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La Cambra i el Cercle
d'Infraestructures posen a debat el
model de distribució elèctrica
Serà en una jornada que es farà el divendres dia 27 de gener, a partir de les 9 del
matí

La Cambra de Comerç de Manresa i el Cercle d'Infraestructures posaran a debat el model de
distribució elèctrica en una jornada que tindrà lloc el proper divendres, 27 de gener, a partir de les 9
del matí. La proposta de debat, sobre un factor clau que incideix de forma directa en la
competitivitat de les empreses, coincideix amb un moment en què els preus de l'energia estan
d'actualitat a causa de l'augment de la demanda provocat per l'onada de fred. L'acte és obert a
tothom prèvia inscripció al telèfon 93 872 42 22 o al correu electrònic goviedo@cambramanresa.org.

La jornada tindrà com a ponents a Assumpta Farran, directora de l'Institut Català de l'Energia;
Gabriel Prat, president de Selba; i Albert Estapé, director de distribució d'Estabanell Distribució.
Tots tres exposaran el seu punt de vista sobre la distribució elèctrica, reflexionant sobre els nous
models que s'estan imposant en alguns països europeus, amb xarxes més locals i multiplicitat de
fonts de proveïment. Un cop acabades les ponències, s'obrirà un debat amb tots els assistents.

Aquesta serà la primera jornada conjunta de la Cambra i el Cercle d'Infraestructures d'aquest any
2017. Les dues institucions tenen un acord de col·laboració mitjançant el qual de manera periòdica
organitzen sessions de debat a Manresa per tractar temes relacionats amb les infraestructures i
que tenen incidència en les empreses i l'economia de la comarca.
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La Cambra de Comerç de Man-
resa i el Cercle d’Infraestructures
posaran a debat el model de dis-
tribució elèctrica en una jornada
que tindrà lloc divendres, a partir
de les  del matí. La proposta de
debat, sobre un factor clau que in-
cideix de forma directa en la com-
petitivitat de les empreses, coin-
cideix amb un moment en què els
preus de l’energia estan d’actuali-
tat a causa de l’augment de la de-
manda provocat per l’onada de
fred. L’acte és obert a tothom prè-
via inscripció al telèfon   
 o al correu goviedo@cambra-
manresa.org.

La jornada tindrà com a po-
nents Assumpta Farran, directora
de l’Institut Català de l’Energia;
Gabriel Prat, president de Selba; i
Albert Estapé, director de distri-
bució d’Estabanell Distribució,
que reflexionaran sobre els nous
models que s’estan imposant en
alguns països europeus.

REDACCIÓ MANRESA

El Cercle
d’Infraestructures i
la Cambra debaten
sobre distribució
elèctrica

La Marxa Pagesa per la dignitat
de la pagesia preveu reunir dis-
sabte a l'avinguda Maria Cristina
de Barcelona més de  tractors
d'arreu de Catalunya, fet que no
s'havia vist mai fins ara. Són les
primeres estimacions del sindicat
Unió de Pagesos (UP), que orga-
nitza aquesta acció per reclamar
la dignitat del sector. «Una suma
d'una cosa, més una altra, més
una altra, ens ha decidit a reivin-
dicar que nosaltres també exis-
tim, i que som aquí, i que la classe
política acabi entenent que for-
mem part d'aquesta societat», va
assenyalar ahir el coordinador
nacional d'UP, Joan Caball. La
mobilització reclama «renovar el
contracte de la societat» amb el
camp per al futur més immediat.
A més, el sector denuncia, entre
d'altres, que la renda agrària cata-
lana acumula una davallada del
, en termes constants, entre el
 i el .

El tret de sortida de La Marxa
Pagesa serà el dijous  de gener,
on des de  poblacions d'arreu
del país sortiran tractors en co-
lumnes. Cada territori –Terres de
l'Ebre, Catalunya Central, comar-
ques de Muntanya, àrea metropo-
litana de Barcelona, i comarques
gironines-, articularan una o di-
verses columnes amb l'objectiu
d'anar sumant gent i tractors. 

De les comarques de la Cata-
lunya central, sortiran tractors des
de La Seu d’Urgell (demà, a / de
 del matí), en una ruta que tindrà
punts d’arrancada divendres a
Calafr ( del matí), Jorba (h) i
Igualada (. h). També demà,
hi haurà sortides des d’Alp ( h) i
Solsona (. h) i s’hi afagiran
tractors des de Berga (. h) i
Manresa ( h). 

