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ECONOMIA

El centre tecnològic Eurecat-
CTM de Manresa, l'empresa Ele-
bia Autohooks, el Centre de Dis-
seny d'Equips Industrials (CDEI-
UPC) i el Centre de Control de Mo-
viment i Aplicacions Industrials
(MCIA, en les seves sigles en an-
glès) col·laboraran per desenvo-
lupar un ganxo automàtic per a
grues.  Segons va informar ahir el
CTM, aquest ganxo és el més in-
novador del mercat, ja que «en-
ganxa i desenganxa la càrrega a
distància, mitjançant un sistema
automàtic motoritzat».

El projecte tindrà una inversió
de 872.283 euros i està previst que
arribi a generar 3,5 milions d'eu-
ros el 2019, segons ha estimat el
centre manresà. 

Aquest ganxo té com a objectiu
millorar els processos i reduir el
nombre d'accidents relacionats
amb la manipulació de càrregues
suspeses, que s'han mantingut en
nivells elevats els últims anys, es-
pecialment a causa de trenca-
ments de sistemes d'amarratge
que poden provocar la caiguda
d'objectes de grues, ha afirmat el
centre. Segons explica Eurecat-
CTM, el ganxo funciona amb un
sistema de gestió d'informació
que identifica els elements d'a-
marratge i supervisa la càrrega
suportada en cada operació a tra-
vés d'uns dispositius anomenats
tags d'identificació per radiofre-
qüència (RFID). 

Les quatre entitats col·labora-
dores han creat un equip de tèc-
nics i investigadors que treballaran
en la definició i el disseny del sis-
tema d'informació, l'anàlisi del
mòdul de comunicació, del siste-
ma mecànic, així com en la inte-
gració i validació del prototip, ha
anunciat Eurecat-CTM. 
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El CTM col·labora a
desenvolupar un ganxo
automàtic per a grues 

El projecte té una inversió
de 872.283 euros i és
previst que arribi a generar
3,5 milions d'euros el 2019



La Comissió Europea (CE) va
avisar ahir que l’elevat deute públic
que acumula Espanya es man-
tindrà per sobre del 90% fins, al-
menys, al 2026, fet que suposa
«alts riscos» per a l'economia del
país a mitjà termini i que requeri-
ria un esforç estructural «signifi-
catiu major» per corregir-ho.

«L'alt nivell de deute públic re-
presenta una font de vulnerabili-
tat per a l'economia espanyola»,
afirma la Comissió en el seu in-
forme triennal sobre la sostenibi-
litat de les finances públiques dels
Estats membres, publicat ahir. En
aquest, assenyala que el país no
corre «riscos significatius a curt ter-
mini» de patir una situació fiscal
conflictiva, tot i que alguns factors,
com el dèficit primari que acumula
Espanya i les seves necessitats
brutes de finançament, podrien

complicar la seva situació. A mig
termini, en canvi, «els riscos sem-
blen ser alts des de la perspectiva
de l'anàlisi de la sostenibilitat del
deute, pel fet que el cúmul de
deute seguirà sent alt en l'últim any
de les projeccions, el 2026», indi-
quen els experts comunitaris .

En principi, la CE espera que el
deute toqui sostre aquest any, en
aconseguir més del 101% del PIB,
que baixi al 100% del PIB el 2017 i
que es mantingui al voltant d'a-
questa xifra fins al 2020, per baixar
al 92% en 2026. Aquesta deriva es
confirmaria sempre que es do-
nin «condicions econòmiques

normals» i es mantinguin les po-
lítiques fiscals sense canvis, in-
closos els esforços estructurals
equivalents al 0,2% del PIB, segons
la institució. «Una ràtio de deute
per sobre del 90% del PIB a finals
de les nostres projeccions (2026),
basades en una assumpció que les
polítiques fiscals es mantenen
sense canvis, comporta uns alts ris-
cos per a Espanya», apunta la Co-
missió. A més, la CE adverteix que
hi ha 4 entre 10 possibilitats que,
per contra, el percentatge aug-
menti en els propers anys i el 2020
sigui superior al d'aquest any. En
canvi, si el dèficit públic es man-
tingués a ratlla i es realitzés un ajust
estructural «significativament ma-
jor» -entorn de 2,6 punts més del
PIB que s'esperava-, el deute pú-
blic es reduiria a un ritme molt més
gran de l'esperat «fins situar-se
en el 75% del PIB el 2026».
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La CE avisa Espanya que el
deute crea «alts riscos» al país

