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Tipus d’interès

Eur bor 1 -0,191

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 84.911,04 -466,75

CAC 40 5.136,58 -125,98

DAX 11.913,71 -277,23

Dow Jones 24.525,46 -83,52

Eurostoxx 50 3.324,75 -74,41

FTSE 100 7.069,90 -105,74

FTSE MIB 21.912,14 -536,24

Ibex 35 9.531,10 -207,50

IGBC (Col mbia) 11.305,02 -16,64

Preu Var.

IGPA ( ile) 27.694,31 -112,33

Latibex 4.427,70 -128,50

Merval (Argentina) 31.715,78 -297,25

Mexbol (M ) 47.420,55 -178,87

Nasdaq 100 6.773,74 23,20

Nasdaq Comp. 7.222,68 42,11

Nikkei 225 21.181,64 -542,83

S&P 500 2.677,88 0,21

Stoxx 50 2.940,84 -63,70

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ABERTIS INFR 19,46 19,42 19,58 -0,14 -0,69 4,93

ACCIONA 65,80 65,28 67,40 -1,48 -2,20 -3,29

ACERINOX 11,96 11,87 12,48 -0,29 -2,37 0,42

ACS CONST. 27,54 27,46 28,18 -0,80 -2,82 -15,57

AENA 167,05 166,60 170,55 -4,10 -2,40 -1,15

AMADEUS IT 56,90 56,86 58,14 -1,60 -2,74 -5,34

ARCEL.MITTAL 26,70 26,23 27,36 -1,00 -3,61 -1,48

B. SABADELL 1,66 1,66 1,70 -0,05 -2,70 0,21

BANKIA 3,80 3,80 3,86 -0,09 -2,29 -4,77

BANKINTER 8,82 8,74 8,91 -0,10 -1,08 11,56

BBVA 6,64 6,64 6,75 -0,15 -2,18 -6,61

CAIXABANK 3,85 3,84 3,95 -0,13 -3,17 -1,05

CELLNEX TELECOM 20,70 20,57 20,98 -0,30 -1,43 -3,04

DIA 3,81 3,79 3,91 -0,12 -2,93 -11,53

ENAGAS 20,96 20,93 21,39 -0,33 -1,55 -12,19

ENDESA 17,24 17,16 17,44 -0,16 -0,95 -3,42

FERROVIAL 16,74 16,65 16,94 -0,26 -1,53 -11,55

GAS NATURAL 18,30 18,23 18,54 -0,28 -1,53 -4,96

GRIFOLS 21,81 21,75 22,30 -0,44 -1,98 -10,71

IBERDROLA 5,93 5,92 6,05 -0,13 -2,11 -8,24

INDITEX 24,00 23,92 24,58 -0,57 -2,32 -17,37

INDRA A 10,95 10,81 11,07 -0,01 -0,09 -3,99

INM.COLONIAL 8,71 8,66 8,89 -0,08 -0,91 5,16

INT.AIRL.GRP 6,89 6,81 6,96 -0,14 -1,96 -4,81

MAPFRE 2,65 2,64 2,70 -0,07 -2,68 -1,16

MEDIASET ESP 9,22 9,17 9,37 -0,17 -1,81 -1,49

MELIA HOTELS 11,95 11,83 12,04 -0,04 -0,33 3,91

MERLIN PROP. 11,74 11,67 11,80 -0,03 -0,25 3,85

RED ELE.CORP 15,72 15,71 15,96 -0,20 -1,29 -15,95

REPSOL 14,00 13,98 14,46 -0,50 -3,45 -5,05

SANTANDER 5,48 5,46 5,56 -0,12 -2,18 0,09

SIEMENS GAMESA 12,34 12,24 12,80 -0,53 -4,12 7,96

TEC.REUNIDAS 25,62 25,62 26,85 -1,15 -4,30 -3,17

TELEFONICA 7,83 7,78 7,95 -0,12 -1,45 -3,61

VISCOFAN 51,80 51,65 52,80 -0,95 -1,80 -5,84

Divises
Preu Var.% 

$ 1,231 0,38

129,990 0,25

0,894 -0,40

Franc 1,155 0,04

Corona ueca 10,180 -0,59

$ 1,588 -0,86

$ ustrali 1,588 -0,44

Petroli

Brent 21 64,17

Metalls

O 1.320,8

L’assemblea general del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya va
aprovar dijous la creació de la de-
marcació de les Comarques Cen-
trals, que engloba les comarques
del Bages, Berguedà, Anoia,
Moianès i Osona i que tindrà una
doble capitalitat, ubicada a Man-
resa i a Vic.

La nova demarcació, que tindrà
423 arquitectes col·legiats, agrupa
així cinc comarques que fins ara
depenien, com a delegacions, de
la demarcació de Barcelona del
col·legi professional. Fins ara, la
delegació Bages-Berguedà dona-
va servei també als arquitectes de
l’Anoia i el Moianès. Amb aquesta
creació, el Col·legi d’Arquitectes
de Catalunya serà representat ter-
ritorialment per 6 demarcacions:
Barcelona, Comarques Centrals,
Ebre, Girona, Lleida i Tarragona.

