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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 18-03-2019 a les 19:00h.

Continguts Renta 4

Tipus d’interès

Eur bor 1 a -0,109

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 100.026,200 889,46

CAC 40 5.412,830 7,51

DAX 11.657,060 -28,63

Dow Jones 25.879,140 30,27

Eurostoxx 50 3.387,940 1,86

FTSE 100 7.299,190 70,91

FTSE MIB 21.234,610 189,20

Ibex 35 9.409,100 66,90

IGBC (Col mbia) 13.031,960 98,70

Preu Var.

IGPA ( ile) 26.829,050 -51,67

Latibex 5.358,200 32,80

Merval (Argentina) 34.357,200 424,12

Mexbol (M xic) 42.210,460 432,65

Nasdaq 100 7.318,611 11,62

Nasdaq Comp. 7.703,156 14,63

Nikkei 225 21.584,500 133,65

S&P 500 2.830,240 7,76

Stoxx 50 3.123,030 9,35

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 94,820 93,44 94,90 0,82 0,87 28,31

ACERINOX 9,218 9,17 9,32 0,11 1,21 6,42

ACS CONST. 39,300 39,20 39,54 -0,05 -0,13 16,17

AENA 163,550 161,90 163,55 1,65 1,02 20,48

AMADEUS IT 67,480 67,06 67,76 -0,02 -0,03 10,91

ARCEL.MITTAL 19,546 19,16 19,70 0,45 2,34 7,51

B. SABADELL 0,987 0,96 1,00 0,02 2,60 -1,31

BANKIA 2,464 2,42 2,48 0,06 2,33 -3,75

BANKINTER 7,132 7,02 7,17 0,13 1,83 1,62

BBVA 5,421 5,39 5,47 0,05 0,89 16,95

CAIXABANK 3,030 2,95 3,04 0,09 3,03 -4,24

CELLNEX TELECOM 23,420 23,42 24,00 -0,15 -0,64 11,07

CIE AUTOMOT. 23,800 23,80 24,34 -0,20 -0,83 11,01

ENAGAS 26,180 25,85 26,25 0,16 0,61 10,89

ENCE 5,180 5,06 5,33 -0,08 -1,61 -5,56

ENDESA 22,740 22,48 22,74 0,18 0,80 12,97

FERROVIAL 21,000 20,82 21,00 0,12 0,57 18,68

GRIFOLS 24,020 23,94 24,08 0,01 0,04 4,89

IBERDROLA 7,722 7,65 7,72 0,05 0,65 10,03

INDITEX 26,200 25,79 26,20 0,24 0,92 17,23

INDRA A 9,875 9,82 9,94 -0,02 -0,15 19,92

INM.COLONIAL 9,170 9,14 9,28 -0,03 -0,33 12,72

INT.AIRL.GRP 6,308 6,30 6,48 -0,14 -2,20 -8,84

MAPFRE 2,548 2,52 2,57 0,03 1,23 9,83

MEDIASET ESP 6,770 6,70 6,79 0,03 0,39 23,32

MELIA HOTELS 8,395 8,36 8,48 0,02 0,18 2,25

MERLIN PROP. 11,600 11,51 11,64 0,01 0,09 7,56

NATURGY 24,350 24,08 24,35 0,26 1,08 9,39

RED ELE.CORP 19,250 19,12 19,29 0,07 0,36 -1,26

REPSOL 15,360 15,02 15,41 0,36 2,40 9,09

SANTANDER 4,428 4,38 4,45 0,05 1,07 11,46

SIEMENS GAMESA 13,540 13,31 13,54 0,20 1,50 27,26

TEC.REUNIDAS 23,700 23,27 23,73 0,34 1,46 11,06

TELEF NICA 7,825 7,80 7,88 0,01 0,18 6,62

VISCOFAN 54,800 54,40 55,05 -0,20 -0,36 13,88

Divises
Preu Var.% 

$ EU 1,133 0,02

en 126,220 0,04

0,856 -0,46

Franc u 1,134 0,04

Corona ueca 10,472 -0,19

$ anad 1,513 -0,20

$ ustr li 1,597 0,09

Petroli

Brent 21 d 67,67

Metalls

Or 1.303,2

Foment del Treball ha creat un
laboratori d’idees, l’Institut d’Es-
tudis Estratègics, del qual formen
part una trentena de persones de
procedències ideològiques dis-
pars, com l’exalcalde del PSC Jordi
Hereu, l’exconseller de CiU Felip
Puig i l’exdirigent de Podem Gem-
ma Ubasart. Iniciativa del nou
president de la patronal catalana,
Josep Sánchez Llibre, aquest òr-
gan reflexionarà sobre la manera
de millorar la percepció social de
l’empresari i, en especial, sobre els
reptes de la globalització i la revo-
lució tecnològica.

Hereu, Puig i Ubasart han estat
escollits per integrar aquest insti-
tut per les seves sensibilitats dife-
rents, encara que ja no estan en
actiu en la política, ja que el pri-
mer és president d’una consulto-
ria; el segon és el president de
TRAM; i la tercera és politòloga i
vicedegana de la facultat de Dret
de la Universitat de Girona (UdG).

A més dels esmentats, aquest
think tank està integrat, entre al-
tres, per professionals de diferents
àmbits com el president de Borsa
de Barcelona i exdirigent d’ERC,
Joan Hortalà; el professor d’Eco-
nomia Financera José María Gay
de Liébana; l’editor Daniel Fer-
nández; el també editor i director
de la Fundació Romea, Fèlix Ro-
mea; i la directora de cinema Rosa
Vergés, que és una de les vicepre-

sidentes. El nou òrgan estarà coor-
dinat per Jordi Alberich, llicenciat
en Ciències Empresarials i durant
dues dècades director general del
Cercle d’Economia, i té entre els
seus membres pesos pesants de
Foment, com el mateix Sánchez
Llibre, que és el president; el se-
cretari general, David Tornos; i el
secretari general adjunt, Salvador
Guillermo.

