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n La Generalitat ha demanat al 
govern central l’assignació priori-
tària de 2.089 milions d’euros dels 
fons europeus Next Generation 
per engegar projectes claus en 
l’àmbit de les infraestructures, la 
tecnologia i el medi ambient, que 
calcula que tindria un efecte trac-
tor de 5.200 milions més. 

El conseller d’Economia i Fi-
nances, Jaume Giró, va explicar 
ahir en conferència de premsa la 
proposta que ha fet arribar a l’exe-
cutiu espanyol en resposta a la pe-
tició que va fer el Ministeri d’Eco-
nomia a les autonomies per co-
nèixer les iniciatives que conside-
ren emblemàtiques. Segons les 
dades actualitzades ahir pel Go-
vern, els recursos assignats a Ca-
talunya procedents del Mecanis-
me de Recuperació i Resiliència 
(MRR) arriben fins ara als 1.904,4 
milions, que representen un 7,8% 
del total que li correspon a Espa-
nya (140.000 milions). A Espanya 
li corresponen 140.000 milions 
d’euros, dels quals 70.000 arriba-
ran en forma de transferències i 
70.000 més, de crèdits. Dels 
1.904,4 milions assignats a Cata-
lunya, 1.491,9 procedeixen del 
fons per a comunitats autònomes 
del 2021, que comptava amb 
9.757 milions, amb el que li ha 
correspost un 14%. A més, 121,8 
milions han anat a parar a entitats 
públiques i 290,7 milions han ar-
ribat a Catalunya a partir de con-
vocatòries estatals. 

Respecte a la proposta de pro-

jectes prioritaris que ha fet arribar 
la Generalitat, Giró va concretar 
que, dels 2.089 milions, 860 cor-
responen a l’apartat d’infraes-
tructures per a la transformació, 
673 milions a la transformació 
tecnològica i 556 milions a la tran-
sició ecològica. 

En el bloc de les infraestructu-
res, destaquen projectes per ga-
rantir el subministrament i la ra-
cionalització de l’ús de l’aigua, per 
a la mobilitat del futur i per crear 
un ‘hub’ del sector audiovisual. 

En el segon paquet, s’inclouen 
iniciatives en l’àmbit de la com-
putació i les telecomunicacions 
quàntiques; la indústria de nano-
satèl·lits; la transformació digital 
de la indústria; i la medicina per-
sonalitzada i les teràpies emer-
gents. En el tercer apareixen pro-
jectes per desenvolupar produc-
tes alimentosos com la proteïna 
alternativa, i en l’àmbit de la bio-
economia circular i la descarbo-
nització de la indústria. El Govern 
assegura que aquests 2.089 mili-
ons mobilitzaran inversions per 
5.222 milions. 

Giró va retreure al govern cen-
tral que hagi reservat a les auto-
nomies «un paper tristament tes-
timonial» en la presa de decisions 
sobre la destinació dels Next Ge-
neration i va assegurar que, da-
vant aquesta situació, el Govern 
«no es quedarà de braços ple-
gats». «El Govern no ha disposat 
ni d’un sol euro per decidir a qui-
nes prioritats, a quins programes 
o de quina manera s’injecten els 
recursos dels fons europeus», ha 
lamentat. En aquest context, va 
dir que la Generalitat «com a mí-
nim» es dedicarà a plantejar les 
seves propostes sobre la millor 
manera de treure profit dels re-
cursos que ofereix la Unió Euro-
pea. Entre les iniciatives en què 
està treballant, hi ha una web que 
recull informació sobre els fons i 
les convocatòries i intenta pre-
sentar-la de manera senzilla i àgil 
per ajudar a accedir-hi a empre-
ses, institucions i ciutadania.