Divendres, les diverses colum-
nes arribaran a tres punts dife-
rents -Badalona, Molins de Rei o
Santa Perpètua de Mogoda se-
gons la seva procedència,- per es-

tar ja a les portes de Barcelona.
Dissabte, dia central de la marxa,
partiran dues columnes de trac-
tors que entraran a la capital cata-
lana pel nord i pel sud de la ciutat
fins arribar a l'avinguda Maria
Cristina on està previst que a par-
tir de dos quarts de dotze del mig-
dia arrenqui l'acte central. Entre
d'altres, la lectura del manifest
«Lluita amb Unió de Pagesos per
la dignitat de la pagesia», que prè-
viament serà lliurat als alcaldes de
les poblacions on hagi fet parada
la marxa.

En roda de premsa, el coordi-
nador nacional d'Unió de Page-
sos, Joan Caball, va assenyalar
ahir que els homes i les dones que
es dediquen a Catalunya a la pa-
gesia i a la ramaderia demanen
«dignitat i respecte». «Volem ex-
plicar els problemes del camp i el
que aportem al país», va assenya-
lar Caball, que també va esmentar
la «poca transparència dels mit-
jancers entre els pagesos i el con-

sumidor final, la retallada dels
ajuts de l'Estat en un  per al
desenvolupament rural o el fet
que el Govern ignori els acords
presos en seu parlamentària i en
el marc de la Taula Agrària.

A banda de «la dignificació i re-
coneixement del paper de la pa-
gesia a la societat» i el «respecte a
la voluntat democràtica de la pa-
gesia professional» pel que fa a la
representació d'UP, el manifest
enumera també com a reptes del
sector el requeriment de mesures
per assegurar «la justícia i l'equitat
en el comerç i la distribució dels
productes agroalimentaris». Re-
clama, a més, una «gestió diligent
i eficaç de la fauna salvatge», com
que el departament d'Agricultura
declari, si fa falta durant tot l'any,
l'estat «d'emergència cinegètica»
-en el cas, per exemple, que hi
hagi una sobrepoblació de sen-
glars-, així com un «replanteja-
ment urgent» de la gestió de la
fauna salvatge.
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La Marxa Pagesa reunirà tres-cents
tractors aquest dissabte a Barcelona
La tractorada tindrà sortides des de la Seu, Calaf, Jorba, Igualada, Alp, Solsona, Berga i Manresa
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La borsa espanyola va pujar ahir el 0,89% i es
va situar prop del nivell dels 9.400 punts, impul-
sada per la banca i el mandat de la justícia bri-
tànica al govern del país de consultar al Parla-
ment sobre el Brexit.

El principal indicador espanyol, l'Íbex 35, va su-
mar 82,40 punts, aquest 0,89%, fins als 9.387,20
punts, de manera que torna a situar el balanç anual
en positiu, amb un avanç del 0,38%.

A la resta de grans places europees, Milà va pu-
jar el 0,89%; Frankfurt, el 0,43% i París, el 0,18%;
mentre que Londres va cedir el 0,01%.

La renda variable europea es va veure beneficia-
da en gran part per la decisió del Tribunal Suprem
del Regne Unit d'obligar el govern de Theresa May

a consultar el Parlament britànic abans d'iniciar el
Brexit.

Al mercat de divises, després que la vigília l'euro
registrés un fort rebot respecte al dòlar, ahir va bai-
xar fins als 1,075 dòlars.

El barril de petroli Brent, de referència a Europa,
es va encarir fins als 55,63 dòlars.

Les referències asiàtiques van ser dispars, ja
que encara que les borses xineses van registrar
lleus avenços, l'índex Nikkei de Tòquio va retroce-
dir el 0,55%, davant l'ordre signada pel president
dels EUA, Donald Trump, de treure el país de
l'Acord d'Associació Transpacífico (TPP).

A Espanya, on la prima de risc va pujar a 110
punts bàsics, la sessió va començar en números

vermells, incapaç de trobar motius d'optimisme
després de les pèrdues registrades el dia abans a
banda i banda de l'Atlàntic. El Tresor espanyol va
celebrar ahir la seva primera subhasta després de
l'arribada al govern de Trump, en què va aconse-
guir col·locar 2.685.000 d'euros en deute a curt
termini, encara amb interessos negatius, alhora
que va llançar una demanda sindicada amb la qual
va captar 9.000 milions.

