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Continguts Renta 4

Tipus d’interès

Eur bor 1 a -0,179

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 76.388,28 -974,35

CAC 40 5.417,07 -30,37

DAX 12.686,29 -79,65

Dow Jones 25.093,69 -105,60

Eurostoxx 50 3.471,64 -13,44

FTSE 100 7.683,97 7,69

FTSE MIB 21.885,40 -86,82

Ibex 35 9.721,10 -32,10

IGBC (Col mbia) 12.239,42 -31,53

Preu Var.

IGPA ( ile) 27.075,27 -90,07

Latibex 4.179,70 -67,30

Merval (Argentina) 26.862,52 -181,94

Mexbol (M xic) 48.785,63 -217,14

Nasdaq 100 7.356,12 -34,00

Nasdaq Comp. 7.826,23 -28,22

Nikkei 225 22.764,68 -29,51

S&P 500 2.804,48 -11,14

Stoxx 50 3.099,37 -1,54

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 69,22 68,74 69,52 -0,14 -0,20 1,73

ACERINOX 11,21 11,18 11,44 -0,15 -1,32 -5,92

ACS CONST. 36,39 35,92 36,81 0,53 1,48 11,56

AENA 156,65 156,15 157,50 -0,55 -0,35 -7,31

AMADEUS IT 74,42 73,84 74,52 0,02 0,03 23,81

ARCEL.MITTAL 25,67 25,64 26,80 -0,86 -3,26 -5,26

B. SABADELL 1,39 1,39 1,44 0,01 0,54 -16,06

BANKIA 3,07 3,06 3,14 -0,02 -0,49 -23,07

BANKINTER 8,34 8,29 8,44 -0,03 -0,36 5,57

BBVA 5,98 5,95 6,07 -0,03 -0,47 -15,97

CAIXABANK 3,72 3,71 3,79 -0,02 -0,53 -4,32

CELLNEX TELECOM 22,69 22,53 22,93 -0,26 -1,13 6,52

CIE AUTOMOT. 27,44 27,18 27,72 -0,16 -0,58 27,22

DIA 2,10 2,09 2,18 -0,04 -2,01 -51,29

ENAGAS 23,53 23,50 24,01 -0,37 -1,55 -1,42

ENDESA 19,66 19,58 19,84 -0,21 -1,06 10,11

FERROVIAL 17,42 17,29 17,60 -0,09 -0,51 -7,95

GAS NATURAL 23,39 23,29 23,64 -0,19 -0,81 21,51

GRIFOLS 25,04 24,88 25,34 -0,38 -1,49 2,52

IBERDROLA 6,67 6,65 6,72 -0,03 -0,51 3,31

INDITEX 29,27 29,01 29,39 -0,06 -0,20 0,77

INDRA A 9,78 9,76 9,97 -0,14 -1,46 -14,25

INM.COLONIAL 9,60 9,56 9,74 -0,14 -1,44 15,84

INT.AIRL.GRP 7,73 7,71 7,83 -0,04 -0,49 6,83

MAPFRE 2,63 2,63 2,68 -0,03 -1,02 -1,68

MEDIASET ESP 6,81 6,77 6,86 -0,04 -0,56 -26,35

MELIA HOTELS 11,48 11,40 11,50 0,04 0,35 -0,17

MERLIN PROP. 12,26 12,18 12,32 -0,06 -0,45 10,65

RED ELE.CORP 17,86 17,86 18,16 -0,18 -0,97 -4,52

REPSOL 16,95 16,77 17,04 0,20 1,19 14,95

SANTANDER 4,65 4,62 4,68 0,00 0,11 -15,09

SIEMENS GAMESA 11,46 11,44 11,64 -0,09 -0,78 0,31

TEC.REUNIDAS 25,40 25,34 25,92 -0,44 -1,70 -3,09

TELEFONICA 7,40 7,35 7,49 -0,06 -0,87 -8,96

VISCOFAN 58,45 58,20 58,65 0,05 0,09 6,50

Divises
Preu Var.% 

$ EU 1,161 -0,27

en 131,000 0,26

0,894 -0,35

Franc Su 1,162 0,07

Corona Sueca 10,372 -0,52

$ Canad 1,541 -0,53

$ Austr lia 1,584 -0,67

Petroli

Brent 21 d s 72,27

Metalls

Or 1.216,6

L’activitat constructora de Ca-
talunya ha portat el visat de 2,2
milions de metres quadrats du-
rant el primer semestre del 2018,
el 10 % més que en el mateix pe-
ríode de l’any anterior, segons les
dades del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya presentades ahir.