Sánchez Llibre va destacar en
la presentació que Foment perse-
gueix així «intervenir» i «influir»
en el món de les idees, conscient
que té un paper per jugar en l’àm-
bit de la reflexió sobre els reptes
de futur.  «Volem que aquest òrgan

sigui l’expressió del pensament
d’aquesta casa sobre el futur», va
subratllar. De la seva banda, Albe-
rich va insistir que aquesta espè-
cie de lobby no té cap orientació
política i que, per això mateix, es
nodreix de personalitats de molt
diferent origen ideològic.

L’Institut d’Estudis Estratègics
de Foment es planteja elaborar
documents fruit de la reflexió so-
bre el nou món que s’està cons-
truint i en el qual l’empresa, se-
gons el seu parer, ha de tenir un
paper «fonamental» per contri-
buir a crear riquesa i treball i per
garantir la sostenibilitat i el benes-
tar de tothom.

EFE BARCELONA

Foment integra Hereu, Puig
i Ubasart al seu ‘think tank’
La patronal estrena un laboratori d’idees per posar en valor l’empresariat

AXIU/ACN

Felip Puig

AXIU/ACN

Gemma Ubasart

La Cambra de Comerç de Man-
resa explicarà a les empreses del
territori quins efectes tindrà el
Brexit en la seva activitat en una
jornada que es farà avui, a les 4 de
la tarda. Hi participaran el direc-
tor territorial de Comerç i de
l’ICEX a Catalunya, José Ignacio
Pradas, i el cap adjunt de la De-

pendència Regional de Duanes,
Alberto Aibar. La jornada és gra-
tuïta però cal inscriure’s al web de
la Cambra: www.cambramanre-
sa.org. El Brexit ha donat pas a un
període de gran incertesa davant
d’una nova situació política i eco-
nòmica, i obre interrogants a les
empreses sobre les possibles re-
percussions de les negociacions

que es porten a terme entre la
Unió Europea i el Regne Unit. En
aquesta jornada, adreçada a em-
preses locals amb interessos eco-
nòmics i comercials al Regne
Unit, es donarà una visió actual de
les implicacions que té el Brexit
per al comerç, les inversions i la
contractació pública en aquell
país. 

REDACCIÓ MANRESA

La Cambra de Manresa celebra avui
una jornada sobre l’impacte del Brexit

Familia Torres es manté al cap-
davant com la marca de vins més
admirada d’Europa, segons l’en-
questa a professionals del sector
que fa anualment la revista brità-
nica Drinks International, aquest
any en col·laboració amb la con-
sultora Wine Intelligence. La
companyia ratifica així la seva po-
sició al capdavant del rànquing

europeu, que ha mantingut al
llarg de les nou edicions de la llis-
ta, i cedeix la primera posició
mundial que ha ocupat en quatre
ocasions a l’australiana Penfolds.
The World’s Most Admired Wine
Brands 2019 es va donar a conèi-
xer diumenge en el saló de vins
Prowein, a Düsseldorf.  A Penfolds
i Familia Torres els segueixen Villa
Maria de Nova Zelanda, Concha

y Toro de Xile i M.Chapoutier de
França. França és el país amb més
representació, amb 15 marques,
seguit per Austràlia amb 8, mentre
que d’Espanya n’hi ha 5, de les
quals 4 (Torres, Marqués de Ris-
cal, Campo Viejo i Vega Sicilia)
són entre les 15 primeres marques
de la llista, que s’elabora amb la
votació de professionals del món
de 48 països.

EP/REDACCIÓ MANRESA

Familia Torres lidera el rànquing de
marques de vi més admirades d’Europa

ECONOMIA
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Economia i Empresa | Redacció | Actualitzat el 20/03/2019 a les 11:49

Els experts insten les empreses a
fer plans de contingència davant
del Brexit

José Ignacio Pradas i Alberto Aibar durant la conferència sobre el Brexit a la Cambra de Manresa | Cambra

Els experts insten a les empreses de la Catalunya Central a fer plans de contingència davant del
Brexit, ja que apunten que, sigui quin sigui l'acord final, la situació resultant serà pitjor que l'actual.
Per això, avisen a les empreses que cal que estiguin preparades i que s'anticipin a possibles
conseqüències. Així es va posar de manifest a la jornada L'empresa davant del Brexit que va
organitzar la Cambra de Comerç de Manresa i que va comptar amb l'assistència d'una trentena
d'empreses del territori amb activitat comercial al Regne Unit.

La sessió va tenir com a ponents el director territorial de l'ICEX a Catalunya, José Ignacio Pradas,
i el director adjunt de la Dependència Regional de Duanes, Alberto Aibar. Tots dos van explicar
els diferents escenaris que poden resultar de les negociacions entre el Regne Unit i la Unió
Europea per fer efectiu el Brexit, i quines conseqüències poden tenir per a les empreses locals. Va
quedar clar que el Brexit afectarà de manera important les empreses catalanes, ja que el Regne
Unit és el cinquè client d'Espanya, el tercer si s'exclouen els serveis com el turisme i només es
tenen en compte les exportacions. El comerç entre el regne Unit i Catalunya mou 40.000 milions
d'euros cada any.