Al migdia, els grans valors ja començaven a re-
puntar i l'Ibex 35 guanyava el 0,68%, de nou amb
balanç anual positiu. La banca va ser el sector que
va recollir les majors guanys.

Entre els grans valors del selectiu van predomi-
nar les compres, ja que BBVA va pujar el 2,97%;
Santander, el 2,24%; Telefónica, l’1,38%; Repsol,
el 0,57% i Iberdrola, el 0,08%; mentre que Inditex
s’hi va deixar el 0,14%.

La borsa puja gràcies a la banca

                                                        PREU                  DIF            MÀX. 12M                   MÍN. 12M

AYCO                                  0.190            0.00               0.190                   0.187

B. BILBAINAS                     6.790            0.00               8.000                   6.141

CARTERA REA                    1.050            0.00               1.900                   0.860

CEVASA                              8.900            0.00             10.647                   6.410

CIRCULO V.M.                   6.120            0.00               0.000                   0.000

D.E.ANCLAJES                 12.500            0.00             12.500                 12.500

FINANZAS                        39.950            0.00             39.950                 39.950

LIBERTAS 7                        2.200            0.00               2.200                   2.200

LIWE ESP.                        12.500            0.00             12.500                 11.021

MOLINS                            12.000            0.00             12.200                   9.012

U.EUROPEA I.                    0.110            0.00               1.450                   0.090

URBAR                                0.260            0.00               0.410                   0.190
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Abertis              13,530  -0,44  13,615    13,450   41.509.486   14,009   11,045
Acciona            73,100  0,58  73,320    72,280     8.639.745   74,650   58,629
Acerinox           12,860  1,98  12,905    12,610   19.181.188   13,565     7,144
ACS                   29,000  1,03  29,030    28,630   18.507.934   30,418   18,542
Aena               134,200  -0,07135,000 133,950   21.841.787 137,850   90,870
Amadeus          42,975  -0,46  43,170    42,620   22.188.763   45,240   31,937
ArcelorMittal      7,708  1,30     7,752      7,650   14.652.899     8,253     2,009
Banco Popular   0,975  0,72     0,981      0,954   28.550.918     2,510     0,766
Banco Sabadell 1,329  2,39     1,329      1,299   18.110.932     1,783     1,049
Bankia                0,968  1,89     0,968      0,949   17.739.261     1,044     0,528
Bankinter            7,496  -0,29     7,500      7,200   21.407.386     7,717     5,417
BBVA                  6,267  2,97     6,270      6,093155.675.315     6,604     4,308
Caixabank          3,342  1,70     3,350      3,273   40.540.649     3,366     1,766
Cellnex             13,450  -0,96  13,665    13,275   12.069.769   16,357   12,510
Dia                     4,700  0,75     4,715      4,657   16.073.386     5,800     3,998
Enagas             22,960  -0,88  23,140    22,850   24.920.742   27,172   21,852
Endesa             19,405  1,02  19,405    19,160   31.253.925   20,487   13,672
Ferrovial          17,115  0,03  17,180    16,965   18.863.031   19,705   14,830

Gamesa            19,265  0,16  19,430    19,215   15.105.932   22,120   14,081
Gas Natural      17,415  -0,14  17,490    17,285   13.005.829   19,353   13,882
Grifols              19,265  -0,18  19,340    19,200   10.968.913   20,490   16,480
IAG                      5,679  -0,61     5,700      5,513   32.777.039     7,243     3,865
Iberdrola            5,941  0,08     5,979      5,917   54.410.999     6,282     4,571
Inditex              31,020  -0,14  31,210    30,795   57.886.831   33,154   26,077
Indra                 10,460  0,10  10,520    10,405     4.007.170   12,550     7,610
Mapfre                2,769  1,80     2,769      2,714   12.615.896     3,084     1,531
Mediaset          11,210  0,45  11,275    11,120     6.637.907   12,085     7,766
Melia Hotels    11,370  0,89  11,375    11,225     4.056.677   11,680     7,127
Merlin               10,090  -0,25  10,170    10,035     7.949.207   10,749     8,233
REC                   16,800  -0,30  16,970    16,760   24.023.478   20,410   16,039
Repsol             14,080  0,57  14,125    14,005   66.461.518   14,285     7,675
Santander          5,163  2,24     5,163      5,057196.575.546     5,190     3,069
T Reunidas      37,140  0,35  37,245    36,725     7.451.353   38,874   20,319
Telefónica          9,088  1,38     9,088      8,886120.435.376     9,533     7,165
Viscofan           47,335  -0,14  47,505    47,095     3.687.556   54,461   41,336