Brussel·les espera que el crèdit toqui sostre aquest any, baixi
al 100% del PIB l’any que ve i es redueixi al 92% l’any 2026


La CE adverteix que hi ha el
40 % de possibilitats que el
deute augmenti i el 2020
sigui superior al d'aquest any
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L'Ibex 35 va tancar la sessió d'ahir amb una re-
tallada de l’1,78%, la qual cosa va portar el se-
lectiu a abandonar la cota dels 8.600 enters,
arrossegat per la caiguda del preu del barril de
petroli Brent, que s'ha situat per sota dels 31 dò-
lars.
Després de dues jornades en positiu, l'índex es-

panyol -afectat també per la incertesa política- es
va oblidar dels missatges de Mario Draghi, no va
aconseguir aguantar el ritme ascendent i va re-
prendre els «números vermells» liderant els re-
trocessos a Europa: París va cedir el 0,81%, Frank-
furt el 0,55% i Londres el 0,51%.
Al mercat de deute, la prima de risc es col·loca-

va en 124,7 punts bàsics, amb la rendibilitat del bo

a deu anys en l’1,714%. Mentrestant, al mercat de
divises, l'euro s'intercanviava a 1,0829 «bitllets
verds».
Els bancs van copar el rànquing de pèrdues, amb

Caixabank al capdavant (-6,4%). Sabadell va cedir
el 5,3%, Popular el 4,4%, Bankia el 4,1%, Santan-
der un el 4%, Bankinter el 3,2% i BBVA el 3,1%. Al
costat d'ells, van liderar les retallades OHL, que va
perdre el 5,8% i FCC, que es va deixar el 5,4%.
La cara positiva la van mostrar ArcelorMittal,

que va repuntar l’1,06%, seguit de Grifols (0,74%),
Amadeus (0,42%), Enagás (0,21%) i Merlín
(0,18%).
El negatiu es va estendre entre els grans valors,

liderats per Santander, BBVA i Repsol (-3,17%).

Endesa va perdre el 2,3% i Inditex el 0,89%. Tan
sols va aconseguir aguantar el tipus Iberdrola, amb
una revaloració del 0,17%.
L'estrateg de mercats d'IG Daniel Pingarrón va

explicar que després de la millora experimentada
en els mercats les dues últimes jornades de la set-
mana passada a l’empara de les declaracions del
president del Banc Central Europeu (BCE), Mario
Draghi, els inversors estan «davant la setmana en
la qual es podrà confirmar (o no) el que fins ara és
l'inici d'un potencial rebot important ».
En el seu esdevenir influiran, segons l'expert,

els moviments dels preus del petroli, les reunions
dels bancs centrals i els resultats empresarials que
es publiquin al llarg de la setmana.
El president de Renta 4, Juan Carlos Ureta, va

recordar que demà se celebrarà la reunió de la Fed
i el dijous i divendres la del Banc del Japó.