El Brexit tindrà impacte en tots els àmbits de l'empresa: comercial, legal, fiscal, de propietat
intel·lectual (patents i marques), organització i desplaçament de persones, titulacions, logística, etc.
Els ponents van animar les empreses assistents a buscar mercats alternatius al Regne Unit ja

Pàgina 1 de 2

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/82294/experts/insten/empreses/fer/plans/contingencia/davant/brexit



que, com van explicar, les empreses que treballen amb d'altres països ho tindran més fàcil per fer
front a la nova situació. Van afirmar que cal que les empreses analitzin quin impacte té en el seu
model de negoci el comerç amb el Regne Unit i que ho aprofitin per redefinir la seva estratègia. En
aquest sentit, van assegurar que, les empreses que s'adaptin abans, estaran en millors
condicions per continuar comptant amb el Regne Unit com a soci estratègic.
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Es va fer perquè
tocava però no se

n’ha millorat res. Els
ciclistes que no coneixen
Manresa es perden»

FERRAN MOLINA
PRESIDENT ESPORT CICLISTA MANRESÀ

ARXIU/MIREIA ARSO

La ciutat no està
feta per anar amb

bici, però amb l’elèctrica
va molt millor perquè
salves les pujades»

TONI ERRO
PRESIDENT FAVM 

ARXIU/SALVADOR REDÓ

Cap empresa ni
l’Ajuntament

aposten per la bicicleta,
però per al turisme és un
bon mètode de transport»

ESTEVE PINTÓ
PRESIDENT PIMEC CATALUNYA CENTRAL

ARXIU/MIREIA ARSO

En l’estratègia no
estàvem equivocats

però en el disseny potser
sí, s’ha de millorar. No té
la utilitat que voldríem»

JOSEP CAMPRUBÍ
EXALCALDE DE MANRESA (PSC)

ARXIU/JORDI LARGO

Es van posar molts
impediments al

projecte perquè en aquell
moment es donava molta
prioritat als comerciants»

CARME PRUNÉS
PRESIDENTA ASSOCIACIÓ VEÏNS PASSEIG-RODALIES

QUÈ EN PENSA, DEL CARRIL BICI DE MANRESA?

La mobilitat urbana és un element
que evoluciona segons les tendèn-
cies del mercat, les energies, també
segons els estils de vida de la ciuta-
dania, que canvien i es modernit-
zen. Un exemple evident és l’auge
dels patinets elèctrics i altres vehi-
cles de mobilitat personal (VMP)
que s’està experimentant darrera-
ment, sobretot en grans ciutats però
també en municipis més modestos,
com ara Manresa. I és aquesta trans-
formació la que l’administració hau-
ria d’aprofitar, segons agents econò-
mics i socials de la ciutat consultats
per aquest diari, per donar un nou
impuls al carril bici. La capital del
Bages disposa d’un vial per a ciclis-
tes que uneix el parc de l’Agulla amb
el Congost. El recorregut complet es
va estrenar el febrer del 2010, però
actualment no és ni de bon tros tan
utilitzat com s’esperava. Té trams in-
connexos i punts que dificulten la
circulació (vegeu Regió7 del 29 de
gener), i això fa que no hagi acabat
d’arrelar entre els veïns. Els mateixos
impulsors així ho admeten. 

Joan Vinyes, que va ser regidor de
Mobilitat per ERC entre el 2007 i el
2011, fa una valoració positiva del
carril bici i valora que «va ser una
aposta valenta, feta dins un pla de
mobilitat amb un cert consens, a la
qual s’ha de donar continuïtat i no
deixar oblidada», però fa notar que
costa utilitzar-lo: «Potser s’hauria
d’aprofundir en les causes de per
què la gent no el fa servir». Vinyes
entén que en aquell moment, el

2010, generés «pors, dubtes i recels»
sobretot entre els comerciants per-
què «al centre l’aparcament sempre
ha suposat un problema i la creació
del vial comportava la pèrdua de
places». Insisteix que el centre ha de
ser per als vianants: «Es fa difícil
imaginar que en el futur es pugui se-
guir aparcant al centre de les ciu-
tats». L’exregidor recorda que amb
aquell pla de mobilitat «ja van sorgir
propostes relacionades amb bicicle-
tes elèctriques, perquè vèiem que

allò podia ser un al·licient. No van
prosperar perquè estàvem en un
moment dur de crisi i els ajunta-
ments vam patir una sacsejada im-
portant. Si haguéssim pogut seguir
el ritme d’inversions es podrien ha-
ver fet més coses». 

Una bona eina per al turisme
Qui també veu en les noves formes
de mobilitat elèctrica un fil del qual
estirar és Esteve Pintó, president de
PIMEC Catalunya Central. Està con-

vençut que la difícil orografia de
Manresa es podria resoldre «si
s’aposta per aquest tipus de mobili-
tat. La bici ja no és només una alter-
nativa al cotxe sinó un canvi de mo-
del per deixar de fer servir tants
combustibles fòssils. A la ciutat hi ha
un augment del turisme i, per poder-
se desplaçar bé, a peu és complicat
i en canvi la bici és ideal», opina. Pin-
tó creu que no cal esperar la inicia-
tiva privada i insta l’Ajuntament a
instal·lar estacions de càrrega i esta-

cionament per a bicicletes elèctri-
ques, així com a adequar el carril bici
per tal que s’hi pugui circular amb
patinets i altres vehicles motoritzats
elèctricament. 

Sobre això, el director de Monte-
pio, Ramon Baraldés, augura que
«Manresa tindrà un problema quan
entri en vigor la normativa de la DGT
que prohibeix als patinets circular
per la vorera i els fa anar per carrils
bici i zones on la velocitat és limitada
a 30 km/h, perquè la ciutat no té ve-
ritablement un carril bici». Baraldés
sentencia que «cal compromís polí-
tic per posar-hi remei de forma ur-
gent». Proposa que «seria bo fer una
planificació de continuïtat del traçat,
donar prioritat a les zones que con-
necten amb transport públic, encara
que s’hagi de fer en diferents anuali-
tats per falta de pressupost».

«Es podria haver fet millor»
Sobre el posicionament contrari de
PIMEC a la creació del carril bici el
2010, l’empresari Esteve Pintó pun-
tualitza que «ens hi vam oposar per-
què aquest model implantat amb
èxit en molts països de la UE no tenia
sentit a Manresa, no hi ha l’orografia
adequada. També vam defensar que
la pèrdua de places d’aparcament
afavoria les grans superfícies. No era
un bon moment econòmic, llavors». 