IBEX 35
TÍTOL TANCAM      DIF. (%)    MÀXIM              MÍNIM                 VOLUM              MÀX. 12M        MÍN. 12M TÍTOL TANCAM      DIF. (%)    MÀXIM              MÍNIM                 VOLUM              MÀX. 12M        MÍN. 12M Els més contractats

Santander 5,050 5,163 +2,24 196.575.546

BBVA 6,086 6,267 +2,97 155.675.315

Telefónica 8,964 9,088 +1,38 120.435.376

Repsol 14,000 14,080 +0,57 66.461.518

                                         ANTERIOR      TANCAMENT                DIF.                          EFECT.

Els que més pugen

BBVA 6,086 6,267 +2,97 155.675.315

Banco Sabadell 1,298 1,329 +2,39 18.110.932

Santander 5,050 5,163 +2,24 196.575.546

Bankia 0,950 0,968 +1,89 17.739.261

                                         ANTERIOR      TANCAMENT                DIF.                          EFECT.

Els que més baixen

Cellnex 13,580 13,450 -0,96 12.069.769

Enagas 23,165 22,960 -0,88 24.920.742

IAG 5,714 5,679 -0,61 32.777.039

Amadeus 43,175 42,975 -0,46 22.188.763

                                         ANTERIOR      TANCAMENT                DIF.                          EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,076
0,859

1,075
122,179

Mibor                                  -0,080
Euríbor                                -0,080

IRS                                        0,118
IRPH Conjunt Entitats           1,874

Tipus hipotecaris 

Divises                               EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT                            UNITAT                                                    PREU                    ANTERIOR

Or Londres                Dòlars/unça
Plata Londres           Dòlars/unça

1213,750
17,140

1213,300

17,140

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.

BORSA BARCELONA Renda variable
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Una jornada a la Cambra situa la
distribució com a eix del canvi de
model energètic

Taula de la jornada sobre el model energètic a Catalunya | Cambra

La transició energètica ha estat el tema de la jornada que han organitzat aquest divendres matí a
Manresa la Cambra de Comerç i el Cercle d'Infraestructures, i que ha comptat amb la participació
d'experts del sector com Gabriel Prat, president de Selba; Albert Estapé, director de distribució
d'Estabanell Distribució; i Assumpta Farran, directora de l'Institut Català de l'Energia. La sessió ha
posat sobre la taula diferents aspectes que estan canviant l'actual mercat energètic com
l'autogeneració, les energies renovables, l'autoconsum i la possibilitat que el consumidor final
pugui vendre l'energia sobrant.

Els tres ponents han coincidit en comparar aquest canvi amb la revolució que va suposar passar
dels ordinadors personals independents a tenir-los connectats a la xarxa amb l'aparició d'internet.
Gabriel Prat, president de l'empresa bagenca Selba, ha apostat decididament per l'autogeneració
d'energia a partir de fonts solars o eòliques, afirmant que "l'autogeneració és actualment una
inversió rendible".

Albert Estapé, director de distribució d'Estabanell Distribució, ha exposat el paper que tenen les
empreses distribuïdores dins del mercat elèctric com a infraestructures que permeten que
l'energia circuli des dels punts de generació fins als punts de consum. Estapé ha afirmat que amb
la tecnologia actual "el concepte de dependència elèctrica canvia, i podem pensar en viure
desconnectats de la xarxa".

L'última en intervenir ha estat Assumpta Farran, directora de l'Institut Català de l'Energia, que ha
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situat la distribució com a actor clau del canvi del model energètic. Farran ha assenyalat la
necessitat de convertir la xarxa elèctrica en una xarxa bidireccional en què tothom pugui ser part
del mercat. També ha parlat de regulació, de la planificació errònia d'infraestructures que s'ha fet els
darrers anys per una mala previsió de la demanda, i de la necessitat d'afavorir la competència
entre els diferents operadors, afirmant que "després de 18 anys de liberalització, el 77% de
l'energia la continuen subministrant les mateixes empreses".

