatre gats.
Pot ser que sobrevisqui algun de
manera simbòlica, però el sector
està jubilat», sentencia.

Videoclubs, un sector que agonitza
La pirateria i el món digital han provocat que en 14 anys el nombre d’establiments hagi passat de
7.000 a aproximadament 300 Els videoclubs que continuen oberts s’han vist obligats a diversificar
el seu negoci i ara ofereixen altres serveis que permeten que aquest sector continuï viu 

Juan Manuel, propietari del
videoclub més antic de Madrid,
al seu establiment. EFE Un videoclub de

Barcelona ha obert
una cafeteria i una
sala de cinema
de 32 butaques
per oferir un
valor afegit a
l’establiment

Pel que fa als
extres, un 82%
prefereix un
garatge privat, un
67% opta per la
terrassa, un 64%
pel traster i un
59% pel jardí

Xavier Perez+Paul
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