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Jornada de
descensos
mínims
L’Ibex 35 va finalitzar la
sessió d’ahir amb un retrocés del 0,27%, cosa que va
portar el selectiu a situar-se
en els 8.355,8 punts, en un
escenari que continua marcat per l’evolució de la crisi
sanitària i les pujades generalitzades a les borses nordamericanes. També es va
conèixer que la taxa d’inflació interanual de la zona
euro es va situar el febrer en
el 0,9%, idèntic nivell al del
mes anterior. A Espanya, el
Tresor va captar 6.475,59
milions d’euros en lletres a
6 i 12 mesos, pràcticament
en el rang mitjà previst.
En aquest escenari, les pujades més grans van ser
CaixaBank (2,83%) i Bankia
(2,8%). La resta de borses
europees van tancar en positiu, a excepció de Milà, que
va perdre el 0,78%. Londres
va guanyar el 0,38%, París
va avançar el 0,29% i Frankfurt va millorar el
0,19%.
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Els que més baixen
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PHARMA MAR
109,2 -4,96 53,8
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18,46 -4,5 -21,91
SIEMENS GAMESA 30,39 -2,44 -8,16
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Duro Felguera i
la banca aclareixen
el camí de les
ajudes de la SEPI
> L’organisme públic, a prop d’aprovar

la concessió dels 120 milions després del
pacte entre la companyia i els creditors
MAX JIMÉNEZ BOTÍAS
BARCELONA

Els bancs creditors de Duro Felguera, empresa asturiana d’enginyeria que ha acudit a la SEPI
per aconseguir 120 milions d’euros del Fons d’Ajuda a la Solvència d’Empreses Estratègiques,
han arribat a un preacord de refinançament de l’empresa que
ha de permetre que el consell de
la Societat Estatal de Participacions Industrials autoritzi la
concessió d’aquesta ajuda, van
explicar ahir fonts financeres.
Duro Felguera va ser la primera
empresa a acollir-se al pla
d’ajudes públic dotat amb
10.000 milions d’euros, però la
complicada situació de la firma,
que ha fet dubtar els bancs sobre
la seva futura viabilitat, ha dificultat l’obtenció d’un acord.
Les entitats bancàries, entre
les quals hi ha el Santander, el
BBVA, CaixaBank, Bankia, el Sabadell i Liberbank, entre d’altres,
han estat treballant amb l’última
proposta remesa per l’empresa i
que bàsicament implica que els

banc no hauria de posar més diners en la firma. La cimera va tenir lloc al vespre d’aquest dilluns
i l’acord és imprescindible perquè la SEPI es reunís al més aviat
possible –de fet, el consell es va
reunir ahir– per analitzar l’operació, entre d’altres, i donar el
vistiplau al pla de viabilitat,
abans de traslladar-la al Consell
de Ministres. La companyia va
pujar ahir a la borsa un 18,8%.
Rebaixa dels avals
La proposta inicial suposava
l’obtenció de 100 milions d’euros
en avals per a projectes de la
companyia, dels quals la major
part serien coberts per la Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdit a l’Exportació
(CESCE) i la resta els aportarien
els bancs creditors. Finalment,
l’import d’aquests avals ha disminuït fins als 80 milions d’euros dels quals el 70% seran aportats per CESCE (és a dir, 56 milions d’euros) i la resta (uns 24
milions) pels bancs, han explicat
les mateixes fonts.
La proposta, a més, inclouria
el refinançament de crèdits per
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Suport de Fundació
Mutua a les oenagés
> Destina 140.000 euros a cinc projectes

que es desenvoluparan a Catalunya
EL PERIÓDICO
Barcelona

Ahir Fundació Mutua Madrileña
va anunciar que ha destinat
140.000 euros a cinc projectes
d’oenagés a Catalunya. Recolzarà
tres projectes d’entitats sense
ànim de lucre a les àrees de disca-

pacitat, atenció a víctimes de
violència de gènere i ajuda a la
infància. A més, dos projectes
més atendran l’impacte socioeconòmic de la Covid-19 en
col·lectius vulnerables, una categoria que la fundació ha inclòs
aquest any en les seves ajudes.
Les cinc iniciatives beneficiaran de forma directa més d’un

La seu de Duro Felguera a Gijón.

valor de 85 milions, dels quals
Duro Felguera hauria d’aportar
directament en una part similar
als avals de la banca, en principi
20 milions d’euros, de manera
que les entitats financeres veurien complert el seu propòsit de
no posar més diners directament
en l’empresa.
Aquest acord és bàsic perquè
la SEPI doni el vistiplau al pla de
viabilitat de la companyia i autoritzi les ajudes sol·licitades en el
seu consell d’administració. El
pacte encara no és definitiu,
queden alguns serrells per tancar, segons apunten les fonts
consultades, «es continua par-

lant i pinta bé; hi ha cert optimisme», van afegir.
La firma asturiana va registrar
pèrdues per 171 milions d’euros
durant l’any 2020, cosa que reflecteix «els efectes que la crisi de
la Covid-19 ha tingut sobre les
seves operacions des de mitjans
del mes de març» i «que han impossibilitat mantenir els resultats positius aconseguits en
l’exercici 2019». Així ho va argumentar la companyia en els resultats remesos a la CNMV. Les
vendes en l’exercici van ser de
143,9 milions d’euros, una quantitat que suposa un descens del
63% respecte a l’any 2020. n

miler de persones de tot Catalunya. La IX Convocatòria d’Ajudes a Projectes Socials de la Fundació Mutua Madrileña, que presideix Ignacio Garralda, té una
dotació total d’un milió d’euros i
servirà per posar en marxa 36
projectes que beneficiaran
22.000 persones.

de gènere, la Fundació Privada
Ared destinarà l’ajuda concedida
al seu programa d’integració sociolaboral per a víctimes de
violència de gènere, que pretén
millorar l’autonomia vital i professional de les dones.
Una ajuda també es destinarà a
la Fundació Acció Social Infància,
que desenvoluparà el seu projecte
Connecting People, per dotar els
nens, nenes i adolescents sense
accés a internet de dispositius digitals. L’Associació Benestar i
Desenvolupament (ABD) percebrà
una ajuda per millorar el nivell
d’alfabetització digital de les persones majors de 65 anys que viuen
soles. El Centre d’Acollida Assís farà servir l’ajuda per a la cobertura
de necessitats bàsiques a persones
sense llar i a famílies en situació de
vulnerabilitat. n

Autonomia de les dones
En concret, els projectes que es
portaran a terme a Catalunya són
a Girona, la Fundació Mifas, especialitzada en la millora i la
rehabilitació de la salut de les
persones amb discapacitat, utilitzarà l’import de l’ajuda per finalitzar les obres d’habilitació
d’una sala ubicada al seu Centre
d’Atenció Integral. Un altre projecte se situa a Barcelona, a l’àrea
d’atenció a víctimes de violència

