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��u���
�v�w
 xyz
��{�	�����
�����u���
 |y�
����u��}������
z� ��u������z�	
z� ~	yu
	�� ��}�
��
1����&! >?����-� ������BA?C QHi���	
z ��������	��� ��u���� �	�����
 ~u���� �yz�y��� ~	� v�

�#"&*&�!������ ��!�

1�21��3���4
������� �z���
�zz
����z��u������
��
���������y��
����y�



��������	
��	��	�������������������������	����������
�����������������������������������
����������������������
�������
���������	�����	����������	������	��
���	�	�������������� !��"������������#$����%�������������������������&�������'	����(����������)
��	���������������	���	�
���	�	�!�������*���
��+��������������&���,-��.�����*+���	����-��/����
0���	�*��
��1��.����	��2���	
�-��+�3�+������*4�����	
����2��������-�����'(.'/�*���
��'	������- �'�����5�����	���������������
�����	������������&�����	����
�	�����6���������	�����������������
��������
������������
�����������������(������	��	��7�����2�����	��3�����1�7��������������3�

��	��/�����7����	��7����.���	����8��,��!�����.����������7�����2������ 3��	���%�����	�����!��������	������������	���������	�������	������		��5�������5���������	���9����,������6����	������5���������	���9����,�������6����	�����	����
���������
�����	����������	����"���	���������	��%�����	�����	�����	����	�������	���� �3��
���	�����������������������	�������������
,������	�����	�����
������	�����������	�������������:	�	����
�����	�����
�+�����;���&�������+�����	�� �'��	��������������������	��������	�����%��
�������� .������	����	��������&������������		��5���%��������,��������	�����������	�����	�����	 �!
�����������������������
���������������
���,������
���������	�	���������	�������������
������������
�������
���	����������������������	��������������������	�����< =� /����
0���	�	����������
������������������������������������
����
��� �>�������������
��1��������
����������������
���,���������������,�	�	������������������������
���	��%��
���������������������������
��������
�������������������	����������
��������	���������	���5	����������	� >�+�3�����6�������	��������%�������������������:����%�������������������%������	������������
����������������������
����������6�������������������������������
����	��
���	�	���������������������������
�	����������,��
����������%���� �!�
�	���%������������	��	����	������	��
���	�	�����%������5������������������
��������	� �(���������
��*4�����	
����2��������-����	��	�������������	������	��������+�3�	������
�������	����		�������
�������,������������ ��?��������+�3�	��������������
�������������
��������
��������
����������
������	������������7��
��@�������������������
��1�����������������������
��� >�����4(�����/����	���	���	�������������	�������9��������,���������	�������
���������
������������������������%��
���,�����	�������������
������������5����� �(����������
������	���������������������
���
������,����0���	�����������	�����< = 3����������#$����%��������������	�����������������	���������	��������A���������	��	�����������������9������
�������	������	������	��
���	�	�����������	������
������������������	������2;B�!���������	�	

CDEF'���CGHI'����JDKL.�2�CGMD3��
�

3����
�������/����	����������������������	�	��	����
�	�������������	���	



La Borsa
El comentari
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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 31-01-2019 a les 18:17 h.

Continguts Renta 4

Tipus d’interès

 1 -0,109

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 98.233,100 1.236,89

CAC 40 4.992,720 17,96

DAX 11.173,100 -8,56

Dow Jones 25.004,020 -10,84

Eurostoxx 50 3.159,430 -2,31

FTSE 100 6.968,850 27,22

FTSE MIB 19.730,780 -40,77

Ibex 35 9.056,700 -14,80

IGBC ( ) 11.944,310 43,74

Preu Var.