Precisament l’aparcament era en
aquell moment també una prioritat
per a la UBIC. Tània Infante, la pre-
sidenta actual, valora ara el carril de
«forma neutra», diu, perquè no afec-
ta directament l’activitat comercial,
«tot i que és obvi que no té un recor-
regut òptim». El temor a un perjudici
sobre els comerciants també va fer
que l’Associació de Veïns Passeig-

Agents econòmics i socials veuen en la mobilitat
elèctrica una nova oportunitat per al carril bici
L’auge dels patinets i les bicicletes elèctriques podria suposar un nou impuls per al vial reservat a Manresa, segons les entitats consultades
per Regió7 El 2010 temien que la pèrdua d’aparcament perjudicaria el comerç i consideren que no es va estudiar prou bé el traçat

UN RECURS POC APROFITAT El carril bici de Manresa no convenç quasi ningú, ni tan sols els seus impulsors, que reconeixen que no ha acabat d’arrelar
i que caldria fer-hi millores per incentivar-ne l’ús. Un filó que es podria aprofitar, creuen, és l’adaptació del vial a les noves formes de mobilitat sostenible

ARXIU/FRANCESC DALMAU

MIREIA ARSO

Un ciclista circulant pel carril bici del carrer Àngel Guimerà de Manresa, en direcció al carrer Barcelona

MANRESA

Noemí Badrenas

TEMA DEL DIA
DIJOUS, 21 DE MARÇ DEL 20192 3



ARXIU/MIREIA ARSO

La bici ha d’ocupar
l’espai que ocupen

ara els cotxes si volem
que sigui una alternativa
real de transport urbà»

JORDI MASDEU
REGIDOR CUP

ARXIU/JOSEP SALLENT

És un problema que
Manresa no tingui un

veritable carril bici ni una
ordenança que reguli
aquest mitjà de transport»

RAMON BARALDÉS
DIRECTOR MONTEPIO

ARXIU/JORDI MORROS

No acaba d’arrelar
el funcionament

d’un carril com aquest,
es podria fer un estudi a
fons de les causes»

JOAN VINYES
EXREGIDOR DE MOBILITAT (ERC)

ARXIU/MIREIA ARSO

Si el pla que està
pendent no resol 

la convivència amb bicis 
i patinets, no anirem bé.
Ha de ser consensuat»

PERE CASALS
PRESIDENT CAMBRA COMERÇ MANRESA

ARXIU/CESC VALCARCEL

És obvi que no té
un recorregut

òptim. En molts trams els
ciclistes han de compartir
espai amb els cotxes»

TÀNIA INFANTE
PRESIDENTA UBIC MANRESA

Rodalies no fos partidària del vial. La
seva presidenta actual, Carme Pru-
nés, admet que «va ser per això que
es van posar molts impediments al
projecte». Ara creu que s’ha d’estu-
diar molt bé la ciutat per dotar de
continuïtat el vial i que els ciclistes
«tinguin unes vies assegurades».

Per la seva banda, Josep Cam-
prubí, llavors alcalde de Manresa
(PSC), reconeix que el propòsit de
l’actuació era «fer el bàsic i anar-ho
desenvolupant en funció de l’ús».
Creu que l’estratègia no era errada
però que el disseny es podria haver
fet millor, tot i que admet que des-
prés de la posada en marxa no n’ha
seguit l’evolució: «No en soc un
usuari assidu». 

Des de l’òptica de la CUP, només
es va pensar en l’oci: «Sempre ha-
víem exigit tenir un carril bici. Però
creiem que no ha funcionat com a
eina de transport perquè no va ser
pensat per a això. Els que anem amb
bici preferim circular per la calçada,
no ens hem cregut mai aquest vial
com una eina per ajudar la mobilitat
a la ciutat», lamenta el regidor cu-
paire Jordi Masdeu. Per a ell, «la bici
ha d’ocupar l’espai que ara ocupen
els cotxes si volem que sigui una al-
ternativa de transport real».

Pere Casals, president de la Cam-
bra de Comerç de Manresa, una de
les entitats que es van oposar al vial,
critica que «el carril bici té molts
punts discontinus, perquè no es va
rumiar bé. Hi ha gent que es mou
amb bicicleta però no va pel carril.
Això demostra que han passat 10
anys i no n’hem corregit els defec-
tes». Contràriament al consens refe-

rit per l’exregidor Vinyes, Casals as-
segura que «l’Ajuntament va tirar pel
dret sense consultar-nos i això és el
que ens va molestar. Ningú estava en
contra del carril bici, però sí de les
formes». 

També el president de l’Esport Ci-
clista Manresà i de l’Escola de Ciclis-
me, Ferran Molina, diu que «l’Ajun-
tament no ens va consultar res quan
va crear el carril bici». Creu que en
aquell moment «es va fer perquè to-
cava però no s’ha millorat gens, al
contrari». Molina afirma que «tot i
que nosaltres l’utilitzem en les nos-

tres sortides, som conscients que la
seva discontinuïtat pot fer-te perdre
fàcilment si no coneixes Manresa». 

L’entitat que presideix va presen-
tar un projecte per als pressupostos
participatius del 2017 per aprofitar
com a carril bici la via del tren «ara
obsoleta i enterrada» que hi ha entre
l’avinguda Universitària i la zona de
Lledoners. Va quedar descartat.

És possible la segregació?
Pere Casals coincideix amb Carme
Prunés que és necessari un pla de
mobilitat «exhaustiu, amb visió de
futur i consensuat», que resolgui la
convivència amb bicis i patinets
elèctrics, els quals «generen moltes
situacions de perill per als vianants».
Considera impossible que es puguin
segregar tots els vehicles i per això es
necessita, diu, «unes normes clares
i difusió».

