




El ministre d'Economia, Indús-
tria i Competitivitat, Luis de Guin-
dos, va avançar ahir que el govern
preveu que la taxa d'atur tanqui
l'any per sota del 17%, quan l'an-
terior quadre macroeconòmic es-
timava el 17,6%. La taxa d'atur tan-
carà així el 2017 «clarament per
sota del 17%», va assegurar De
Guindos durant la seva interven-
ció en un esmorzar informatiu or-
ganitzat per Europa Press.

Aquesta dada s'inclourà en l'ac-
tualització del quadre macroeco-
nòmic que el govern aprovarà
aquest divendres al costat del pro-
jecte de pressupostos generals de
l'estat del 2017. Tot i aquesta re-
baixa, la taxa és «inacceptable»,
segons el ministre, i «queda molt
per fer» perquè encara hi ha una
part important d'atur de llarga du-
rada que és «especialment difícil»
de combatre. La rebaixa de l'atur
s'ha produït, segons el ministre,
gràcies a la reforma laboral que
«ningú sensat canviaria».

El quadre inclourà també una
previsió de creixement d'ocupa-
ció, mesurat amb l'enquesta de
població activa (EPA), de «més de
mig milió de persones en el quart
trimestre enfront del mateix pe-
ríode del 2016. De Guindos va in-
dicar que el quadre macroeconò-
mic inclourà una projecció de
creixement del 2,5%, igual que en
les previsions de desembre de
l’any passat, una estimació «molt
prudent», segons el ministre.
Aquest creixement serà equili-
brat, amb aportació tant de la de-
manda domèstica com del sector

exterior, que sumarà una aporta-
ció «al voltant de quatre dècimes»
i un superàvit de la balança de pa-
gaments per compte corrent del
voltant del 2%.

En matèria tributària, De Guin-
dos va apuntar que els pressupos-
tos inclouran «més o menys» les
mesures previstes, entre les quals
s'inclouen els impostos a les be-
gudes ensucrades per 200 milions
d'euros i mediambientals per 500
milions que encara no s'han posat
en marxa. També va reiterar que
Espanya va complir l'objectiu de
dèficit públic del 4,6% el 2016 i, pel
que fa a les comunitats autòno-
mes, es va limitar a assenyalar que
«gairebé» van aconseguir la seva
meta.

Pel que fa al tràmit parlamen-
tari dels pressupostos, es va mos-
trar «optimista» perquè «les nego-
ciacions van bé», i va recordar que

«tenir pressupostos és una senyal
política, no només econòmica».

De Guindos va destacar que
l'economia espanyola ha recupe-
rat el nivell de renda anterior a la
crisi, però que s'emmarca en un
entorn de «riscos» de proteccio-
nisme, especialment als Estats
Units i el Regne Unit. Respecte a
Europa, el ministre va advocar per
avançar en la coordinació de la
política econòmica amb l'objectiu
d'harmonitzar les divergències en
la competitivitat dels països.

Quant a la possibilitat d'acor-
dar quitances de deute a les co-
munitats autònomes, De Guindos
va reconèixer que es tracta d’«un
dels plantejaments que s'està
fent» en el marc de la reforma del
finançament autonòmic i va re-
cordar que, en qualsevol cas, es
tracta de deute públic i que «no es
deixarà caure cap comunitat». 

De Guindos va xifrar en 9.000
milions d'euros els diners retor-
nats per les antigues caixes d'es-
talvis que van ser nacionalitzades
als afectats per la venda de parti-
cipacions preferents i per la sorti-
da a borsa de Bankia. «S'han recu-
perat 9.000 milions d'euros», va
dir el ministre d’Economia, per a
qui, si no s'hagués dut a terme el
rescat del sector financer espan-
yol, aquest import «no s'hagués
tornat mai», ja que el «forat» de les
entitats ho haurien d'haver pagat,
fins i tot, els propis dipositants.

De Guindos va insistir que
l'ajuda al sector financer espanyol
es va sol·licitar perquè els propis
clients no patissin lleves. En
aquest sentit, va afegir que si no
s'hagués rescatat el sector finan-
cer, la desconfiança generada en
l'economia espanyola hauria es-
tat molt més gran, i la crisi que ha
patit el país, hauria estat «la gran
depressió». 