IGPA ( ) 27.460,450 257,14

Latibex 5.352,700 93,90

Merval (Argentina) 36.027,270 -11,84

Mexbol ( ) 44.177,170 545,81

Nasdaq 100 6.925,145 117,24

Nasdaq Comp. 7.291,941 108,86

Nikkei 225 20.773,490 216,95

S&P 500 2.707,350 26,30

Stoxx 50 2.897,130 11,40

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 83,100 82,00 83,48 1,22 1,49 12,45

ACERINOX 9,504 9,25 9,51 0,14 1,52 9,72

ACS CONST. 36,100 35,93 36,49 -0,12 -0,33 6,71

AENA 150,800 148,85 150,95 2,05 1,38 11,09

AMADEUS IT 63,480 62,44 63,86 0,24 0,38 4,34

ARCEL.MITTAL 20,180 19,92 20,57 -0,12 -0,62 11,00

B. SABADELL 0,999 0,99 1,05 -0,03 -2,83 -0,11

BANKIA 2,540 2,53 2,60 -0,02 -0,97 -0,78

BANKINTER 6,808 6,78 7,02 -0,17 -2,38 -2,99

BBVA 5,170 5,09 5,29 -0,09 -1,67 11,53

CAIXABANK 3,298 3,27 3,38 -0,06 -1,73 4,24

CELLNEX TELECOM 24,590 24,16 25,24 0,55 2,29 9,83

CIE AUTOMOT. 24,500 23,72 24,52 0,74 3,11 14,27

ENAGAS 25,430 25,21 25,48 0,05 0,20 7,71

ENCE 6,775 6,70 6,81 0,04 0,67 23,52

ENDESA 21,820 21,57 21,84 0,27 1,25 8,40

FERROVIAL 19,570 19,35 19,57 0,27 1,40 10,60

GRIFOLS 22,750 22,66 23,27 -0,26 -1,13 -0,66

IBERDROLA 7,200 7,11 7,20 0,09 1,29 2,59

INDITEX 24,350 23,98 24,35 0,24 1,00 8,95

INDRA A 8,980 8,90 9,06 0,00 0,06 9,05

INM.COLONIAL 8,930 8,84 9,04 -0,08 -0,89 9,77

INT.AIRL.GRP 7,384 7,30 7,42 -0,06 -0,75 6,71

MAPFRE 2,428 2,42 2,49 -0,05 -2,14 4,66

MEDIASET ESP 6,150 6,04 6,25 -0,01 -0,13 12,02

MELIA HOTELS 8,765 8,60 8,84 -0,00 -0,06 6,76

MERLIN PROP. 11,710 11,60 11,74 -0,03 -0,26 8,58

NATURGY 24,350 23,92 24,43 0,33 1,37 9,39

RED ELE.CORP 20,100 20,00 20,16 0,07 0,35 3,10

REPSOL 15,330 15,18 15,34 0,20 1,36 8,88

SANTANDER 4,132 4,08 4,23 -0,07 -1,60 4,00

SIEMENS GAMESA 12,380 12,26 12,68 -0,07 -0,56 16,35

TEC.REUNIDAS 22,330 22,28 22,59 0,07 0,31 4,64

TELEFONICA 7,495 7,45 7,63 -0,09 -1,15 2,13

VISCOFAN 48,640 48,40 49,00 0,12 0,25 1,08

Divises
Preu Var.% 

$ 1,144 -0,32

124,560 0,49

0,872 0,42

Franc 1,138 0,34

Corona 10,361 0,21

$ 1,504 0,38

$ 1,573 0,69

Petroli

Brent 21 62,09

Metalls

Or 1.320,9

La Cambra de Comerç de Man-
resa recupera enguany els seus
premis Cambra després d’onze
anys de no celebrar-se. La incer-
tesa legal (sobretot quant al seu fi-
nançament i per la no renovació
de càrrecs des del 2010) que ha
envoltat el conjunt de cambres
aquesta última dècada ha estat el
que ha ajornat la seva convocatò-
ria, explicava ahir el president de
l’entitat, Pere Casals. Amb les elec-
cions camerals convocades (el
proper mes de maig), una part de
la incertesa sobre el futur de l’or-
ganisme s’esvaeix i arriba l’hora,
considera la Cambra, de tornar a
reconèixer públicament el treball,
però també «el mèrit i les bones
pràctiques» de les empreses del
territori.