En canvi, Toni Erro, president de
la Federació d’Associacions de Veïns
de Manresa, no veu descabestrada
la segregació i fa una proposta ago-
sarada: crear un carril en alçada per
a bicicletes, vehicles elèctrics i sos-
tenibles, que discorri per sobre dels
carrers com si fos un sostre. «S’acon-
seguiria una lleugeresa de trànsit in-
creïble», imagina. Erro, que des de
fa uns mesos es mou amb una bici
elèctrica –ja ha fet 1.000 quilòme-
tres–, explica que els darrers anys ha
agafat «molta consciència del que
comporta el canvi climàtic» i que ho
està impulsant des de la federació.
Entre d’altres, han demanat formar
part del Consell Municipal de Mo-
bilitat: «Hem de fer la contrapartida
als que volen frenar el canvi».

A la propera edició de la fira Ex-
poBages hi haurà una nova àrea 4.0
on tindran presència noves formes
de mobilitat com són els patinets i
les bicicletes elèctriques, segons ha
pogut saber Regió7. El president de
PIMEC Catalunya Central, Esteve
Pintó, ha explicat que la nova àrea,
que estarà ubicada al pati del Casi-
no, tindrà tres eixos: ecomobilitat
(s’exposaran tot tipus de vehicles
elèctrics); energies renovables (es
podrà obtenir informació de les no-
ves opcions de consum responsable
que protagonitzen la fase de transi-
ció energètica en què ens trobem); i
indústria 4.0 (s’hi veuran drons, im-

pressores en 3D, realitat virtual...).
Per a Pintó, es tracta «d’una nova
manera de moure’s i de concebre la
indústria que ens afectarà a tots».

Per a l’organització de la fira, que
tindrà lloc a Manresa el cap de set-
mana del 18 i 19 de maig, l’Ajunta-
ment va reunir entitats i agents eco-
nòmics «que fins ara no hi teníem
presència, com PIMEC, i se’ns va
instar a donar idees per modernitzar
el certamen i donar-li un impuls
nou», detalla Pintó. D’aquestes
idees va sorgir la proposta de crear
dues noves àrees, una d’enfocada a
la mobilitat sostenible, les energies
renovables i la indústria 4.0, i l’altra
enfocada a l’àmbit de la salut.

N. BADRENAS MANRESA

L’ExpoBages d’aquest any
tindrà una nova àrea 4.0

OSCAR BAYONA

Les plataformes elèctriques ja s’han fet un lloc a les botigues de Manresa

El pròxim equip de
govern haurà de
redactar un nou pla
 El desembre del 2017 el ple
de Manresa va aprovar per
unanimitat i a proposta de la
CUP que a l’inici del mandat
2019-2023 es redactaria un nou
Pla de Mobilitat Urbana (PMU).
Fonts de l’Ajuntament afirmen
que el nou document inclourà
propostes per al carril bici, tot i
que no han avançat si n’hi ha
alguna de definida. Afirmen
que s’han complert els acords
aprovats llavors: s’ha revisat el
PMU, s’ha sol·licitat la col·labo-
ració de la Diputació en el nou
pla, i s’ha convocat el Consell
Municipal de Mobilitat.

  
Regió7

GESTOR AUTORITZAT N.: E-474.98

•  Gran estoc de recanvis d'automoció
• Servei de grua
•  Recollida de tot tipus de vehicles
• Desballestament autoritzat per la DGT.
 Tramitació de baixa IMMEDIATA
•  Repartiment gratuït de material per a professionals

Comprem el teu vehicle per desballestar Pagament

al comptat

Camí de Viladordis, km 1,7 (08272) Sant Fruitós de Bages - Tel. 93 878 87 30 - Fax 93 876 03 35

DESGUACES DEL BAGES
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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 20-03-2019 a les 18:01 h.

Continguts Renta 4

Tipus d’interès

 1 -0,109

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 98.470,320 -1.118,05

CAC 40 5.382,660 -43,24

DAX 11.603,890 -184,52

Dow Jones 25.717,800 -169,58

Eurostoxx 50 3.372,380 -36,62

FTSE 100 7.291,010 -32,99

FTSE MIB 21.330,210 -100,14

Ibex 35 9.405,600 -86,70

IGBC ( ) 13.155,340 -13,06

Preu Var.

IGPA ( ) 26.634,810 -182,86

Latibex 5.351,600 -64,00

Merval (Argentina) 34.531,600 158,40

Mexbol ( ) 42.366,570 -12,04

Nasdaq 100 7.335,268 -14,01

Nasdaq Comp. 7.691,947 -32,00

Nikkei 225 21.608,920 42,07

S&P 500 2.815,150 -17,42

Stoxx 50 3.113,830 -23,86

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 96,400 94,30 96,76 1,20 1,26 30,45