Pel que fa a les ajudes públi-
ques injectades al sector (uns
40.000 milions d'euros), De Guin-
dos ha recordat que ja s'han recu-
perat uns 6.000 milions d'euros, i
que encara l'estat mitjançant el
Fons de Reestructuració Ordena-
da Bancària (FROB), té el 65% a
Bankia i BMN, de les que intenta-
rà «treure’n el major retorn possi-
ble».  Preguntat per la fusió de les
dues, i la seva posterior desinver-
sió, De Guindos va insistir que la
intenció de l'estat és vendre per
paquets, ja que així se n'obtindrà
un major retorn. «Són bastant
compatibles, complementàries i,
per això, té sentit la seva unió».
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ELS COMPTES DEL GOVERN CENTRAL El govern espanyol aprovarà divendres una actualització del quadre
macroeconòmic, que preveurà una rebaixa de la taxa d’atur del 17,6% a una taxa «clarament per sota» del 17%

El govern rebaixa la previsió d'atur
per a aquest any per sota del 17%
De Guindos xifra en 9.000 milions els diners retornats per nacionalitzades als afectats de les preferents

FERNANDO ALVARADO/EFE

El ministre d’Economia, Luis de Guindos

La Plana de l’Om
de Manresa acull
un debat sobre
la reforma horària

Iberdrola celebra aquest diven-
dres a Bilbao la seva Junta Gene-
ral, en què el president de la com-
panyia, Ignacio Galán, exposarà
l'estratègia del grup, que preveu
invertir 25.000 milions d'euros en
el període 2016-2020. La compa-
nyia projecta desenvolupar parcs
eòlics terrestres i marins; xarxes
per tal de completar la digitalitza-
ció de les mateixes i aconseguir 16
milions de comptadors intel·li-
gents; i centrals hidroelèctriques
de bombament, que permeten
emmagatzemar energia i comp-
tar amb capacitat de suport, se-
gons ha avançat la companyia.

Galán defensarà davant els ac-
cionistes que cal un major com-
promís per fer front als desafia-
ments mediambientals: «ningú ja
no posa en dubte que és impres-
cindible reduir les emissions con-
taminants i frenar el canvi climà-
tic, i Iberdrola, com a líder i refe-
rent mundial en energies renova-
bles, es troba en un sector clau per
aconseguir-ho», ha dit Galán en
les hores prèvies a la cita.
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Iberdrola preveu
invertir 25.000
milions d’euros
en el període
2016-2020

Madrid va ser la comunitat au-
tònoma que va atraure més em-
preses el 2016, mentre que Cata-

lunya va ser la que més compa-
nyies perdre de tot l’estat, segons
un informe presentat ahir per la
consultora Informa D&B.

A Madrid van arribar 1.401 em-
preses noves procedents d'altres
comunitats, de les quals el 22%
van procedir de Catalunya, men-
tre que 944 companyies van tras-
lladar els seus domicilis a altres
autonomies, el que li atorga un

saldo positiu de 407 noves signa-
tures. Catalunya va registrar 504
altes, davant de 783 pèrdues, el
que va resultar en una pèrdua
neta de 279 companyies. El 43%
de les noves firmes radicades a
Catalunya va procedir de Madrid.
El descens de Catalunya és el més
gran de tot l’estat, seguit per Na-
varra, que va perdre 73 empreses.

En termes de facturació, Cata-

lunya va ser la regió més afectada,
en perdre 1.162 milions d'euros,
que la consultora atribueix prin-
cipalment al canvi de domicili de
Plastic Omnium Automotive Es-
panya a València i de Solvay Quí-
mica a Cantàbria, amb una factu-
ració de 275 i 243 milions en cada
cas. En contrapunt, Balears va ser
la regió més beneficiada, en haver
atret 1.300 milions en facturació.
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Catalunya, la comunitat de l’estat que més empreses
va perdre el 2016, i Madrid, la que més en va guanyar
Segons un estudi de la
consultora Informa D&B, 
en facturació, Catalunya va
perdre 1.162 milions d’euros
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ECONOMIA

 La DO Cava va vendre l'any
passat 245,1 milions d'ampolles,
el 0,42% més que el 2015, un
nou màxim històric. Un volum
de vendes que es va traduir en
una facturació global de 1.079
milions d'euros, el 2,3% més

0,42%
L’INCREMENT DE LA

VENDA DE LA DO
CAVA EL 2016

LA INICIATIVALA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors

 El Govern ha autoritzat
Avançsa a atorgar un préstec
de 5 milions d’euros a la
Fundació Institut Català de
Recerca de l’Aigua (ICRA) per
garantir la viabilitat del Parc
Científic i Tecnològic de Girona. 

