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Continguts Renta 4

Tipus d’interès

Eur bor 1 a -0,153

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 96.601,300 208,54

CAC 40 5.222,120 -90,57

DAX 11.837,810 -189,24

Dow Jones 24.977,100 -370,67

Eurostoxx 50 3.297,810 -51,05

FTSE 100 7.185,300 -83,65

FTSE MIB 19.999,940 -261,04

Ibex 35 9.080,500 -111,30

IGBC (Col mbia) 11.999,930 121,92

Preu Var.

IGPA ( ile) 24.787,630 184,85

Latibex 5.070,500 27,20

Merval (Argentina) 33.876,040 -767,50

Mexbol (M xic) 42.333,380 125,67

Nasdaq 100 7.188,661 -89,72

Nasdaq Comp. 7.514,571 -92,78

Nikkei 225 21.003,370 -256,77

S&P 500 2.770,790 -31,60

Stoxx 50 3.058,850 -38,00

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 95,550 94,70 95,85 -0,30 -0,31 29,30

ACERINOX 8,386 8,35 8,54 -0,23 -2,71 -3,19

ACS CONST. 37,090 37,04 37,70 -0,95 -2,50 9,64

AENA 165,150 164,95 166,85 -2,45 -1,46 21,66

AMADEUS IT 67,460 67,04 68,36 -1,52 -2,20 10,88

ARCEL.MITTAL 13,548 12,78 13,66 -0,54 -3,81 -25,48

B. SABADELL 1,006 0,99 1,02 -0,01 -0,79 0,55

BANKIA 2,250 2,23 2,27 -0,04 -1,53 -12,11

BANKINTER 6,562 6,51 6,61 -0,06 -0,94 -6,50

BBVA 4,996 4,95 5,03 -0,05 -1,00 7,79

CAIXABANK 2,786 2,76 2,80 -0,04 -1,38 -11,95

CELLNEX TELECOM 29,600 29,41 30,22 -0,27 -0,90 40,38

CIE AUTOMOT. 22,760 22,64 23,26 -0,64 -2,74 6,16

ENAGAS 24,510 24,51 25,33 -0,98 -3,84 3,81

ENCE 3,778 3,73 3,91 -0,16 -4,11 -31,12

ENDESA 22,460 22,44 22,85 -0,43 -1,88 11,57

FERROVIAL 21,300 21,26 21,63 -0,46 -2,11 20,37

GRIFOLS 23,050 23,04 23,49 -0,54 -2,29 0,66

IBERDROLA 8,440 8,37 8,45 -0,04 -0,42 20,26

INDITEX 24,870 24,63 24,99 -0,27 -1,07 11,28

INDRA A 9,500 9,36 9,53 -0,06 -0,63 15,36

INM.COLONIAL 9,920 9,80 9,94 0,08 0,81 21,94

INT.AIRL.GRP 5,216 5,13 5,26 -0,01 -0,15 -24,62

MAPFRE 2,613 2,61 2,66 -0,05 -1,99 12,63

MEDIASET ESP 6,412 6,37 6,45 -0,03 -0,43 16,79

MELIA HOTELS 8,165 8,06 8,24 -0,14 -1,63 -0,55

MERLIN PROP. 11,940 11,81 11,95 0,01 0,08 11,61

NATURGY 25,730 25,50 25,92 -0,27 -1,04 15,59

RED ELE.CORP 19,065 19,05 19,54 -0,50 -2,58 -2,21

REPSOL 14,390 14,34 14,57 -0,30 -2,01 2,20

SANTANDER 4,000 3,95 4,01 -0,02 -0,41 0,68

SIEMENS GAMESA 14,115 14,07 14,39 -0,40 -2,72 32,66

TEC.REUNIDAS 22,400 22,06 22,70 -0,24 -1,06 4,97

TELEFONICA 7,190 7,13 7,20 -0,06 -0,85 -2,03

VISCOFAN 46,860 46,58 47,40 -0,64 -1,35 -2,62

Divises
Preu Var.% 

$ 1,114 -0,22

en 121,660 0,33

L i ra 0,882 0,04

Franc 1,121 0,32

Corona ueca 10,668 0,43

$ Canad 1,507 -0,06

$ Austr lia 1,611 0,02

Petroli

Brent 21 d s 68,57

Metalls

Or 1.283,4

Ausa Center, Avinent Science &
Technology, Correduria d'Asse-
gurances Santasusana, Foneria
Condals, ICL-Iberpotash, Integra
Capital SCR, L. Oliva Torras i Mu-
tua Intercomarcal s’han incorpo-
rat a la Comissió Territorial CTM-
Catalunya Central d’Eurecat
Manresa, que inclou les institu-
cions i els organismes represen-
tats en l’anterior patronat de l’an-
tiga Fundació CTM. La comissió
territorial, segons els acords de la
integració del CTM a Eurecat, ha
de vetllar pel manteniment i pel
creixement de les principals línies
tecnològiques a Manresa, i ha de
garantir, així, l’impacte del centre
en el territori. 

Segons Francesc Santasusana,
vicepresident de la comissió, es
tracta d’un organisme «fonamen-
tal com a via de col·laboració amb
les empreses i els agents del terri-
tori i per tal d’entendre les seves
necessitats i atendre les seves in-
quietuds». Santasusana recorda
que Eurecat Manresa «lidera les
principals competències i l’exper-
tesa en els àmbits de sostenibili-
tat, de materials metàl·lics i cerà-
mics i de modelització i simulació
de processos dins del centre tec-
nològic», al mateix temps que
«s’afavoreix de poder oferir les al-
tres capacitats tecnològiques
d’Eurecat en àmbits tant impor-
tants com la transformació digital

o la robòtica, per exemple, a totes
les empreses i institucions de la
Catalunya Central». 