ACERINOX 9,174 9,17 9,37 -0,21 -2,22 5,91

ACS CONST. 39,260 39,26 39,68 -0,18 -0,46 16,05

AENA 162,050 161,55 164,75 -4,10 -2,47 19,37

AMADEUS IT 68,520 67,78 69,34 0,68 1,00 12,62

ARCEL.MITTAL 19,390 19,39 19,77 -0,56 -2,83 6,66

B. SABADELL 0,961 0,96 1,00 -0,03 -3,15 -3,99

BANKIA 2,483 2,45 2,50 0,02 0,65 -3,01

BANKINTER 7,060 7,06 7,19 -0,10 -1,34 0,60

BBVA 5,419 5,42 5,49 -0,07 -1,20 16,90

CAIXABANK 2,923 2,92 3,04 -0,10 -3,44 -7,62

CELLNEX TELECOM 24,120 23,86 24,27 -0,01 -0,04 14,39

CIE AUTOMOT. 23,720 23,62 24,24 -0,52 -2,15 10,63

ENAGAS 26,790 26,39 26,87 0,28 1,06 13,47

ENCE 5,040 5,01 5,22 -0,02 -0,40 -8,11

ENDESA 22,880 22,78 22,99 -0,02 -0,09 13,66

FERROVIAL 20,750 20,73 20,97 -0,13 -0,62 17,26

GRIFOLS 23,940 23,85 24,12 -0,06 -0,25 4,54

IBERDROLA 7,768 7,72 7,78 0,03 0,41 10,69

INDITEX 26,100 26,10 26,77 -0,49 -1,84 16,78

INDRA A 9,865 9,84 9,98 -0,06 -0,55 19,79

INM.COLONIAL 9,190 9,19 9,32 -0,05 -0,54 12,97

INT.AIRL.GRP 6,244 6,24 6,43 -0,21 -3,19 -9,77

MAPFRE 2,534 2,53 2,60 -0,06 -2,16 9,22

MEDIASET ESP 6,938 6,94 7,06 -0,08 -1,17 26,38

MELIA HOTELS 8,510 8,51 8,57 -0,06 -0,70 3,65

MERLIN PROP. 11,615 11,58 11,67 -0,03 -0,26 7,70

NATURGY 24,600 24,44 24,63 0,06 0,24 10,51

RED ELE.CORP 19,440 19,42 19,56 -0,06 -0,31 -0,28

REPSOL 15,475 15,41 15,54 -0,04 -0,26 9,91

SANTANDER 4,423 4,42 4,51 -0,06 -1,39 11,33

SIEMENS GAMESA 14,210 13,90 14,34 0,18 1,28 33,55

TEC.REUNIDAS 24,310 23,85 24,49 0,15 0,62 13,92

TELEFONICA 7,723 7,72 7,87 -0,11 -1,40 5,23

VISCOFAN 54,800 54,70 55,40 -0,45 -0,81 13,88

Divises
Preu Var.% 

$ 1,135 -0,01

126,560 -0,07

0,861 -0,64

Franc 1,132 0,17

Corona 10,425 0,25

$ 1,513 -0,05

$ 1,601 0,01

Petroli

Brent 21 68,20

Metalls

Or 1.301,0

Els experts insten les empreses
de la Catalunya Central a fer plans
de contingència davant del Brexit,
ja que apunten que, sigui quin si-
gui l’acord final, la situació resul-
tant serà pitjor que l’actual. Per
això, avisen les empreses que cal
que estiguin preparades i que
s’anticipin a possibles conse-
qüències. Així es va posar de ma-
nifest a la jornada «L’empresa da-
vant del Brexit», que va organitzar
dimarts la Cambra de Comerç de
Manresa i que va tenir l’assistèn-
cia d’una trentena d’empreses del
territori amb activitat comercial al
Regne Unit.

La sessió va tenir com a po-
nents el director territorial de
l’ICEX a Catalunya, José Ignacio
Pradas, i el director adjunt de la
Dependència Regional de Dua-
nes, Alberto Aibar. Tots dos van
explicar els diferents escenaris
que poden resultar de les nego-
ciacions entre el Regne Unit i la

Unió Europea per fer efectiu el
Brexit, i quines conseqüències
poden tenir per a les empreses lo-
cals. Va quedar clar que el Brexit
afectarà de manera important les
empreses catalanes, ja que el Reg-
ne Unit és el cinquè client d’Es-
panya, el tercer si s’exclouen els
serveis com el turisme i només es
tenen en compte les exporta-
cions. El comerç entre el Regne
Unit i Catalunya mou 40.000 mi-
lions d’euros cada any.

El Brexit tindrà impacte en tots
els àmbits de l’empresa: comer-
cial, legal, fiscal, de propietat in-
tel·lectual (patents i marques), or-
ganització i desplaçament de per-
sones, titulacions i logística, entre
d’altres. Els ponents van animar
les empreses assistents a buscar
mercats alternatius al Regne Unit
ja que, com van explicar, les em-
preses que treballen amb altres
països ho tindran més fàcil per fer
front a la nova situació. 

REDACCIÓ MANRESA

Els experts alerten que
cal preparar plans de
contingència per al Brexit
Una jornada a la Cambra aplega trenta empreses amb negocis al Regne Unit

CATPRESS

Un moment de la jornada celebrada a la Cambra

Seat està començant a enfocar
la seva estratègia de vendes a
l’Amèrica del Sud i l’Àfrica de Nord
amb l’objectiu de ser menys de-
pendents del mercat europeu
–concretament la zona oest del
continent–, en què concentra el
85% de les vendes. En una entre-
vista a Europa Press, el vicepresi-
dent executiu comercial de l’em-
presa i conseller delegat de Cupra,

Wayne Griffiths, ha assegurat que
la companyia amb seu a Martorell
ha de créixer fora i accelerar la
seva globalització. En concret, ha
destacat els resultats obtinguts a
Algèria, país on van vendre prop
de 20.000 cotxes el 2018, la qual
cosa suposa l’11% del mercat, i ha
detallat que l’empresa també va
obtenir bons registres a Amèrica
del Sud, així com a Mèxic.

«A tota aquesta zona del nord
d’Àfrica estem creixent, i també a
Amèrica del Sud, també a Mèxic.
Entrarem a Xile en la meitat
d’aquest any i reforçarem la nostra
estratègia a Colòmbia», ha expli-
cat. La idea de la companyia és in-
crementar la seva participació en

aquestes dues regions, per així
créixer també en el share de ven-
des de Seat a escala mundial, que
Griffiths confia que seguirà incre-
mentant. Després del seu millor
any de la història, amb 517.600 ve-
hicles matriculats –el 10,5% més
que el 2017–, la companyia ha co-
mençat el 2019 amb la mateixa lí-
nia: va créixer el 14% al gener i
l’11% al febrer. No obstant això, la
previsió per a aquest any és que el
mercat s’estanqui tant en l’àmbit
espanyol com en l’europeu, cosa
que Griffiths també atribueix a
factors més enllà de les normati-
ves d’emissions, com el Brexit, la
recessió d’Itàlia i el conflicte co-
mercial entre els EUA i la Xina.