Girona
EL GOVERN

AUTORITZA UN
PRÉSTEC A L’ICRA

 Els espanyols van realitzar
l'any passat 182 milions de
viatges, fet que suposa un
increment del 3,7% respecte al
2015, en què van gastar 41.388
milions d'euros, el 9,1% més,
227 euros per persona i dia


CREIX LA DESPESA
DELS ESPANYOLS

EN VIATGES

L’associació manresana de pro-
fessionals sèniors Gest! inicia un
nou cicle de conferències amb el
lema «Ciència, Cultura, Coneixe-
ment i Talent» que tindrà, en la
seva primera cita, una taula rodo-
na sobre la reforma horària.

En l’acte, que se celebrarà el
proper 4 d’abril a les 6 de la tarda
a la sala Plana de l’Om de la capital
del Bages, intervindran Fabián
Mohedano, president de la Co-
missió per a la Reforma Horària;
Agustí Comas, president del Con-
sell Comarcal del Bages; Mireia
Estefanell, primera tinent d’alcal-
de de l’Ajuntmaent de Manresa; i
Pere Casals, president de la Cam-
bra de Comerç de Manresa. La
moderadora serà Elena Freixa,
periodista del diari Ara.

El cicle és coorganitzat per Eu-
recat, CTM, UOC, UManresa i
l’Escola Politència Superior d’En-
ginyeria de Manresa, amb la
col·laboració de Grup Santasusa-
na i Regió7.
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3Ct proposa debatre sobre els
reptes i dificultats de la reforma
horària
Serà el 4 d'abril, a les 6 de la tarda, a l'auditori de la Plana de l'Om de Manresa

Fabián Mohedano, promotor de la iniciativa per a la Reforma horària i ponent relator de la
ponència conjunta de la Llei de Reforma Horària, Pere Casals, president de la Cambra de Comerç
de Manresa, Agustí Comas, president del Consell Comarcal del Bages i Mireia Estefanell, primera
tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Manresa participaran a la taula rodona Reforma horària: la
conquesta pendent, moderada per la periodista del diari Ara, Elena Freixa.

Serà el 4 d'abril, a les 6 de la tarda, a l'auditori de la Plana de l'Om de Manresa. El seu objectiu és
oferir una visió plural d'aquesta iniciativa, tot fent èmfasi en els canvis que implica i els beneficis
que se n'esperen tant per a la vida quotidiana de les persones com en el teixit empresarial i
social.

Aquesta és la segona activitat del cicle de conferències d'aquest curs, que es va estrenar el mes
d'octubre amb una conversa entre la periodista i escriptora Natza Farré i la monja dominica i
activista social Sor Lucia Caram sobre el feminisme en l'actualitat.

3Ct aglutina diferents institucions interessades a acostar l'activitat acadèmica universitària i, en
general, el coneixement, a la població amb un to divulgatiu i proper. Comparteixen una vocació de
servei estretament lligada a Manresa i al conjunt de la Catalunya Central, com a àmbit natural de
la seva activitat. En formen part: GEST! Associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori,
el Centre Tecnològic de Manresa, la Fundació Universitària del Bages - UManresa, l'Escola
Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa i la delegació de Manresa de la UOC.

Els cicles de conferències de 3Ct compten amb el patrocini d'Assegurances Grup Santasusana.
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La Cambra disposa 40.500 euros en
ajuts per a la contractació de joves
Els podran sol·licitar les empreses que contractin joves inscrits al Programa
Integral de Qualificació i Ocupació

La Cambra de Comerç de Manresa posa a disposició de les empreses del territori una nova línia
d'ajuts per promoure l'ocupació juvenil. En concret, es tracta d'una partida de 40.500 euros dels
quals se'n podran beneficiar totes aquelles empreses que contractin joves inscrits al Programa
Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), que impulsa la Cambra en el marc del sistema de
Garantia Juvenil. Per cada contracte d'un mínim de sis mesos de durada, l'empresa rebrà un ajut
directe de 1.500 euros.

El Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) ofereix a joves menors de 30 anys orientació
professional i diferents propostes d'itineraris formatius enfocats a la recerca d'un lloc de treball. A
l'hora de dissenyar la formació, es té en compte les necessitats de les empreses del territori.
Durant el darrer any, s'han format joves en l'àmbit del comerç al detall, l'hostaleria i la restauració,
com a operaris industrials, entre altres. La formació inclou tant els coneixements tècnics
necessaris per desenvolupar el lloc de treball com formació bàsica en idiomes, competències
digitals i habilitats socials. Totes les persones que han participat en aquests cursos entren a
formar part d'una borsa de treball que es posa a disposició de totes les empreses que necessitin
incorporar nous professionals.

Tant els joves que vulguin inscriure's al programa PICE com les empreses que necessitin
contractar i vulguin beneficiar-se dels ajuts s'han d'adreçar a la Cambra, al telèfon 93 872 42 22 o
al correu electrònic jmonge@cambramanresa.org.
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Més d’una trentena d’empreses
del sector agroalimentari i de la
restauració es van trobar aquesta
setmana a l’espai Artium d’Artés
en la primera edició de la jornada
Enxarxa’t, una proposta del Re-
bost del Bages i la Diputació de
Barcelona per afavorir el contacte
entre productors i elaboradors de
productes de proximitat i comer-
ços d’alimentació i restauradors
del territori. A la jornada hi van
participar elaboradors de produc-
tes com els llegums i el pa, passant
pels vins, l’oli d’oliva, els produc-
tes càrnics, les verdures i hortalis-
ses, els embotits o la mel. També
hi eren presents una quinzena de
restaurants i establiments d’ali-
mentació.

REDACCIÓ MANRESA

Enxarxa’t connecta
productors
i restauradors
del territori

La Cambra de Comerç de Man-
resa posa a disposició de les em-
preses del territori una nova línia
d’ajuts per promoure l’ocupació
juvenil. En concret, es tracta d’una
partida de 40.500 euros dels quals
es podran beneficiar totes aque-
lles empreses que contractin joves
inscrits al Programa Integral de
Qualificació i Ocupació (PICE),
que impulsa la Cambra en el marc
del sistema de Garantia Juvenil.
Per cada contracte d’un mínim de
sis mesos de durada, l’empresa re-
brà un ajut directe de 1.500 euros.
El Programa Integral de Qualifi-
cació i Ocupació (PICE) ofereix a
joves de menys de 30 anys orien-
tació professional i diferents pro-

postes d’itineraris formatius en-
focats a la recerca d’un lloc de fei-
na. A l’hora de dissenyar la forma-
ció, es tenen compte les necessi-
tats de les empreses del territori.
Durant el darrer any, s’han format
joves en l’àmbit del comerç al de-
tall, l’hostaleria i la restauració, i
com a operaris industrials, entre
d’altres. La formació inclou tant
els coneixements tècnics neces-
saris per desenvolupar la feina
com formació bàsica en idiomes,
competències digitals i habilitats
socials. Totes les persones que
han participat en aquests cursos
entren a formar part d’una borsa
de treball que es posa a disposició
de totes les empreses que neces-
sitin incorporar professionals.
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La Cambra posa a disposició
de les empreses 40.500 euros
en ajuts per contractar joves

Gairebé 400 alumnes de 10 es-
coles del Bages participaran di-
marts vinent al Palau Firal en una
trobada d’escoles cooperatives,
organitzada per Consell Comar-
cal del Bages i l’Ajuntament de
Manresa. La jornada s’emmarca
en el programa CuEmE, de la Di-
putació de Barcelona, per fomen-
tar la cultura emprenedora a les
escoles. El projecte, adreçat a
alumnes de 5è i 6è de primària, es
basa en la realització d’un treball
real: la creació, organització, ges-
tió i tancament d’una cooperativa
de fabricació de productes arte-
sans, la venda en una fira o mercat
de la població i la sol·licitud, si cal,
d’un microcrèdit.

