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Continguts Renta 4

Tipus d’interès

Eur bor 1 a -0,114

PRINCIPALS ÍNDEXS

Preu Var.

Bovespa (Brasil) 93.978,860 -1.029,80

CAC 40 5.395,750 -87,77

DAX 12.092,740 -194,14

Dow Jones 25.989,770 -448,71

Eurostoxx 50 3.401,160 -61,79

FTSE 100 7.260,470 -120,17

FTSE MIB 21.219,140 -190,15

Ibex 35 9.235,100 -95,90

IGBC (Col mbia) 12.451,170 -94,96

Preu Var.

IGPA ( ile) 25.879,520 -197,49

Latibex 5.030,800 -35,80

Merval (Argentina) 32.409,870 -578,72

Mexbol (M xic) 43.526,230 -590,47

Nasdaq 100 7.643,190 -150,90

Nasdaq Comp. 7.974,000 -149,29

Nikkei 225 21.923,720 -335,01

S&P 500 2.887,800 -44,67

Stoxx 50 3.113,730 -53,11

IBEX 35

Preu Mín. Màx. Var. Var.% Var.% Any

ACCIONA 99,850 98,90 101,00 0,60 0,60 35,12

ACERINOX 8,850 8,82 9,09 -0,22 -2,38 2,17

ACS CONST. 38,390 38,09 38,93 -0,32 -0,83 13,48

AENA 164,400 163,65 166,10 -0,50 -0,30 21,10

AMADEUS IT 65,340 65,28 67,10 -1,16 -1,74 7,40

ARCEL.MITTAL 17,800 17,66 18,35 -0,55 -3,01 -2,09

B. SABADELL 1,030 1,02 1,06 0,01 0,88 2,95

BANKIA 2,346 2,34 2,41 -0,05 -2,17 -8,36

BANKINTER 6,840 6,83 6,99 -0,12 -1,67 -2,54

BBVA 5,144 5,14 5,26 -0,14 -2,56 10,97

CAIXABANK 2,792 2,79 2,87 -0,05 -1,76 -11,76

CELLNEX TELECOM 27,790 26,95 28,35 1,74 6,68 31,80

CIE AUTOMOT. 23,780 23,74 24,30 -0,34 -1,41 10,91

ENAGAS 24,920 24,81 25,23 -0,03 -0,12 5,55

ENCE 4,410 4,33 4,65 -0,31 -6,65 -19,60

ENDESA 22,430 22,23 22,66 -0,04 -0,18 11,43

FERROVIAL 21,550 21,45 21,79 -0,03 -0,14 21,79

GRIFOLS 24,700 24,19 25,07 0,34 1,40 7,86

IBERDROLA 8,022 7,97 8,15 0,02 0,20 14,31

INDITEX 25,480 25,46 26,27 -0,57 -2,19 14,00

INDRA A 9,985 9,94 10,18 -0,18 -1,82 21,25

INM.COLONIAL 9,720 9,64 9,75 0,06 0,67 19,48

INT.AIRL.GRP 6,006 6,01 6,21 -0,14 -2,28 -13,21

MAPFRE 2,646 2,64 2,70 0,02 0,72 14,05

MEDIASET ESP 6,750 6,71 6,87 -0,01 -0,15 22,95

MELIA HOTELS 8,270 8,24 8,58 -0,20 -2,36 0,73

MERLIN PROP. 12,270 12,17 12,40 0,04 0,33 14,70

NATURGY 26,060 25,51 26,08 0,48 1,88 17,07

RED ELE.CORP 18,530 18,38 18,58 0,14 0,79 -4,95

REPSOL 14,370 14,32 14,66 -0,26 -1,81 2,06

SANTANDER 4,250 4,23 4,37 -0,10 -2,21 6,96

SIEMENS GAMESA 15,125 15,04 15,92 -0,39 -2,51 42,15

TEC.REUNIDAS 24,860 24,78 25,56 -0,64 -2,51 16,49

TELEFONICA 7,221 7,19 7,35 -0,07 -0,92 -1,61

VISCOFAN 52,850 52,45 53,15 -0,05 -0,09 9,83

Divises
Preu Var.% 

$ 1,118 -0,19

en 123,330 0,60

L ra 0,857 -0,19

Franc 1,142 -0,17

Corona ueca 10,732 -0,13

$ Canad 1,506 0,01

$ Austr lia 1,596 0,36

Petroli

Brent 21 d s 70,07

Metalls

Or 1.284,2

«Soc aquí per un fracàs». Amb
aquesta confessió, David Tomás,
cofundador i CEO de l’empresa
especialitzada en màrqueting en
línia i publicitat digital Cyberclick,
va presentar-se ahir al públic que
omplia la sala d’actes de l’edifici
FUB2. Segons Tomás, tot va co-
mençar quan, un dia al matí, en
llevar-se, va adonar-se que no te-
nia ganes d’anar a treballar a l’em-
presa que havia fundat, amb la
qual «volia canviar el món». 