EP BARCELONA

Seat enfocarà el seu mercat cap a
l’Amèrica del Sud i l’Àfrica del Nord 

El Jutjat Social número 11 de
Barcelona declara que Servicios
Logísticos Martorell Siglo XXI, S.L.
(SLM) va vulnerar el dret de vaga
de CCOO de Catalunya en publi-
car i enviar un comunicat  «amb
finalitat coercitiva, amenaçadora
i d’intent de desprestigi al sindicat
CCOO i evitar que la plantilla se-
cundés la vaga», segons ha fet sa-

ber CCOO en un comunicat. SLM
és una empresa del grup SESÉ i
presta serveis a SEAT. La vaga era
convocada a partir de l’11 de de-
sembre del 2018 per demanar la
readmissió de tres membres del
comitè d’empresa, afiliats a
CCOO, i un altre treballador afiliat
al mateix sindicat, que van ser
acomiadats per motius discipli-
naris, contra els quals es van in-

terposar demandes d’acomiada-
ment nul. L’acomiadament d’un
d’ells es va declarar improcedent.
El sindicat explica que «el jutjat
entén que la llibertat d’expressió
de l’empresa no és il·limitada i les
manifestacions que posen en evi-
dència la legalitat de la vaga acu-
sant CCOO d’extorsió, mentides i
sectarisme no s’han acreditat i
vulneren el dret de vaga».

REDACCIÓ MANRESA

SLM, condemnada a pagar 50.000
euros per vulnerar el dret de vaga

ECONOMIA
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La companyia vol tenir
menys dependència d’Euro-
pa occidental, on ara con-
centra el 85% de les vendes
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Pàgines elaborades per RENTA 4 BANCO, S.A., el 22-03-2019 a les 18:01 h.

Continguts Renta 4

Tipus d’interès

Eur bor 1 a -0,108

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 93.834,460 -2.894,62

CAC 40 5.269,920 -108,93

DAX 11.364,170 -185,79

Dow Jones 25.602,530 -359,98

Eurostoxx 50 3.305,730 -61,67

FTSE 100 7.207,590 -147,72

FTSE MIB 21.078,760 -294,30

Ibex 35 9.199,400 -156,20

IGBC (Col mbia) 13.047,530 -322,79

Preu Var.

IGPA ( ile) 26.315,090 -312,98

Latibex 5.280,900 -9,90

Merval (Argentina) 32.996,090 -1.189,99

Mexbol (M xic) 42.519,430 -731,76

Nasdaq 100 7.374,663 -118,61

Nasdaq Comp. 7.688,816 -150,14

Nikkei 225 21.627,340 18,42

S&P 500 2.803,160 -51,72

Stoxx 50 3.082,510 -37,43

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 98,060 97,60 98,72 0,10 0,10 32,69

ACERINOX 8,840 8,81 9,21 -0,32 -3,49 2,05

ACS CONST. 38,630 38,54 39,54 -0,71 -1,80 14,19

AENA 159,450 159,45 162,40 -2,45 -1,51 17,46

AMADEUS IT 67,280 67,28 68,40 -0,72 -1,06 10,59

ARCEL.MITTAL 18,370 18,31 19,51 -1,03 -5,31 1,05

B. SABADELL 0,910 0,91 0,94 -0,02 -2,19 -9,05

BANKIA 2,350 2,34 2,46 -0,07 -2,89 -8,20

BANKINTER 6,938 6,90 7,03 -0,03 -0,37 -1,14

BBVA 5,188 5,16 5,41 -0,18 -3,43 11,92

CAIXABANK 2,801 2,78 2,90 -0,07 -2,54 -11,47

CELLNEX TELECOM 24,240 24,05 24,61 -0,25 -1,02 14,96

CIE AUTOMOT. 22,700 22,70 23,82 -0,94 -3,98 5,88

ENAGAS 26,900 26,79 27,15 -0,18 -0,66 13,93

ENCE 4,932 4,81 4,98 -0,03 -0,68 -10,08

ENDESA 23,140 22,83 23,17 0,21 0,92 14,95

FERROVIAL 20,560 20,46 20,66 -0,05 -0,24 16,19

GRIFOLS 23,480 23,41 23,84 -0,17 -0,72 2,53

IBERDROLA 7,728 7,71 7,82 -0,05 -0,67 10,12

INDITEX 26,270 26,05 26,60 -0,02 -0,08 17,54

INDRA A 9,580 9,58 9,90 -0,28 -2,84 16,33

INM.COLONIAL 9,040 9,01 9,22 -0,16 -1,74 11,12

INT.AIRL.GRP 6,100 6,10 6,22 -0,04 -0,59 -11,85

MAPFRE 2,492 2,49 2,54 -0,04 -1,46 7,41

MEDIASET ESP 6,622 6,60 6,77 -0,09 -1,37 20,62

MELIA HOTELS 8,020 8,00 8,39 -0,32 -3,84 -2,31

MERLIN PROP. 11,470 11,44 11,68 -0,14 -1,25 6,35

NATURGY 24,670 24,61 24,86 -0,12 -0,48 10,83

RED ELE.CORP 19,410 19,30 19,59 -0,13 -0,67 -0,44

REPSOL 15,210 15,15 15,49 -0,26 -1,65 8,03

SANTANDER 4,146 4,14 4,34 -0,17 -3,84 4,35

SIEMENS GAMESA 13,720 13,65 14,28 -0,48 -3,38 28,95

TEC.REUNIDAS 23,880 23,76 24,42 -0,52 -2,13 11,90

TELEFONICA 7,600 7,60 7,78 -0,14 -1,77 3,56

VISCOFAN 55,100 54,75 55,55 -0,25 -0,45 14,51

Divises
Preu Var.% 

$ 1,128 -0,80

124,050 1,60

L i ra 0,855 1,44

Franc 1,122 0,55

Corona ueca 10,485 -0,48

$ Canad 1,514 0,42

$ Austr lia 1,592 0,42

Petroli

Brent 21 d s 66,44

Metalls

Or 1.312,1

La UBIC, l’Associació de comer-
ciants del carrer Guimerà i Co-
merç Centre Històric Manresa
(ens que engloba les associacions
de comerciants Urgell Comerç
Centre, Associació de botiguers
del c/Nou, Associació de boti-
guers Born i Plana de l’Om, el
Mercat  de Puigmercadal i l’Asso-
ciació de botiguers de Sobrerroca
i voltants) van presentar ahir les
accions previstes per a la tercera
edició de la Setmana del Comerç,
que se celebrarà a partir del pro-
per dilluns promoguda per la Ge-
neralitat. 

