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Panorama Economia

n L’Associació Grup de Recupe-
ració i Estudi de la Tradició Arqui-
tectònica (GRETA) i la Demarca-
ció de Girona del Col·legi d’Arqui-
tectes de Catalunya (COAC) van 
organitzar ahir la segona edició 
de la jornada Les tècniques tradi-
cionals en la construcció de l’ar-
quitectura contemporània, que es 
va celebrar a l’Auditori de l’Ate-
neu de Banyoles. Aquesta va 
comptar  amb l’assistència de 
més de 100 professionals del món 
de l’arquitectura i la construcció. 

Segons Oriol Roselló, arquitec-
te i director de la jornada, «aques-
ta segona edició és una demos-

tració que les tècniques tradicio-
nals estan presents entre els ac-
tors implicats en l’arquitectura de 
casa nostra».  En aquesta línia, 
Roselló va afegir que «la urgència 
climàtica, l’apatia envers una mo-
dernitat ja caduca i la demanda 

creixent postcoronavirus per viu-
re en llars amb qualitat ambien-
tal fan que aquestes tècniques va-
gin, de mica en mica, abandonant 
la seva posició marginal i experi-
mental per afermar-se, ara sí, 
com una opció real».

u Més de 100 professionals 
s’apleguen a Banyoles per 
incidir en aquestes tècniques 
en construccions modernes

Celebren la segona jornada sobre 
tradició en l’arquitectura actual

La jornada celebrada ahir a Banyoles. COAC GIRONA

DDG. GIRONA

n El rei Felip VI va inaugurar ahir 
la 41 edició de l’Automobile Bar-
celona. Ho va fer en companyia 
del president del Govern, Pedro 
Sánchez en una visita a una expo-
sició que compta enguany amb la 
participació de 23 marques i aco-
llirà la presentació de 18 vehicles 
fins ara inèdits, gairebé tots equi-
pats amb motor elèctric.  

La mostra també suposa el re-
torn del públic després de la pan-
dèmia. En paral·lel, la patronal 
del sector va traslladar al presi-
dent del Govern la seva preocu-
pació per la crisi provocada per la 
pandèmia i per l’escassetat de se-
miconductors. 

 També van mostrar la neces-
sitat d’un impuls major a la elec-
tromovilitat, sobretot des del 
punt de vista d’infraestructures. 
Sánchez va comunicar el llança-
ment d’un nou programa Moves 
Grans Flotes, dotat amb 50 mili-
ons d’euros i que és complemen-
tari al Moves III que s’està imple-
mentant en les comunitats autò-
nomes. 

El president de Seat, Wayne 
Griffiths, va assegurar durant la 
presentació del seu primer vehi-
cle 100% elèctric, el Cupra Born, 
que cal augmentar la demanda 

d’aquest tipus de cotxes i dels 
punts de recàrrega si l’Estat es vol 
convertir en un punt central de la 
indústria electrificada.  

«Nosaltres complim i ja estem 
preparats», va dir Griffiths, que va 
recordar que Espanya «segueix a 
la cua en venda de vehicles elèc-
trics».  

«Hem d’accelerar la demanda 
amb el Moves III i impulsar el 
desplegament de la infraestruc-
tura de recàrrega», va insistir. 
Griffiths va dir que la companyia 
vol duplicar les vendes de Cupra 
el 2022 i que representin un terç 
del total de l’empresa.

El Rei i Sánchez inauguren 
el Saló de l’Automòbil
u L’exposició, que torna a tenir públic, compta enguany amb la 
participació de 23 marques i està marcada per la crisi dels semiconductors

Felip VI prova un vehicle durant la mostra Automobile. ACN

Protestes i absència 
d’Aragonès i Colau 

u El president de la Genera-

litat, Pere Aragonès va dele-

gar l’assistència en el conse-

ller Roger Torrent, que no va 

saludar el Rei. L’alcaldessa 

de Barcelona, Ada Colau 

tampoc hi va assistir. Uns 

200 independentistes van 

protestar contra el monarca.

DDG. BARCELONA

La Borsa
El comentari
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L'Ibex perd els 8.800 punts

Continguts Renta 4

Les borses europees obrien en positiu després d'una sessió dispar a Àsia i a 

l'espera de conèixer les dades de inflació que es publicarien a França i 

Alemanya. Així, a primera hora, l'Euro Stoxx creixia un 0,2%, Londres i París 

s'apuntaven un 0,3% i Frankfurt es desmarcava i perdia un 0,1%. A mitja 

sessió, el bon to anava desapareixent en els principals indicadors del Vell 

Continent, que van acabar la jornada amb retrocessos generals: Euro Stoxx 50 

(-0,79%) CAC 40 (-0,62%), DAX 40 (-0,68%), i FTSE 100 (-0,31%). Per la seva 

banda, els principals índexs dels Estats Units començaven en terreny positiu, 

apuntant a una pujada en la renda variable durant el tercer trimestre del l'any 

tot i els recents vaivens experimentats en els mercats. Al tancament de 

mercats europeus, el Dow Jones d'Industrials restava un 0,91%, la S&P cedia 

un 0,48% i el Nasdaq Composite avançava un 0,30%. La Borsa de Madrid 

començava la jornada amb guanys i conquistant la barrera dels 8.900 punts 

després anotar-se un 0,77%, amb tots els seus valors en terreny positiu a 

excepció de Grifols. A mitja sessió les pujades trepitjaven el fre i el selectiu 

madrileny es donava la volta i cotitzava en negatiu. Finalment, l'Ibex-35 

acabava amb un retrocés del 0,94% en els 8.796 punts. 