En comptes d’arronsar-se, To-
más va decidir investigar què ha-
via fallat, i el primer que va desco-
brir és que les empreses d’èxit te-
nen una bona cultura empresa-
rial, fundada en uns valors sòlids
que orienten l’activitat comercial. 

Quan, uns anys més tard, va
emprendre el projecte de Cyber-
click, Tomás va arribar a la con-
clusió que calia que tots els mem-
bres de l’equip de l’empresa par-
ticipessin en la definició dels va-
lors. 

Les tres divises de Cyberclick
són, en anglès, «admire people»,
«always find a better way» i «be a
costumer experience freak». Se-
gons Tomás, aquests lemes signi-
fiquen, respectivament, que «cal
ser humil i respectar els altres»,
que «cal ser creatiu i estar disposat

a aprendre coses noves cada dia»,
i que «cal entendre les necessitats
del client i adaptar-s’hi». Perquè
tot l’equip de Cyberclick faci seus
aquests principis, cada dilluns To-
más demana als seus treballadors
que relatin una experiència que
hagin viscut la setmana anterior
que puguin relacionar amb
aquests tres valors, que Tomás
també aplica en els processos de
selecció. 

Després d’explicar com va re-
fundar el seu projecte empresa-
rial, Tomás va desgranar les claus

per entendre com seran les em-
preses del futur, una qüestió que
va abordar al llibre Diario de un
millennial, publicat el 2019 per
Empresa Activa. Segons Tomás,
per als joves «el feedback és molt
important». A més, les dinàmi-
ques de treball seran cada vegada
més organitzades «per projectes i
per equip» i els empleats «treba-
llaran les debilitats per reforçar les
fortaleses» i, «al cap i a la fi, el més
important serà el sentit, el propò-
sit de l’empresa, què fas per millo-
rar el món». 

VÍCTOR GONZÁLEZ MANRESA

L’emprenedor David Tomás
destaca la importància dels
valors per a les empreses
El CEO de Cyberclick afirma que cada vegada es treballarà més en equip

JORDI TORRAS FONTDEVILA/FUB

El cofundador i CEO de Cyberclick, David Tomás, ahir a l’edifici FUB2
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REDACCIÓ MANRESA

n La fira manresana ExpoBages,
que se celebrarà del 17 al 19 de
maig, incorporarà enguany un
apartat professional que estarà
dedicat al turisme i la tecnologia,
d’una banda, i a promoure el
contacte i la col·laboració entre
els expositors, de l’altra. La casa
Lluvià i el Casino seran les ubica-
cions d’aquests nous continguts
de caire professional. L’objectiu
del nou apartat de la fira és esde-
venir un punt de trobada entre
empreses i alhora  impulsar el ne-
goci dels expositors que partici-
pen a la fira, segons expliquen
fonts de l’organització del certa-
men manresà.

Les jornades professionals es
faran el divendres 17. Al matí, tin-

drà lloc una sessió sobre turisme
organitzada conjuntament per
Bages Turisme i Bages Impuls.
Durant la matinal, que porta per
títol «Les 10 claus per a la comer-
cialització turística del Bages»,  es
presentaran els resultats de les
taules que durant l’any 2018 han
estat treballant diferents reptes a
l’entorn del turisme al Bages. La
sessió estarà dirigida per David
Esteller, especialista en innovació
i dinamització turística, que ofe-
rirà als assistents eines per millo-
rar la competitivitat de la destina-
ció Bages a través d’una estratè-
gia de posicionament al mercat.
Aquesta jornada es farà de 9 del
matí a 12 del migdia a la sala d’ac-
tes del Casino i és oberta a tot-
hom qui vulgui assistir-hi.

També divendres al matí tin-
drà lloc a la casa Lluvià una jor-
nada dedicada al futur del sector
industrial i que s’emmarca en el
nou espai 4.0, una de les novetats
de l’ExpoBages d’enguany. La
sessió portarà per títol «Cap on va

la indústria del Bages?» i donarà
veu a universitats i empreses del
territori perquè expliquin com
creuen que s’han d’adaptar als
canvis tecnològics. L’objectiu de
la jornada és visualitzar els recur-
sos de la comarca del Bages pel
que fa a formació, investigació i
R+D, conèixer quins perfils de-
manen les empreses innovado-
res i divulgar l’aplicació que te-
nen les noves tecnologies en les
empreses del territori. La jornada
estarà oberta a estudiants univer-
sitaris i de cicles formatius, em-
preses i públic en general. L’orga-
nització de la sessió va a càrrec
del projecte Ocupació al Bages
Industrial, impulsat per l’Ajunta-
ment de Manresa i la Diputació
de Barcelona, i que inclou la par-
ticipació de diferents agents eco-
nòmics i educatius del territori.

Finalment, divendres a la tarda
tindrà lloc una sessió de networ-
king adreçada a tots els exposi-
tors, que  també es farà a la casa
Lluvià.

L’ExpoBages estrenarà enguany
un apartat per a professionals 
La casa Lluvià i el Casino
seran els escenaris de
trobades intersectorials i de
jornades de divulgació i debat