La jornada d'aquest divendres, la primera de la Cambra i el Cercle d'Infraestructures d'aquest
any 2017, ha tingut una molt bona acollida, amb més d'una quarantena de participants.
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Assumpta Farran, directora de
l’Institut Català de l’Energia
(ICAEN), va animar ahir a  disse-
nyar una estratègia per avançar en
la transició energètica, tot i que el
govern central continuï «apalan-
cat en un model que és antic», que
preval «el reconeixement dels
costos per a gent que ja els ha co-
brat deu vegades». Un model
«centralitzat, de cinc grans em-
preses». Farran, que ahir va parti-
cipar en una jornada sobre distri-
bució elèctrica organitzada a
Manresa per la Cambra de Co-
merç i el Cercle d’Infraestructu-
res, va defensar, en contrapartida,
la transició energètica, que posa
èmfasi en les renovables i la im-
plicació ciutadana en la genera-
ció, la comercialització i la cessió
energètica.

Farran va insistir que el govern
central posa traves a l’autogene-
ració «perquè recaptarien menys
impostos», i aquest plantejament,
va dir, «és una barbaritat i una ab-
surditat». Per la qual cosa, es mos-
tra convençuda que el nou model
«tirarà endavant», perquè té  l’aval
europeu. Per a Farran, a Catalu-
nya es pot començar a avançar en
la planificació del nou model

energètic «sense  que l’estat ens
deixi però sense incomplir cap
normativa». El primer pas, el pro-
per mes de març, serà la posada
en marxa d’una taula catalana de
l’autoconsum, promoguda per
l’ICAEN, en què han estat convi-
dats distribuïdores, comercialit-
zadores, instal·ladors i comercia-
litzadors de bateries. 

La jornada d’ahir a la Cambra
va tenir la participació, a més de
Farran, del bagenc Gabriel Prat,
president de Selba, i Albert Esta-
pé, director de distribució d’Esta-
banell Distribució. Els tres po-
nents van coincidir a comparar el
canvi energètic amb la revolució
que va suposar passar dels ordi-
nadors personals independents a
tenir-los connectats a la xarxa
amb l’aparició d’Internet. Prat va
apostar per l’autogeneració

d’energia a partir de fonts solars o
eòliques, i va afirmar que «l’auto-
generació és actualment una in-
versió rendible». Albert Estapé va
exposar el paper que tenen les
empreses distribuïdores dins del
mercat elèctric com a infraestruc-
tures que permeten que l’energia
circuli des dels punts de generació
fins als punts de consum. Estapé
va afirmar que amb la tecnologia
actual «el concepte de dependèn-
cia elèctrica canvia, i podem pen-
sar en viure desconnectats de la
xarxa».

Farran, per la seva banda, va si-
tuar la distribució com a actor
clau del canvi del model energè-

tic. La directora de l’ICAEN va as-
senyalar la necessitat de convertir
la xarxa elèctrica en una xarxa bi-
direccional en què tothom pugui
ser part del mercat. També va de-
nunciar la planificació «errònia»
d’infraestructures que s’ha fet els
darrers anys per «una mala previ-
sió» de la demanda, i de la neces-
sitat d’afavorir la competència en-
tre els diferents operadors. Farran
va assegurar que «després de 18
anys de liberalització, el 77% de
l’energia la continuen subminis-
trant les mateixes empreses».

La jornada celebrada ahir va
aplegar una quarantena d’empre-
saris de la comarca del Bages.

CARLES BLAYA MANRESA

La directora de l’ICAEN defensa
a Manresa impulsar la transició
energètica tot i les traves de Madrid
Assumpta Farran va participar ahir a la Cambra de Comerç en una
jornada sobre la planificació d’un nou model de distribució elèctrica
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C. B.