Així, el proper 15 de febrer, en
un acte organitzat a l’Espai Plana
de l’Om, seran guardonades les
empreses Airplan (premi Interna-
cionalització), Selba (Indústria),
MengemBages (Comerç, Serveis
i Turisme), ICL Iberia (Urbanisme
i Territori) i l’EPSEM (premi Espe-
cial). Enguany, atesa la urgència
amb què s’han organitzat els pre-
mis, el jurat ha estat format pel
mateix comitè de la Cambra, que
integren Pere Casals, Jordi Tor-
rens, Llorenç Juanola, Carel Lam-
mers, Manel Jovells, Joan Sebastià
Rodó, Antoni Sorroche i Jordi Tra-
gant.

La santfruitosenca Airplan es
dedica a desenvolupar solucions
de disseny, enginyeria i instal·la-
ció de projectes d’enginyeria i ins-
tal·lació de projectes claus en mà
per a ambients controlats i línies

de procés enfocades a les indús-
tries de la salut. L’empresa treballa
per a clients d’arreu del món, dels
quals la Cambra destaca aquells
que té en països «complexos»,
com Iran, Veneçuela i Indonèsia.
El seu principal client és la indús-
tria farmacèutica.

Selba està especialitzada en el
disseny i fabricació d’equips elec-
trònics industrials. Amb un nego-
ci orientat al mercat de l’automo-
ció i la mobilitat sostenible és, per
a la Cambra, un «exemple d’em-
presa que té tecnologia dins l’en-
torn de la indústria 4.0».

MengemBages serà la primera
cooperativa local que rebi un pre-
mi Cambra. Dedicada al comerç
de proximitat, i a la promoció de
la producció sostenible i ecològi-
ca, l’empresa forma part d’un nou
entorn econòmic «que marca ten-
dència», destaca la Cambra, cres-
cut en els anys de la crisi.

D’ICL, el jurat destaca el fet
d’«haver contribuït a fer territori»
i al fet de ser una part molt relle-
vant de l’economia local, ja que té

incidència directa en moltes em-
preses del territori, tant en termes
d’ocupació com de valor afegit.  A
més, afegia ahir Casals, «és de les
empreses que fan pinya, que tei-
xeixen complicitats». Per al premi
Urbanisme i Territori, Casals
apuntava que s’ha destacat d’ICL
el seu vessant d’implicació terri-
torial. «No tenir ICL seria un pro-
blema per a la comarca, i amb el
premi en valorem el positiu», deia
Jaume Ferrer, tècnic en comerç in-
ternacional de la Cambra.

De la UPC de Manresa es des-
taca la seva «col·laboració en el
desenvolupament econòmic del
ter-ritori i en la formació del seu
capital humà en l’enginyeria». Per
a la Cambra, és una eina clau en
la implementació al Bages de la
indústria 4.0. 

L’acte del 15 de febrer, que pre-
sentarà la periodista d’aquest dia-
ri Queralt Casals, inclourà un
col·loqui amb representants de
les empreses guardonades, que
moderarà el periodista de TV3 Al-
bert Closas.

CARLES BLAYA MANRESA

La Cambra de Manresa
tornarà a lliurar els seus
premis una dècada després
L’ens guardonarà enguany Airplan, Selba, MengemBages, ICL i l’EPSEM

CARLES BLAYA

Pere Casals i Jaume Ferrer, ahir, durant la presentació dels premis

L’economia espanyola va créi-
xer el 2,5% el 2018, mig punt
menys que el 2017 i la seva menor
alça des de l’exercici 2014, malgrat
avançar en l’últim trimestre de
l’any el 0,7%, una dècima per so-
bre del que va progressar en els
tres trimestres anteriors, segons
l’avanç de dades de la Comptabi-
litat Nacional Trimestral publicat
ahir per l’Institut Nacional d’Esta-
dística (INE).

Aquesta taxa del 2,5% coinci-
deix amb les estimacions del Banc
d’Espanya, de l’FMI i amb el con-
sens mitjà dels principals serveis
d’estudis, no així amb les previ-
sions oficials del Govern, que
apuntaven a un creixement del

2,6% en el conjunt del 2018. En tot
cas, les dades són encara provisio-
nals i es coneixeran a nivell desa-
gregat el pròxim 29 de març.