En aquesta nova etapa, Eurecat
Manresa es proposa incrementar
el volum d’activitats el 17%, incor-
porar nou col·laboradors nous,
invertir més de 600.000 euros en
nous equipaments i intensificar
les accions comercials i de comu-
nicació en el territori.

Amb la incorporació de les vuit
empreses, la Comissió Territorial
CTM-Catalunya Central d’Eure-
cat Manresa queda integrada per
l’Ajuntament de Manresa (Valentí
Junyent), Acció (Àurea Rodríguez
i Joan Serra), l’UPC (Jordi Beren-
guer, Maria Rosa Argelaguet, i
Joan de Pablo), el Consell del Ba-

ges (Agustí Comas ), la Cambra de
Manresa (Pere Casals), el Col·legi
d’Enginyers Tècnics Industrials
(Àngel Vilarasau), el Col·legi Ofi-
cial d’Enginyers Industrials (Gas-
par Acosta), el Col·legi d’Arquitec-
tes de Catalunya (Enric Massana),
la Federació d’Empresaris de la
Catalunya Central (Roger Pujol),
la FUB (Valentí Martínez), Pimec
(Esteve Pintó), Ausa Center (Enric
Perramon), Avinent (Albert Gi-
ralt), Correduria d'Assegurances
Santasusana (Francesc Santasu-
sana), Foneria Condals (Antoni
Puigmal), ICL (Cristina Arespa),
Integra Capital SCR (Jaume Cla-
ramunt), Oliva Torras (Ramon
Mandaña) i Mutua Intercomarcal
(Enric González).

REDACCIÓ MANRESA

Eurecat Manresa incorpora vuit
empreses a la comissió territorial
El centre vol incrementar la seva activitat el 17% i invertir 600.000 euros

ARXIU/SALVADOR REDÓ

Exterior del CTM, en una imatge d’arxiu

El Grup ICF va finançar durant
el 2018 un total de 117  empreses
de la Catalunya Central per un im-
port de 35 milions d’euros, el que
representa el 6% del global de Ca-
talunya, on es van finançar 1.512
empreses per un import de prop
de 600 milions d’euros, segons da-
des de l’Institut Català de Finan-
ces. D’aquest volum total, 455,5
milions s’han formalitzat a través
de l’ICF i 143,7 a través d’Avalis de
Catalunya. 

Segons les dades presentades
ahir pel conseller delegat de l’en-
titat, Josep-Ramon Sanromà, «el
96% de les companyies finança-
des han estat emprenedors i pi-
mes». En conjunt, el volum de fi-
nançament atorgat pel Grup ICF
el 2018 ha permès crear o mante-
nir gairebé 56.000 llocs de treball.

El conseller delegat va expres-
sar la seva satisfacció perquè, en
aquest període, «les solucions de
finançament de l’ICF han arribat
al 27% més d’empreses que l’any
anterior». Per a Sanromà, «la mis-

sió de l’ICF com a entitat finance-
ra pública és aportar solucions fi-
nanceres per impulsar el creixe-
ment, la innovació, l’economia
social i el desenvolupament sos-
tenible de l’economia, comple-
mentant l’activitat de les institu-
cions financeres privades».

El Grup ICF ha centrat la seva
activitat en tres àrees principals:
finançar el creixement de les pi-
mes i la innovació empresarial per
impulsar la transformació tecno-
lògica i digital;  donar suport fi-
nancer a les start-ups, tant en les
fases inicials com en les de desen-
volupament, a través de fons d’in-
versió, i crear línies de finança-
ment per a l’àmbit social i que pro-
moguin la sostenibilitat de l’eco-
nomia.

Per impulsar el creixement, la
innovació i la internacionalització
de les pimes destaca la línia ICF
Eurocrèdit, cofinançada amb fons
FEDER. Amb aquesta línia, du-
rant el 2018 s’han finançat 121
projectes empresarials per més de
51 milions d’euros. En la indústria

4.0, s’han destinat 86,3 milions
d’euros a 31 projectes .

En l’àmbit social i mediam-
biental, s’han posat en marxa
nous préstecs per finançar projec-
tes d’habitatge de lloguer social,
economia verda i economia so-
cial. En aquest sentit, el setembre
del 2018 es van activar les línies de
crèdit per finançar la construcció
i compra d’habitatge destinat a
lloguer social i, durant els darrers
mesos del 2018, es van concedir
els primers préstecs, facilitant fi-
nançament a 9 projectes socials
per gairebé 18 milions d’euros, se-
gons expliquen fonts del grup.

Pel que fa a la distribució terri-
torial, Barcelona i la seva àrea
d’influència concentren el 67%
del volum formalitzat, seguides
de  Girona (8%), la Catalunya Cen-
tral (6%), Tarragona-Terres de
l’Ebre (6%) i Lleida-Pirineu (5%).
En relació amb la distribució sec-
torial, la indústria, el comerç i el
turisme han estat els destinataris
principals del finançament del
Grup ICF.

REDACCIÓ MANRESA

L’ICF finança 117 empreses del territori
central amb 35 milions d’euros el 2018
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