Assumpta Farran, amb els participants i organitzadors de la jornada

Farran contraposa el model
«antic, centralitzat» que
promou el govern central amb
el futur de l’autogeneració

Recorda que el nou model té
l’aval d’Europa i explica que
ja es fan passos a Catalunya
per posar-lo en marxa

Madrid
IBEX 35

9.504,10

Madrid
GENERAL

-8,70 (-0,09%)

ValŁncia

961,09

Barcelona

-0,99 (-0,10%)

Bilbao

1.223,70

Latibex

-2,84 (-0,23%)

Euro

775,42

Nova York
DOW JONES (*)

-0,72 (-0,09%)

Londres
FTSE 100

1.508,69

Tòquio
NIKKEI

-0,67 (-0,04%)

Frankfurt
DAX

2.041,30

La borsa espanyola va tancar ahir a la baixa,
però amb un lleu retrocØs del 0,09% que li
va permetre salvar els 9.500 punts en una
jornada en quŁ els grans valors i la banca,
menys el Sabadell que va presentar resultats,
van tornar a arrossegar al mercat.
El principal indicador espanyol, l�˝bex 35,

es va deixar en la sessió 8,70 punts, 0,09%,
fins als 9.504,10 punts, de manera que els
guanys acumulats a la setmana es redueixen
a l�1,32%. Pel que ha transcorregut d’any, el
mercat espanyol suma una revaloració de
l�1,63%.
A Europa, Milà tambØ va baixar el 0,57%�

París, el 0,56%� i Frankfurt, el 0,29%, mentre

que Londres va pujar el 0,32%.
Malgrat el tancament a la baixa, la borsa

espa-nyola, animada pel nou rŁcord que va
registrar la vigília el Dow Jones d’Industrials,
va obrir en positiu, amb una lleu revaloració
del 0,20%, que no obstant això, pocs minuts
desprØs, va desaparŁixer. El mercat espanyol
es va girar i va perdre el nivell dels 9.500
punts, arrossegat pels grans valors i la ban-
ca.
Banc Sabadell va arribar a enfonsar-se el

2,05% desprØs de presentar un resultat de
710 milions d�euros el 2016, el 0,3% mØs,
desprØs de realitzar provisions extraordinà-
ries per import de 1.427 milions d�euros

(1.525 milions de dòlars). El pitjor compor-
tament va ser el registrat per la banca segons
transcorria la sessió, de la qual finalment se�n
va salvar Sabadell, i que va portar la borsa
espa-nyola a posar en perill els 9.400 punts
al migdia.
Dels grans valors de l�˝bex 35, Repsol va

perdre el 0,77%� Telefónica, el 0,72%� Iber-
drola, el 0,52%� BBVA, el 0,45%� Santander,
el 0,09%, mentre que Inditex va pujar el
0,03%.
Mapfre va ser el valor mØs baixista de tot

el selectiu a deixar-se l�1,24%, seguit d’Ac-
ciona, l�1,21% i el Banco Popular, l�1,10%.
A la banda dels guanys va destacar Melia

Hotels, que va pujar el 2,15%, mentre que
Banc Saba-      dell es va revalorar finalment
el 2,05%, i Aena, l�1,74%.