Segons l’Institut Nacional d’Es-
tadística, el creixement del 2,5%
reeixit en el conjunt de l’any pas-
sat és degut a una aportació de la
demanda interna de 2,9 punts, si-
milar a la seva contribució en el
2017, en tant que la demanda ex-
terna va restar quatre dècimes a
l’avanç del PIB, cinc dècimes per
sota de la dada del 2017.

El consum de les llars va pujar
per cinquè any consecutiu en in-
crementar-se el 2,4% el 2018, una
dècima menys que el 2017, men-
tre que la despesa pública va re-
gistrar un creixement anual del

2,3%, la seva major alça des del
2009. La inversió va accelerar qua-
tre dècimes el seu avanç anual,
fins al 5,2%.

El valor del PIB a preus corrents
va aconseguir un nou màxim al
2018 en situar-se en 1.206.878 mi-
lions d’euros, el 3,5% superior al
del 2017.

El creixement del 0,7% registrat
en el quart trimestre del 2018, que
sí que coincideix amb l’esperat pel
Govern i l’AIReF (el Banc d’Espa-
nya estimava una alça menor, del
0,6%), s’ha accelerat una dècima
respecte als experimentats en els
tres trimestres anteriors. Amb
aquest avanç trimestral del PIB ja
s’acumulen 21 trimestres conse-
cutius d’alces.

EP MADRID

El PIB d’Espanya va créixer el 2,5% el
2018, el seu ritme més baix des del 2014

ECONOMIA
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Economia i Empresa | Redacció | Actualitzat el 01/02/2019 a les 09:35

La Cambra recupera els Premis
Cambra deu anys després
Airplan, Selba, MengemBages, ICL Iberia i la UPC Manresa són els premiats
d'aquesta edició 2019

Pere Casals i Jaume Ferrer durant la presentació dels Premis Cambra 2019 | Cambra

La Cambra de Comerç de Manresa recupera deu anys després els Premis Cambra amb l'objectiu
de reconèixer les millors pràctiques dutes a terme per les empreses de la comarca del Bages.
L'acte de lliurament dels Premis Cambra 2019 es farà el divendres 15 de febrer a les 5 de la tarda
a l'auditori de l'Espai Plana de l'Om de Manresa i estarà presidit per la consellera d'Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Àngels Chacón. Les empreses premiades en aquesta
edició 2019 són Airplan, Selba, MengemBages, ICL Iberia i la UPC de Manresa.

Els premiats 2019

Airplan, premi Internacionalització

Airplan es dedica a desenvolupar solucions de disseny, enginyeria i instal·lació de projectes claus
en mà per a ambients controlats i línies de procés enfocades a les indústries de la salut.
L'empresa té la seu a Sant Fruitós de Bages, des d'on treballa per a clients d'arreu del món, amb
projectes en una vintena de països, entre els quals el Nord d'Àfrica, Xile, Mèxic, Indonèsia, Iran o
Rússia. El seu principals clients és la indústria farmacèutica, des de fabricants de genèrics fins
a empreses capdavanteres com Grífols o Novartis. L'any 2018 Airplan va celebrar els seus
primers cinquanta anys de vida, una trajectòria marcada per la constant evolució tecnològica i la
capacitat d'adaptar-se a noves situacions.

Pàgina 1 de 2

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/81254/cambra/recupera/premis/cambra/deu/anys/despres



Selba, premi Indústria

Selba - Serveis electrònics del Bages es dedica al disseny i fabricació d'equips electrònics
industrials. Treballa tant la creació de producte mida per als seus clients com el desenvolupament
de productes propis, entre els que destaquen les centrals de càrrega per a vehicles elèctrics. El
negoci està molt orientat cap als sectors de l'automoció i la mobilitat sostenible, incloent-hi la
indústria ferroviària i la del vehicle elèctric. La seva visió de futur l'ha portat a impulsar una divisió
dedicada a la indústria 4.0, una de les grans tendències actuals al sector industrial.