L’Íbex 35 perd el nivell dels 8.600 punts

PREU DIF MÀX. 12M MÍN. 12M

AYCO 0.230 0.00 0.230 0.210

B. BILBAINAS 6.330 0.00 6.967 5.866

CARTERA REA 1.900 0.00 2.000 1.620

CEVASA 8.900 + 9.88 8.100 4.690

CIRCULO V.M. 6.120 0.00 0.000 0.000

D.E.ANCLAJES 12.500 0.00 12.500 12.500

FINANZAS 39.950 0.00 39.950 39.950

HULLERA V.L. 0.360 0.00 0.550 0.360

IN.M.BARCINO 1.200 0.00 1.340 1.200

INVERFIATC 0.360 0.00 0.460 0.253

LIBERTAS 7 2.200 0.00 2.350 2.010

LIWE ESP. 11.500 0.00 11.800 10.000

MOLINS 9.200 0.00 10.772 8.000

U.EUROPEA I. 1.450 0.00 2.608 1.350

URBAR 0.410 0.00 0.537 0.303

Abertis 13,130 -1,50 13,420 13,060 23.470.765 16,497 12,140
Acciona 68,660 -2,54 71,000 68,540 16.930.421 80,450 58,711
Acerinox 7,715 -0,08 7,867 7,607 11.558.727 16,285 7,037
ACS 22,385 -1,00 22,765 22,190 29.480.057 33,011 21,245
Aena 101,100 -0,15102,100 100,250 14.632.434 110,750 65,000
Amadeus 37,745 0,43 37,850 37,305 24.509.080 42,425 33,270
ArcelorMittal 3,332 1,06 3,475 3,240 11.097.194 10,625 3,001
Banco Popular 2,258 -4,44 2,380 2,233 32.611.286 4,826 2,185
Banco Sabadell 1,416 -5,35 1,508 1,408 30.640.108 2,384 1,392
Bankia 0,927 -4,14 0,974 0,924 15.729.152 1,353 0,905
Bankinter 6,082 -3,28 6,300 6,015 22.887.223 7,285 5,686
BBVA 5,770 -3,17 6,024 5,732116.187.027 9,461 5,546
Caixabank 2,656 -6,48 2,856 2,634 50.729.200 4,391 2,634
Dia 4,863 -2,15 4,988 4,827 11.924.172 7,487 4,700
Enagas 25,800 0,21 25,980 25,660 23.808.637 27,951 22,477
Endesa 16,820 -2,35 17,270 16,810 58.671.863 20,268 15,547
FCC 6,400 -5,42 6,820 6,318 3.586.384 11,800 5,532
Ferrovial 19,565 -0,23 19,760 19,470 35.203.216 22,972 16,661

Gamesa 15,020 -0,43 15,250 14,210 48.956.037 16,740 7,955
Gas Natural 17,600 -0,68 17,875 17,510 24.129.907 21,824 16,387
Grifols 19,530 0,75 19,620 19,410 21.963.820 22,812 16,623
IAG 7,387 -0,04 7,478 7,353 21.563.948 8,613 6,400
Iberdrola 6,313 0,17 6,350 6,282116.301.246 6,574 5,447
Inditex 29,290 -0,90 29,655 29,095 90.943.044 35,375 25,037
Indra 8,377 -2,10 8,637 8,325 8.724.367 11,525 7,575
Mapfre 2,027 -2,36 2,090 2,013 11.339.594 3,437 1,974
Mediaset 8,777 -2,04 9,025 8,720 15.406.845 13,195 8,354
Merlin 10,640 0,19 10,740 10,480 21.269.436 12,215 8,330
OHL 4,366 -5,84 4,744 4,305 13.888.573 14,569 3,871
REC 73,250 0,14 73,670 72,950 40.044.611 81,053 65,702
Repsol 8,653 -3,18 9,050 8,602 85.726.127 17,423 7,953
Sacyr 1,522 -1,10 1,584 1,505 10.647.610 4,063 1,341
Santander 3,855 -4,08 4,040 3,832260.476.807 6,894 3,700
T Reunidas 30,170 -1,34 30,870 29,785 11.087.029 46,640 28,400
Telefónica 9,416 -1,05 9,585 9,355208.248.201 13,896 8,743
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Santander 4,019 3,855 -4,08 260.476.807

Telefónica 9,516 9,416 -1,05 208.248.201

Iberdrola 6,302 6,313 +0,17 116.301.246

BBVA 5,959 5,770 -3,17 116.187.027

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més pugen

ArcelorMittal 3,297 3,332 +1,06 11.097.194

Grifols 19,385 19,530 +0,75 21.963.820

Amadeus 37,585 37,745 +0,43 24.509.080

Enagas 25,745 25,800 +0,21 23.808.637

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Els que més baixen

Caixabank 2,840 2,656 -6,48 50.729.200

OHL 4,637 4,366 -5,84 13.888.573

FCC 6,767 6,400 -5,42 3.586.384

Banco Sabadell 1,496 1,416 -5,35 30.640.108

ANTERIOR TANCAMENT DIF. EFECT.

Dòlars EUA
Lliures esterlines

Francs suïssos
Iens japonesos

1,083
0,760

1,100
128,418

Mibor 0,059
Euríbor 0,059

IRS 0,266
IRPH Conjunt Entitats 2,132

Tipus hipotecaris 

Divises EQUIVALÈNCIES  D’UN EURO

Metalls
MERCAT UNITAT PREU ANTERIOR

Or Londres Dòlars/unça
Plata Londres Dòlars/unça

1097,650
14,170

1103,700

14,220

ÍNDEXS BORSARIS * Dades de la Borsa de Nova York a mitja sessió.

BORSA BARCELONA Renda variable
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