L�˝bex salva el nivell dels 9.500 punts

                                            PREU             DIF        MÀX. 12M             M˝N. 12M

AYCO                         0.190        0.00           0.190              0.187

B. BILBAINAS             6.790        0.00           8.000              6.141

CARTERA REA             1.150      + 9.52           1.900              0.860

CEVASA                      8.900        0.00         10.647              6.410

CIRCULO V.M.             6.120        0.00           0.000              0.000

D.E.ANCLAJES           12.500        0.00         12.500            12.500

FINANZAS                39.950        0.00         39.950            39.950

LIBERTAS 7                2.200        0.00           2.200              2.200

LIWE ESP.                 12.500        0.00         12.500            11.021

MOLINS                    12.000        0.00         12.200              9.061

U.EUROPEA I.             0.110        0.00           1.450              0.090

URBAR                       0.260        0.00           0.400              0.190

9.800

9.600

9.400

9.200

9.000

8.800

8.600

8.400
V L M X J V

Abertis         13,400 0,3413,420 13,25011.702.204 14,009 11,045
Acciona       72,570 -1,2173,810 72,570  9.769.286 74,650 58,629
Acerinox      12,850 0,1912,945 12,72010.243.279 13,565   7,399
ACS             29,015 0,2129,090 28,75015.413.450 30,418 18,542
Aena          137,700 1,74137,700134,80032.871.075137,850 90,870
Amadeus     43,770 -0,2343,965 43,22515.578.054 45,240 31,937
ArcelorMittal   7,609 0,32  7,680   7,50015.661.846   8,253   2,009
Banco Popular0,987 -1,10  1,000   0,96637.508.858   2,510   0,766
Banco Sabadell1,3962,05  1,410   1,31661.999.121   1,783   1,049
Bankia           0,983 -0,71  0,998   0,97627.119.440   1,044   0,528
Bankinter       7,531 -0,44  7,597   7,46124.829.956   7,929   5,417
BBVA             6,384 -0,45  6,408   6,275120.059.090  6,604   4,308
Caixabank      3,503 0,03  3,507   3,41647.173.898   3,590   1,766
Cellnex        13,475 -0,9213,650 13,415  9.044.537 16,357 12,510
Dia                4,782 -0,46  4,810   4,74011.209.410   5,800   3,998
Enagas        22,765 0,0722,890 22,68023.589.791 27,172 21,852
Endesa        19,355 0,0519,485 19,29520.236.253 20,487 13,672
Ferrovial       17,000 -0,03 17,040 16,91015.627.716 19,705 14,830

Gamesa       19,640 0,8019,680 19,37019.780.659 22,120 14,195

Gas Natural  17,880 1,19 17,880  17,65523.066.757 19,353 13,882

Grifols          19,960 0,4020,215 19,72521.670.247 20,490 16,480

IAG               5,839 0,79  5,980   5,76224.982.207   7,098   3,865

Iberdrola       5,880 -0,52  5,941   5,86452.020.240   6,282   4,571

Inditex         30,850 0,0331,015 30,57558.714.664 33,154 26,077

Indra           10,385 0,3410,400 10,255  3.431.561 12,550   7,610

Mapfre          2,867 -1,24  2,904   2,84215.133.726   3,084   1,531

Mediaset      11,365 0,0011,430 11,225  4.004.250 12,085   7,766

Melia Hotels 12,115 2,1512,135 11,835  9.917.895 12,170   7,127

Merlin          10,350 -0,2410,440 10,265  6.978.998 10,749   8,233

REC             16,660 -0,2416,860 16,63517.055.414 20,410 16,039

Repsol         14,090 -0,7714,235 14,02564.154.909 14,365   7,675

Santander      5,357 -0,09  5,374   5,277192.638.095  5,490   3,069

T Reunidas   37,480 -0,08 37,640  37,050  8.178.191 38,874 20,319

Telefónica      9,054 -0,72  9,146   9,01083.038.406   9,533   7,165

Viscofan       47,410 0,83 47,410 46,750  3.416.945 54,461 41,336

˝BEX 35
T˝TOL TANCAM DIF. (%) MÀXIM M˝NIM T˝TOL TANCAM DIF. (%) MÀXIM M˝NIM Els mØs contractats

Santander 5,362 5,357 -0,09 192.638.095

BBVA 6,413 6,384 -0,45 120.059.090

Telefónica 9,120 9,054 -0,72 83.038.406

Repsol 14,200 14,090 -0,77 64.154.909

                               ANTERIOR    TANCAMENT             DIF.                    EFECT.

Els que mØs pugen

MeliÆ 11,860 12,115 +2,15 9.917.895

Banco Sabadell1,368 1,396 +2,05 61.999.121

Gas Natural17,670 17,880 +1,19 23.066.757

Viscofan 47,020 47,410 +0,83 3.416.945

                               ANTERIOR    TANCAMENT             DIF.                    EFECT.

Els que mØs baixen

Mapfre 2,903 2,867 -1,24 15.133.726

Acciona 73,460 72,570 -1,21 9.769.286

B. Popular 0,998 0,987 -1,10 37.508.858

Cellnex 13,600 13,475 -0,92 9.044.537

                               ANTERIOR    TANCAMENT             DIF.                    EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,068

0,852

1,068

123,100

Mibor                          -0,080

Euríbor                        -0,080

IRS                              0,118

IRPH Conjunt Entitats    1,874

Tipus hipotecaris 

Divises                      EQUIVAL¨NCIES  D�UN EURO

Metalls
MERCAT                      UNITAT                                        PREU              ANTERIOR

Or Londres           Dòlars/unça
Plata Londres        Dòlars/unça

1191,550
16,860

1184,200

16,700

˝NDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.

BORSA BARCELONA Renda
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