A la trobada hi participaran el
col·legi Sant Josep de Navàs, les
escoles Ametllers, Collbaix i Jon-
cadella de Sant Joan de Vilatorra-
da, les escoles Bages, La Salle,
L’Espill i Joviat de Manresa, l’esco-
la de Maians, i la Fedac Súria. Els
alumnes participants exposaran
els productes que han creat en di-
verses parades que s’instal·laran
al Palau Firal. Durant la jornada es
compartiran també experiències
entre diferents cooperatives i es
faran jocs dinamitzats per enten-
dre el cooperativisme. En la tro-
bada, els alumnes del Laboràlia,
que duen a terme un tastet d’ani-
mació sociocultural, donaran su-
port als monitors del CAE en l’or-
ganització de les activitats.
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Escoles del Bages mostraran
les seves cooperatives en
una trobada al Palau Firal
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El principal indicador de la borsa espanyola,
l’Íbex 35, va avançar el 0,55%, fins als
10.462,90 punts, en l’última sessió de març, que
ha estat el seu millor mes des del setembre del
2013, després de pujar el 9,50 %.
En concret, el principal selectiu espanyol, l’Íbex

35, va sumar ahir 57 punts, aquest 0,55%, fins a
situar-se en els 10.462,90 punts, de manera que
els guanys setmanals s’eleven a l’1,49%, les del
mes de març, al 9,50%, i les del trimestre que ahir
va finalitzar, a l’11,88%.
Aquesta alça es va produir en una jornada en

què el govern espanyol va aprovar el projecte de

pressupostos de l’Estat per a aquest any, període
per al qual preveu un creixement del 2,5% del Pro-
ducte Interior Brut, i una reducció de la taxa d’atur,
segons mesura amb l’enquesta de població activa
(EPA), del 16,6%.
Així mateix, el Banc d’Espanya va donar a co-

nèixer que el deute públic va ascendir al final del
2016 el 99,4% del PIB, cosa que compleix amb
l’objectiu fixat per l’Executiu.
A més, es va conèixer el descens fins a l’1,5%

de la inflació al març a l’eurozona.
A Europa, la majoria de les places van tancar en

positiu, amb pujades del 0,65% a París; del 0,61%

a Milà; i del 0,46% a Frankfurt, mentre que Londres
es va deixar el 0,63%.
Al mercat de divises, a l’hora de finalitzar la ses-

sió, l’euro es va depreciar fins als 1,069 dòlars, i
el barril de petroli Brent, de referència a Europa, es
va abaratir fins als 52,58 dòlars.
Quant a l’Íbex 35, els grans valors van tancar

amb signe mixt, amb guanys de l’1,51% a Inditex;
de l’1,10% a Iberdrola; del 0,83% a BBVA; i del
0,33% a Telefónica. Santander va tancar plana i
Repsol va perdre el 0,86%
Gas Natural va encapçalar els guanys del selec-

tiu, amb una pujada de l’1,61%, seguida de Merlin
Properties (1,60%). A la banda contrària, Arcelor
Mittal va ser la que més va perdre, ja que va dei-
xar-se l’1,13%, i Banco Popular ho va fer l’1,09%.

El millor mes des del setembre del 2013

                                                        PREU                  DIF            MÀX. 12M                   MÍN. 12M

AYCO                                  0.190            0.00               0.190                   0.187

B. BILBAINAS                     7.290            0.00               9.000                   6.141

CARTERA REA                    1.510           -8.48               1.650                   1.000

CEVASA                              8.000            0.00             10.647                   7.210

CIRCULO V.M.                   6.120            0.00               0.000                   0.000

D.E.ANCLAJES                   7.800            0.00             12.500                   7.800

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                 11.500

MOLINS                            12.250            0.00             12.250                   9.247

U.EUROPEA I.                    0.100            0.00               1.200                   0.090

URBAR                                0.330            0.00               0.400                   0.190
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10.200