Per part de la UBIC, s’0rganit-
zarà un concurs de fotografies a
Instagram amb imatges fetes da-

vant els aparadors d’establiments
de l’associació ambientats amb
productes del Baxi Manresa. Hi
prenen part una trentena de co-
merços. El premi consistirà en tres
lots que inclouran dues entrades
per al bàsquet, una pilota signada
pels jugadors del Manresa i un val
de 50 euros per gastar en botigues
associades. A més, la Unió de Bo-
tiguers organitzarà el dia 28, a les
14.30 h, i a l’Espai 1522, una xerra-
da del gerent de Fira de Manresa,
Albert Tulleuda, sobre la relació
entre comerç i turisme.

El comerç del centre històric
posa en marxa la campanya «El
petit comerç dona color», que
consistirà en el repartiment de
flors, el dia 30, dissabte,  als clients

dels establiments associats. A
més, el dia 29 se celebrarà una ac-
ció familiar a la plaça de Sant Ig-
nasi Malalt, que inclourà especta-
cles infantils i una xocolatada. 

Per la seva banda, els establi-
ments associats a l’entitat de co-
merciants de Guimerà repartiran
butlletes que caldrà marcar en
com a mínim tres botigues per po-
der optar als vint-i-un vals que se
sortejaran per visitar la capital del
Bages mitjançant les rutes turísti-
ques. El cicle de Comerç i Màr-
queting de l’institut Guillem Catà
també se suma a la iniciativa. Així,
una quinzena d’alumnes de pri-
mer faran pràctiques a les tardes
de la setmana vinent en establi-
ments comercials de la ciutat.

CARLES BLAYA MANRESA

Les associacions manresanes
s’alien en la Setmana del Comerç
La tercera edició del programa se celebra la setmana que ve

CARLES BLAYA

Promotors de la Setmana del Comerç de Manresa, ahir al Born

Les Juntes Electorals Territorials
han proclamat oficialment les
candidatures que concorreran a
les eleccions camerals, que se ce-
lebraran del 2 al 8 de maig. La
Cambra de Manresa celebrarà
eleccions per escollir els repre-
sentants per sufragi dels vots dels
electors, però només per a alguns
dels epígrafs en què es divideixen
el ple i el cens.

Així, han estat admeses les can-
didatures de Navingrat SA  (grup
d’indústries  extractives no  me-
tàl∙liques); Inoxforma SA,  Plan-
xisteria Industrial M. Vidal SL,
AUSA Center SLU (Extracció,  pro-
ducció de metalls,  productes me-
tàl∙lics,  maquinària i equips);   Síl-
via Cubo Pons (Indústries tèxtils,
confecció, cuir i calçat); Difoprint

SL (Indústries  del   paper,  arts  grà-
fiques  i   suports  enregistrats;   fus-
ta,  suro  i  altres   manufactures);
Casals Cardona Industrial SA  ( In-
dústria química,  cautxú i plàstic);
Maxion Wheels España SLU (ma-
terial de  transport ); SAT 4768 Ma-
sies d’Avinyó. Ltda (Indústries
d’alimentació, begudes i  tabac);
Cots i Claret SL,  Obra Llar 2000
SL,  Unihabit SL  (Construcció); SA
de Recambios y Automoción, Su-
permercats Llobet SA, Carles
Pons Viñeglas,  Llibreria Sobrerro-
ca SL,  Comercial Juanola SL,  Lli-
bres Parcir SL  (Comerç i  repara-
cions); Tania Infante Martínez
(hoteleria ), Juan Bravo Caballero,
Construcciones Somic SL,  Mutua
Manresana, Mutual de previsión
social  (Transport,  emmagatze-
matge i  comunicacions), Corre-
duria Santasusana SA,  Mútua
Manresana, Mutual de previsión
social  (Mediació  financera);
Consultores y Servicios Arbí SL,
Inmobiliaria La Bolsa de la Vi-
vienda SL,  Mond Obert SL,  Somic
transpark SL,  Misify CB,  Mutua

Manresana, Mutual de previsión
social, Carles Pons Viñeglas,
Constructora d’Aro,  SA de Inge-
niería Larix,  Arfe Servicios SL,
Mond Obert SL  Endepro Sortwa-
re SL,  Assessoria integral cubo
Pons SL (Activitats immobiliàries,
lloguers;  serveis empresarials);
Alvisan Expansión SL, Atención
dental Manresa SLP,  Olga Huete
Gómez ( Altres serveis  destinats a
la venda).

En no concórrer alternativa, les
candidatures de Navingrat, Inox-
forma, Planxisteria M. Vidal,
Ausa, Sílvia Cubo, Difoprint, Ca-
sals Cardona Industrial, Maxion
Wheels, Masies d’Avinyó, SA de
Recambios y Automoción, Super-
mercats Llobet, Tània Infante, Al-
visan Expansión, Atención Dental
i Olga Huete han estat declarades
electes. 

A proposta de les organitza-
cions empresarials, ha estat de-
clarada electa la candidatura  PI-
MEC formada per Esteve Pintó
Joan Vila, M. Montserrat Pinyot  i
Mercè Torras.

REDACCIÓ MANRESA

Proclamades les candidatures de les
eleccions a la Cambra de Manresa
Quinze dels vint-i-set
seients del ple per a em-
preses escollides ja estan 
assignats 

Regió7DISSABTE, 23 DE MARÇ DEL 201936
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