MengemBages, premi Comerç, Serveis i Turisme

MengemBages treballa per promoure el consum de productes frescos de proximitat, sostenibles i
ecològics, generar xarxes d'economia local en format cooperatiu i fer un entorn més sostenible i
amable. Creada ara fa 7 anys, ha estructurat una xarxa de productors de proximitat per posar a
l'abast del consumidor els seus productes a través d'una botiga on line, d'una botiga física i de la
presència en fires i mercats de proximitat. A la comarca del Bages, MengemBages ha estat
pionera en la introducció de la tendència del consum quilòmetre zero i en la valorització del producte
agroalimentari local.

ICL Iberia, premi Urbanisme i Territori

ICL és una de les principals empreses tractores de la indústria de la Catalunya Central. La seva
activitat té una incidència directa en la resta d'empreses del territori tant en termes d'ocupació
com de generació de valor afegit. Amb uns nivells d'exportació del 80% de la seva producció, ICL
Iberia ha incrementat de manera substancial la despesa en medi ambient en els darrers
exercicis, apostant per una mineria sostenible i respectuosa amb el territori. Destaca també la
seva col·laboració amb institucions locals en projectes de recerca i desenvolupament com el vagó
de tren Hermes. Actualment, l'empresa està immersa en el desenvolupament de nous projectes de
diversificació i valorització dels residus salins que han de consolidar i impulsar la seva activitat al
territori.

UPC Manresa, premi Especial

La UPC Manresa va celebrar el 2018 el seu 75è aniversari, donant servei al teixit empresarial i
industrial de Manresa, el Bages i la Catalunya Central. Al llarg de la seva trajectòria ha estat una
peça clau en el desenvolupament econòmic del territori i en la formació del seu capital humà en un
àmbit estratègic com és l'enginyeria. El centre compta amb estudis pioners i col·labora de manera
estreta amb el teixit empresarial de la seva àrea d'influència. També porta a terme una important
activitat de recerca i desenvolupament amb la participació de docents i alumnes i la col·laboració
amb empreses i institucions locals.

Un col·loqui moderat per Albert Closas

L'acte d'entrega dels premis s'iniciarà amb un col·loqui en el que participaran representants de
totes les empreses premiades i que estarà moderat pel periodista Albert Closas, director del
programa Valor Afegit de TV3. L'objectiu del col·loqui serà posar sobre la taula les experiències de
cadascuna de les empreses i la seva visió sobre el present i futur del teixit econòmic del Bages.
Seguidament, tindrà lloc la part més institucional amb el lliurament dels guardons i els parlaments
de les autoritats. L'acte estarà presentat per la periodista de Regió7, Queralt Casals.

Pàgina 2 de 2
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PERE CASALS
President de Cambra de Manresa. L’ens tor-
narà a lliurar els seus premis una dècada des-
prés. Sempre és un incentiu que les cambres
guardonin i reconeguin el seu teixit empresarial. 

Opinió
LA TALAIA

OBRES EMPANTANEGADES

E n els darrers mesos hi ha hagut al Bages tres casos d’obra
pública que ha quedat a mig fer o aturada abans de co-
mençar perquè les empreses adjudicatàries no s’han vist
finalment amb cor de portar-les a terme. A Manresa,

l’Ajuntament ha anunciat la represa imminent de les obres de  mi-
llora del Museu Comarcal, que van quedar paralitzades fa més
d’un any quan es va rescindir el contracte amb la primera empresa
perquè no complia els terminis. Aquesta setmana, s’ha sabut que
la constructora que havia assumit el projecte per posar gespa al
camp de la Mion s’ha fet enrere. A Sallent, la reforma del Pont Vell
va estar setmanes inactiva perquè l’empresa que l’havia comença-
da no es veia capaç de continuar-la. Cada cas és un món. Però tan-
ta coincidència mereix una reflexió. L’administració ha de ser més
curosa amb els concursos; i les empreses, més compromeses amb
el que poden assumir. Perquè, al capdavall, parlem de projectes
que es paguen amb diner públic i que afecten l’espai comú.
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CAIXABANK
L’entitat, amb nombroses oficines a casa nostra, ha anunciat un
ajust de plantilla que suposarà treure més de 2.000 persones. Els
sindicats denuncien, però, que desconeixen encara les condicions
plantejades. Ja es genera prou neguit. Cal transparència.