Catalunya demana 2.089 
milions dels fons europeus 
per a projectes clau
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u La Generalitat preveu que hi hauria un efecte tractor de 5.200 milions

Comença el termini 
per als ajuts a la 
digitalització

u Un total de 22.358 em-
preses catalanes de 10 a 49 
empleats poden optar a 
partir d’avui a les ajudes del 
programa Kit Digital, em-
marcat dins del pla NextGe-
nerationUE de digitalització 
de pimes. Les empreses te-
nen accés a solucions classi-
ficades per tipologia i ac-
cessibles a través d’un catà-
leg digital. Els ajuts són 
d’un màxim previst de 
12.000 euros per pime.  El 
pla destinarà a les empre-
ses de l’Estat 3.067 milions.

n L’Àrea Metropolitana de Barce-
lona compta amb 9 noves ins-
tal·lacions de TecnoGrabber i Tec-
noGrapes, uns sistemes que aju-
den a retenir residus sòlids que 
sobreïxen en episodis de pluges 
fortes i que acaben desembocant 
a rius i mars. En total, es preveu 
que amb aquesta actuació es pu-

guin aturar unes 65 tones de resi-
dus en un any. 

Montgat, Badalona, Sant Adrià 
del Besós, Santa Coloma de Gra-
menet, Cornellà, Gavà i Sant Feliu 
de Llobregat són els municipis 
que ja disposen d’aquest sistema, 
en el marc d’una licitació feta per 
Aigües de Barcelona i que ha re-
caigut en l’empresa TecnoCon-
verting Engineering, amb seu a 
Sant Fruitós de Bages. 

Les TecnoGrabber són uns sis-
temes que s’instal·len a l’interior 
dels col·lectors de la ciutat, cons-
ten de vàries malles (en funció de 
les mides del col·lector) que rete-

nen els residus que hi ha al clave-
gueram i que són arrossegats en 
els episodis de pluges intenses. Es 
tracta d’unes malles que s’inte-
gren als col·lectors d’aigües resi-
duals, de baix cost i fàcil instal·la-
ció, i que fan de contenció dels re-
sidus sòlids.  TecnoConverting 
també ha desenvolupat recent-
ment les TecnoGrapes que també 
s’han utilitzat en les instal·lacions 
a l’Àrea Metropolitana. Es tracta 
d’una reixa basculant amb barrots 
d’acer inoxidable i ganxos a la part 
superior, que permet la retenció 
de residus en llocs de difícil ins-
tal·lació. 

TecnoConverting instal·la un nou sistema 
de retenció de residus a l’àrea metropolitana

REDACCIÓ. MANRESA

u L’empresa de Sant Fruitós 
porta el seu sistema 
TecnoGrabber a nou 
municipis de la zona
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L'Ibex-35 puja un 1,13% i se situa 
a 8.234,4 punts

Continguts Renta 4

Els mercats van tenir una obertura a l'alça a Europa malgrat les males notícies 
al front bèl·lic, on es van intensificar els bombardejos sobre Ucraïna, acostant-
se a Polònia. D'altra banda, la Xina va confinar la ciutat de Shenzen per un brot 
de coronavirus. Al tancament de mercats, resultat positiu per als índexs 
europeus: Euro Stoxx (+1,47%), CAC 40 (+1,75%), DAX 40 (+2,21%) i FTSE 100 
(+0,57%) ). Per la seva banda, Wall Street va començar la setmana amb signe 
mixt. Els inversors van continuar pendents de l'evolució del conflicte bèl·lic. 
D'altra banda, Rússia va atacar aquest cap de setmana, una base militar a 
escassos quilòmetres de la frontera amb Polònia. Alhora, van prosseguir les 
negociacions entre tots dos bàndols per intentar arribar a un acord que permeti 
un alto el foc. L'Ibex obria la sessió en positiu, pujant 0,89% a 8.214,4 punts. A 
mitja sessió ampliava els seus guanys a l'1,28% col·locant-se a 8.246,7 punts, 
en un escenari que va seguir marcat per la guerra entre Rússia i Ucraïna. Al 
tancament, el selectiu espanyol pujava un 1,13% fins a 8.234,4 punts. Els valors 
que més van pujar van ser Indra (+5,86%), Sabadell (+4,20%) i Almirall 
(+3,64%), mentre que els valors que més van baixar van ser Solaria (-5,48%), 
Xarxa Elèctrica (-3,03%) i Naturgy (-2,55%).