Tipus d’interès

Euribor 1 any -0,491

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 112.032,300 925,50

CAC 40 6.520,010 -40,79

COLCAP (Colòmbia) 1.361,830 1,42

DAX 15.260,690 -104,58

Dow Jones 34.091,120 -299,60

Eurostoxx 50 4.048,080 -32,14

FTSE 100 7.086,420 -21,74

FTSE MIB 25.683,810 -53,04

Ibex 35 8.796,300 -83,10

Preu Var.

IGPA (Xile) 21.741,160 141,22

Latibex 4.999,400 62,60

Merval (Argentina) 77.556,370 967,10

Mexbol (Méxic) 51.121,710 37,10

Nasdaq 100 14.764,910 12,02

Nasdaq Comp. 14.516,010 3,57

Nikkei 225 29.452,660 -91,63

S&P 500 4.340,000 -19,46

Stoxx 50 3.499,420 -4,63

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 143,200 143,10 147,20 -1,30 -0,90 22,71

ACERINOX 11,090 11,05 11,38 -0,12 -1,11 22,76

ACS CONST. 23,450 23,36 23,98 -0,17 -0,72 -13,63

AENA 149,300 145,95 150,30 0,40 0,27 4,99

ALMIRALL 13,720 13,59 13,77 0,14 1,03 25,64

AMADEUS IT 56,880 56,26 58,22 -0,76 -1,32 -4,50

ARCEL.MITTAL 26,425 26,03 26,55 0,55 2,11 38,71

B. SABADELL 0,726 0,71 0,74 -0,00 -0,14 104,97

BANKINTER 5,068 5,04 5,11 0,01 0,12 55,81

BBVA 5,717 5,70 5,81 -0,03 -0,44 43,58

CAIXABANK 2,684 2,67 2,73 -0,02 -0,81 27,75

CELLNEX TELECOM 53,300 53,02 54,22 0,24 0,45 17,19

CIE AUTOMOT. 21,780 21,56 22,20 -0,32 -1,45 -1,27

ENAGAS 19,205 19,15 19,35 0,04 0,18 6,90

ENDESA 17,420 17,42 18,00 -0,44 -2,46 -22,06

FERROVIAL 25,230 25,04 25,90 -0,27 -1,06 11,64

FLUIDRA 34,450 34,10 34,60 0,45 1,32 64,44

GRIFOLS 21,080 20,67 21,81 -0,64 -2,95 -11,73

IBERDROLA 8,684 8,68 9,00 -0,25 -2,80 -25,78

INDITEX 31,820 31,82 32,63 -0,37 -1,15 22,74

INDRA A 9,280 9,22 9,45 0,12 1,37 32,95

INM.COLONIAL 8,380 8,38 8,59 -0,05 -0,59 7,03

INT.AIRL.GRP 2,080 2,05 2,18 -0,07 -3,39 16,14

MAPFRE 1,885 1,88 1,91 -0,01 -0,37 18,33

MELIA HOTELS 6,430 6,40 6,72 -0,21 -3,16 12,41

MERLIN PROP. 8,872 8,87 9,26 -0,15 -1,71 17,93

NATURGY 21,750 21,73 21,98 -0,16 -0,73 14,72

PHARMA MAR 74,480 74,08 76,90 0,08 0,11 4,90

RED ELE.CORP 17,310 17,25 17,39 0,04 0,23 3,19

REPSOL 11,298 11,13 11,38 0,05 0,46 36,95

SANTANDER 3,136 3,12 3,19 -0,02 -0,63 24,65

SIEMENS GAMESA 22,020 21,83 22,69 -0,28 -1,26 -33,45

SOLARIA 13,675 13,57 14,58 -0,74 -5,17 -42,15

TELEFÓNICA 4,047 4,04 4,11 -0,04 -0,87 24,71

VISCOFAN 56,550 56,50 57,75 -0,65 -1,14 -2,58

Divises
Preu Var.% 

$ EUA 1,158 -0,17

Ien 129,100 0,58

Lliura 0,859 0,51

Franc suís 1,081 0,25

Corona sueca 10,141 0,72

$ canadenc 1,467 0,85

$ australià 1,601 0,93

Petroli

Brent 21 díes 78,62

Metalls

Or 1.758,7