ESTRELLAT

CAMPANERES DE SANTPEDOR
Anna Espinalt i Laura i Gemma Mascaró són les tres joves que han
agafat el repte de mantenir el toc manual de campana a Santpe-
dor per a les dates assenyalades. Perpetuen una nissaga de cam-
paners i preserven una tradició.  

ESTRELLA

El dimecres 31 de gener
del 1979, Regió7 va poder
entrar al Casino de Man-

resa i veure i fotografiar de pri-
mera mà l’estat de degradació
de l’edifici, més greu del que
semblava a primer cop d’ull, i
això que el primer cop d’ull ja
era desolador. Ho va fer acom-
panyant una visita d’inspecció
de l’arquitecte González More-
no, delegat a Barcelona del mi-
nisteri de Cultura per a la con-
servació del patrimoni, amb
membres de la comissió del pa-
trimoni del Col·legi d’Arquitec-
tes i de la comissió manresana
en defensa del patrimoni, grup
la qual es va sumar el llavors

propietari de l’edifici, Ra-
mon Soler Mujal. Aquest
explicava que ja s’havia
gastat dos milions en
obres de conservació, es-
pecialment a la teulada, i
que amb prou feines ser-
vien per evitar una de-
gradació encara més
gran. El propietari insis-
tia que necessitava una
resposta ràpida sobre
els futurs usos possibles
de l’immoble i el seu so-
lar. Però els usos del Ca-
sino encara havien de constituir
un serial amb un munt de capí-
tols. L’anècdota: Soler va portar
els arquitectes al Lluís de Pegue-

ra perquè
veiessin «el que ell no vol fer
amb el Casino», segons la cròni-
ca d’aquell dia.

EL BAGUL DELS RECORDS 
Fa quatre dècades a Regió7...

ANYS

Una visita sorpresa 
als budells del Casino ARac1 tenen un col·labo-

rador per a les retrans-
missions dels partits de

l’Espanyol, Dani Solsona, que
parla un català una mica sui ge-
neris, per dir-ho d’una manera
fina. En el penúltim partit de la
lliga on va intervenir com a co-
mentarista (avui n’hi torna a ha-
ver), en què els periquitos van
jugar molt malament i van per-
dre per 3 gols a 0 contra l’Eibar,
va repetir diverses vegades l’ex-
pressió «se la toquen». Es volia
referir al fet que els jugadors to-
caven i tocaven la pilota però el
seu joc no anava enlloc. Final-
ment, de tant insistir en el tema,
un dels periodistes que feia la
retransmissió s’hi va fixar i, sen-
se dir-ho directament ni mirar
de rectificar l’expressió errònia
i equívoca, va deixar anar que,

si es fa o no es fa un bon ús del
pronom, el sentit del que es vol
expressar pot canviar una mica.
Certament. En aquest cas esta-
va claríssim que el que volia dir
Solsona no és el que estava
dient, i que no era que als juga-
dors de l’Espanyol els hagués
agafat, de sobte, un atac d’ona-
nisme incontrolat, sinó que el
seu joc no tenia criteri. No és un
fet excepcional que a la ràdio hi
surti, de tant en tant, algú que
trinxi el català. El més preocu-
pant, però, no és que aquesta
persona no domini prou la nor-
mativa de Fabra sinó que els
responsables de l’emissió no el
corregeixin quan toca. Amb un
«Dani, has de dir ‘la toquen’» el
primer cop n’hi hauria hagut
prou. Una vegada va fer riure,
deu de seguides, pena.

Gemma Camps

Fer rectificar també és de savis

DE PASSADA
gemmacamps@regio7.cat
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ESTRELLA


	Caratula_recull
	190131_regio7_cat
	190201_regio7
	190201_naciomanresa
	190201_manresadiari
	190203_regio7