A pesar del creixement, la de-
gana del Col·legi, Assumpció
Puig, va puntualitzar que el crei-
xement interanual ha estat de no-
més el 3,9 %, i els metres quadrats
visats el primer semestre corres-
ponen a 4.346 projectes, fet que
suposa un augment de només el
4 %. Segons l’entitat, aquestes da-
des reflecteixen que el creixement
de l’edificació «s’ha alentit», i en
tot cas, les xifres dels primers sis
mesos del 2018 «no reflecteixen
un creixement estructural» en el
sector.

La província de Barcelona, ex-
ceptuant la seva capital, ha visat
1,1 milions de metres quadrats, el
2 % menys que el primer semestre
del 2017, l’única demarcació de
Catalunya que ha experimentat
un creixement negatiu; i a Barce-
lona ciutat s’han visat el 3 %
menys de metres quadrats. De la
seva banda, la demarcació de Gi-
rona ha augmentat el 39 % la seva
superfície visada durant el primer
semestre de l’any, Tarragona (a ex-
cepció de l’Ebre) ho va fer en el 
88 %, i Lleida i les terres de l’Ebre

han crescut entre el 25 i el 27%.
Per dimensions del nombre de

projectes visats el primer semes-
tre de l’any, la construcció catala-
na ha registrat 33 projectes de
gran envergadura (més de 10.000
metres quadrats), el 33 % més que
el mateix període de l’any anterior.
La resta de dimensions han expe-
rimentat creixements moderats
en comparació al primer semes-
tre del 2017, a excepció dels pro-
jectes d’entre 500 i 3.000 metres
quadrats, que han passat de
528.078 a 520.325 metres qua-
drats visats.

El nombre d’habitatges visats
durant el primer semestre del

2018 ha estat de 6.987, amb crei-
xement del 14 % respecte al ma-
teix període del 2017. 

Per usos, l’habitatge ha experi-
mentat un creixement del 17 %
respecte al primer semestre del
2017, mentre que la resta d’usos
ha baixat el 4%; i per tipologia,
l’obra nova ha crescut el 16 % amb
1,6 milions de metres quadrats vi-
sats.

Fonts del Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya assenyalen l’«estan-
cament de les rehabilitacions», ja
que en xifres globals durant els
primers mesos de l’any, només el
0,33 % de la superfície total visada
es va destinar a rehabilitacions.

EFE BARCELONA

Catalunya visa 2,2 milions de
metres quadrats, el 10 % més 
El creixement de la construcció s’alenteix i s’estanca la rehabilitació

ARXIU/ACN

Les xifres d’aquest 2018 «no reflecteixen un creixement estructural»
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REDACCIÓ/EFEMANRESA

El secretari general d’Indústria de
CCOO de Catalunya, José Antonio
Hernández, va xifrar per sobre del
70 % el seguiment de la vaga del
tèxtil, que va tenir lloc ahir en una
convocatòria feta pel sindicat a tot
l’Estat. Al Bages, el seguiment
hauria estat del 40 %, segons fonts
del sindicat. 

Hernández va atendre els mit-
jans una vegada finalitzada una
manifestació a les portes del Gre-
mi de Fabricants del Tèxtil, a Sa-
badell, i va precisar que eren unes
xifres corresponents als torns de
nit i del matí i va concretar que en
zones de Catalunya amb «un pes
important» del sector com el Va-
llès Occidental, la incidència va
ser per sobre del 80 %, mentre que

en el Vallès Oriental i el Maresme
va superar el 50 %.

Segons el manresà Josep Rue-
da, secretari general de CCOO
d’Indústria del Vallès Occidental-
Catalunya Central, la vaga va ser
«un èxit». Rueda va destacar el fet
que «en aquesta lluita, UGT ens
ha deixat a l’estacada», i apuntava
que era la primera vegada que es
donava aquesta disconformitat
entre els dos grans sindicats.

La mobilització, segons CCOO,

tenia com a objectiu «lluitar con-
tra la desigualtat» salarial i la pre-
carietat, especialment de les cate-
gories inferiors, bàsicament de-
senvolupades per dones, que ob-
tenen unes remuneracions men-
suals de 827 euros nets mensuals
i reclamen increments de més del
2 % i pujades del salari fins als
14.000 euros anuals. El secretari
general d’Indústria va dir que «és
possible» aquesta pujada, encara
que no es faci aquest 2018.

La vaga del tèxtil afecta el 40 % del
sector al Bages, segons CCOO
El sindicat reclama
increments de més del 2 % i
pujades del salari fins als
14.000 euros anuals

EP

Mobilització a Sabadell, que va aplegar unes 700 persones, segons CCOO