Tipus d’interès

Euribor 1 any -0,268

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 110.100,500 -1.612,60

CAC 40 6.369,940 109,69

COLCAP (Colòmbia) 1.527,530 -20,93

DAX 13.929,110 301,00

Dow Jones 32.868,220 -75,97

Eurostoxx 50 3.741,100 54,32

FTSE 100 7.193,470 37,83

FTSE MIB 23.426,700 385,50

Ibex 35 8.234,400 92,30

Preu Var.

IGPA (Xile) 23.405,330 -178,13

Latibex 5.535,300 -156,90

Merval (Argentina)    85.277,470    -3.721,59

Mexbol (Mèxic) 52.812,390 -488,31

Nasdaq 100 13.069,810 -232,02

Nasdaq Comp. 12.598,520 -245,29

Nikkei 225 25.307,850 145,07

S&P 500 4.168,680 -35,63

Stoxx 50 3.519,630 28,50

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 158,000 157,70 165,30 -3,30 -2,05 -6,01

ACERINOX 9,630 9,37 9,74 0,20 2,12 -15,42

ACS CONST. 23,910 23,61 24,07 0,57 2,44 1,44

AENA 137,550 135,50 139,00 3,85 2,88 -0,90

ALMIRALL 12,240 11,82 12,27 0,43 3,64 8,32

AMADEUS IT 53,420 53,00 54,46 0,54 1,02 -10,43

ARCEL.MITTAL 27,845 26,95 28,11 0,19 0,69 -1,87

B. SABADELL 0,725 0,70 0,73 0,03 4,20 22,51

BANKINTER 5,046 4,99 5,12 0,10 2,00 11,91

BBVA 5,105 4,99 5,16 0,11 2,24 -2,76

CAIXABANK 3,023 2,96 3,05 0,09 3,14 25,23

CELLNEX TELECOM 41,420 41,33 42,26 -0,53 -1,26 -19,07

CIE AUTOMOT. 19,680 19,56 20,12 0,13 0,66 -28,07

ENAGAS 19,695 19,63 20,18 -0,30 -1,52 -3,46

ENDESA 18,515 18,46 18,73 0,10 0,52 -8,34

FERROVIAL 24,860 24,60 25,10 0,46 1,89 -9,80

FLUIDRA 25,750 25,40 26,15 0,60 2,39 -26,85

GRIFOLS 16,205 16,02 16,32 -0,06 -0,34 -3,97

IBERDROLA 9,860 9,82 10,05 0,04 0,37 -5,28

INDITEX 22,230 22,00 22,90 0,47 2,16 -22,08

INDRA A 9,570 9,06 9,63 0,53 5,86 0,53

INM.COLONIAL 7,995 7,86 8,12 0,09 1,14 -3,09

INT.AIRL.GRP 1,628 1,61 1,67 0,04 2,20 -4,46

LABORAT.ROVI 71,200 68,90 71,60 2,10 3,04 -3,52

MAPFRE 1,807 1,79 1,82 0,04 2,09 0,08

MELIA HOTELS 6,246 6,22 6,60 -0,09 -1,48 4,07

MERLIN PROP. 9,806 9,72 10,02 0,17 1,72 2,47

NATURGY 24,090 23,70 25,04 -0,63 -2,55 -15,86

PHARMA MAR 60,500 58,96 60,90 1,48 2,51 6,10

RED ELE.CORP 17,280 17,22 17,93 -0,54 -3,03 -9,17

REPSOL 11,454 11,27 11,66 -0,18 -1,55 9,75

SANTANDER 2,955 2,89 2,97 0,09 3,18 0,49

SIEMENS GAMESA 18,540 18,45 19,19 -0,39 -2,03 -12,01

SOLARIA 19,650 19,64 20,77 -1,14 -5,48 14,78

TELEFÓNICA 4,014 4,00 4,07 0,03 0,64 4,21

Divises
Preu Var.% 

$ EUA 1,097 0,57

Ien 129,460 -1,16

Lliura 0,842 -0,64

Franco suís 1,028 -0,81

Corona sueca 10,534 1,14

$ canadenc 1,406 -1,08

$ australià 1,524 -1,80

Petroli

Brent 21 díes 106,16

Metalls

Or 1.957,9