10.000
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Abertis              15,100  -0,20  15,150    15,040   31.292.394   15,200   11,804
Acciona            75,130  -0,03  75,230    74,460   11.594.329   75,550   58,629
Acerinox           13,125  -0,53  13,205    13,010   13.694.410   14,180     7,610
ACS                   31,895  0,90  31,895    31,315   36.825.676   31,895   20,837
Aena               148,300  0,88148,300 145,350   49.272.235 148,300102,606
Amadeus          47,560  1,14  47,620    46,910   42.807.771   47,620   36,261
ArcelorMittal      7,881  -1,13     8,035      7,831   32.440.913     8,838     3,800
Banco Popular   0,910  -1,09     0,920      0,903   26.479.650     2,316     0,766
Banco Sabadell 1,718  0,47     1,719      1,693   32.482.687     1,783     1,049
Bankia                1,066  0,66     1,066      1,051   33.972.030     1,089     0,515
Bankinter            7,871  0,78     7,871      7,775   24.658.597     7,871     5,369
BBVA                  7,270  0,83     7,270      7,141178.338.910     7,315     4,308
Caixabank          4,029  -0,02     4,029      3,982   70.320.362     4,032     1,766
Cellnex             15,475  1,54  15,475    15,000   17.061.774   16,357   12,510
Dia                     5,421  0,24     5,421      5,343   13.345.978     5,800     3,998
Enagas             24,350  1,48  24,350    23,995   34.306.781   27,172   21,852
Endesa             22,030  1,31  22,030    21,680   40.112.478   22,030   13,672
Ferrovial          18,760  0,32  18,825    18,545   20.458.454   18,915   14,830

Gamesa            22,180  -0,38  22,345    22,130   21.440.959   22,440   14,864
Gas Natural      20,540  1,61  20,540    20,190   29.709.105   20,540   13,882
Grifols              22,990  -0,41  23,175    22,795   22.090.263   23,405   16,480
IAG                      6,200  1,32     6,200      6,101   23.056.637     7,054     3,865
Iberdrola            6,705  1,10     6,706      6,595134.748.544     6,706     4,571
Inditex              33,040  1,51  33,065    32,350124.835.805   33,154   26,928
Indra                 11,970  1,27  11,980    11,765     5.166.423   12,550     8,400
Mapfre                3,215  -0,53     3,240      3,198   14.231.239     3,250     1,674
Mediaset          12,085  0,54  12,130    11,970     7.290.145   12,150     9,264
Melia Hotels    12,900  0,31  12,905    12,750     6.036.200   12,940     7,127
Merlin               10,480  1,60  10,490    10,310   14.434.417   11,095     8,233
REC                   18,000  0,67  18,055    17,850   28.130.728   20,410   16,039
Repsol             14,475  -0,86  14,610    14,405   74.665.585   14,740     8,702
Santander          5,745  0,00     5,745      5,680269.390.731     5,795     3,037
T Reunidas      36,950  -0,54  37,050    36,660     7.235.669   38,874   21,222
Telefónica        10,485  0,33  10,500    10,370175.931.611   10,630     7,165
Viscofan           48,465  -0,31  48,725    47,960     8.789.848   51,785   41,336

ÍBEX 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 5,745 5,745 0,00 269.390.731

BBVA 7,210 7,270 +0,83 178.338.910

Telefónica 10,450 10,485 +0,33 175.931.611

Iberdrola 6,632 6,705 +1,10 134.748.544

                                         ANTERIOR      TANCAMENT                DIF.                          EFECT.

Els que més pugen

Gas Natural 20,215 20,540 +1,61 29.709.105

Merlin 10,315 10,480 +1,60 14.434.417

Cellnex 15,240 15,475 +1,54 17.061.774

Inditex 32,550 33,040 +1,51 124.835.805

                                         ANTERIOR      TANCAMENT                DIF.                          EFECT.

Els que més baixen

ArcelorMittal 7,971 7,881 -1,13 32.440.913

B. Popular 0,920 0,910 -1,09 26.479.650

Repsol 14,600 14,475 -0,86 74.665.585

T Reunidas 37,150 36,950 -0,54 7.235.669

                                         ANTERIOR      TANCAMENT                DIF.                          EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,069
0,853

1,070
119,020

Mibor                                  -0,106
Euríbor                                -0,106

IRS                                        0,146
IRPH Conjunt Entitats           1,881

Tipus hipotecaris 

Divises                               EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT                            UNITAT                                                    PREU                    ANTERIOR

Or Londres                Dòlars/unça
Plata Londres           Dòlars/unça

1250,900
18,100

1241,700

18,060

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

BORSA BARCELONA Renda variable
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