Segons l’actual responsable de
la fins ara delegació Bages-Ber-
guedà, Enric Masana, «aquesta
era una aspiració de fa molts anys,
la solució de la qual s’encallava
per la capitalitat. Però avui és clar
que el treball en xarxa funciona
millor, i que col·laborar entre
Manresa i Vic ens donarà més po-
tencialitat». Per a Masana, les ca-
pitals del Bages i l’Osona «tenen
vides paral·leles. Han estat dos
motors de la indústria catalana,
però han tingut vides separades.
Amb l’eix Transversal, la relació,
però, s’ha accentuat», diu el dele-
gat al Bages-Berguedà. «La doble
capitalitat generarà sinergies», as-
segura Masana.

El proper mes de maig se cele-
braran eleccions al col·legi, de les

quals haurà de sortir el primer
president de la nova demarcació
de la Catalunya Central. Masana
avança que es presentarà una llis-
ta conjunta formada per repre-
sentants de les fins ara demarca-
cions de Bages-Berguedà i Osona.
Masana diu que ell serà a la llista,
però no té clar que sigui en quali-
tat d’aspirant a la presidència. «No
se sap a hores d’ara si l’aspirant
serà de Manresa o de Vic», afirma.

Per al col·lectiu professional, la
creació de la nova demarcació «és
un fet rellevant perquè fins ara les
dues delegacions depenien de
Barcelona i els problemes de
l’àrea metropolitana són d’una
naturalesa molt diferent dels nos-
tres. Sempre hem tingut més co-
ses en comú amb Lleida, Girona i
Tarragona», diu Enric Masana,
que explica que, tanmateix, la
creació de la nova demarcació

«tindrà un impacte més extern
que intern, ja que el servei al
col·legiat cada vegada es fa més
telemàticament. El que volem és
que la nova demarcació permeti
al col·legi i als professionals tenir
més presència a la societat».

Enguany, la delegació d’Osona
arribarà als 30 anys de la seva
creació i el proper any 2019 serà la
delegació Bages-Berguedà la que
celebrarà els 30. La funció princi-
pal de les delegacions ha estat his-
tòricament incrementar el grau
d’implicació del col·lectiu en el
teixit socioeconòmic i cultural
dins el seu àmbit. Segons fonts del
col·legi, «una de les formes
d’apropament a la societat és a tra-
vés de la proximitat geogràfica, i
és en aquest context on les demar-
cacions del Col·legi d’Arquitectes
a tot el territori català prenen més
sentit».

CARLES BLAYA MANRESA

El Col·legi d’Arquitectes crea
una demarcació de l’ens
per a la Catalunya Central
El nou organisme tindrà una doble capital, ubicada a Manresa i a Vic
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La casa Lluvià, seu manresana de la nova demarcació professional

El consum de ciment a Catalu-
nya el 2017 s'ha situat en 1,86 mi-
lions de tones, cosa que suposa un
increment del 17% en relació amb
el 2016, segons les dades provisio-
nals del Baròmetre de la patronal
Ciment Català. Amb aquest aug-
ment, s'encadenen tres anys en
positiu de creixements del con-
sum de ciment, després d'un llarg
període de set anys de caigudes,
entre el 2008 i el 2014. Tot i aquest
increment del consum de ciment
per tercer any consecutiu, la xifra
d’1,86 milions de tones encara
està molt lluny del consum de 8,06
milions de tones que es va regis-
trar abans de la crisi. Els empresa-
ris asseguren que una de les dades

destacades del Baròmetre és la
caiguda de les exportacions en
una taxa del 18%. Per a aquests
empresaris, els alts preus energè-
tics de l'Estat espanyol, amb uns
costos el 30% superiors a la mitja-
na dels països europeus, dificul-
ten la competitivitat del producte
espanyol en el mercat exterior i
fan inviables les vendes a l'exte-
rior.  Ciment Català considera que
la «remuntada» del consum, tot i
que «significativa» en percentat-
ge, és encara «minsa en valors ab-
soluts, atès que queda el 77% per
sota dels màxims del 2007». 

Salvador Fernández Capo, pre-
sident de Ciment Català, creu que
el sector encara arrossega «la forta
reducció de la inversió en obra

pública», especialment de les lici-
tacions que corresponen a l'admi-
nistració de l'Estat espanyol, que
seria la raó que explica que els ni-
vells de consum de ciments esti-
guin tan baixos en relació amb els
màxims previs a la crisi.

Ciment Català recorda que en
tot el 2017 el conjunt de licitació
pública (Estat, Generalitat i ajun-
taments) es va situar en 1.690 mi-
lions d'euros, «una xifra molt
allunyada dels 3.750 milions de la
mitjana registrada en els últims 20
anys i dels 5.000 milions que es
considera que necessita el país
per disposar d'infraestructures
que assegurin el benestar dels
ciutadans i la competitivitat de la
seva economia», diu el president.

ACN BARCELONA

El consum de ciment creix el 17% el
2017 i encadena tres anys d'increments
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