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nn FIGUERES. Segons les dades presentades al Business 
Breakfast d’AMPSI celebrat la setmana passada a Perala-
da, un 37,5% dels agents immobiliaris registrats a la pro-
víncia gironina són dones.  n

Només un 37,5% de les agents són dones
aGèncIES ImmobIlIàRIESY

Teléfonica, considerada un ‘value trap’

Telefónica va publicar els re-
sultats de l’any 2018 millorant el 
seu benefici un 6,4% però per cul-
pa dels costos de reestructuració 
i un deteriorament a Mèxic no se 
superen les estimacions del con-
sens. L’operadora, amb un bon 
dividend i a priori a preus atrac-
tius, sembla un valor oblidat pels 
inversors i continua cotitzant a 
preus de l’any 2002, entre 7 i 8 eu-
ros.  Quins motius hi ha?

Telefónica s’enfronta a un pro-
blema, que no ve d’ara, que és el 
fort endeutament. El seu deute 
és superior al que val actualment 
en borsa i l’objectiu de reduir-lo 
és complicat en l’entorn actu-
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al. La competència a Espanya 
és forta i els resultats a l’Amèri-
ca Central i l’Amèrica del Sud, on 
treu més d’un 50% de la xifra de 
negoci, són negatius per depre-
ciació de les divises. Juntament 
amb els resultats, va anunciar 
desinversions a aquests països, 
motiu que pot afavorir la seva co-
tització.

Al Regne Unit, la companyia 
torna a mostrar la seva fortalesa 
amb un augment d’ingressos del 
3,8% i per aquest costat és on po-
dríem tenir un catalitzador posi-
tiu pel repunt de les accions. Te-
lefónica pujarà a la borsa, més 
que per resultats de vendes, per 
notícies de desinversions i de re-
ducció de l’endeutament. Per via 
de beneficis del negoci, ja es veu 
que la reducció es fa molt lenta-
ment. Una desinversió al Regne 
Unit aconseguiria una plusvà-
lua important que podria desti-
nar a crear un fort impacte a la 

reducció del deute. La majoria de 
cases donen valoracions superi-
ors a les actuals, i per mantenir 
la confiança i demostrar solide-
sa crec que seguirà mantenint la 
remuneració a l’accionista. Però, 
a falta d’algun catalitzador posi-
tiu, podem considerar que és un 
value trap, és a dir, que les acci-
ons de Telefónica estan barates 
però no en traurem gran rendi-
bilitat. n
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L’Escola d’Hostaleria de l’Alt 
Empordà (EHAE) es va engala-
nar ahir per a la presentació del 
seu projecte estrella d’enguany, el 
Kitchen Coaching Empordà. En 
una entrevista a HORA NOVA re-
cent, la directora del centre alt-
empordanès, Sandra Gard, expli-
cava que la nova iniciativa és «un 
projecte destinat a les empreses». 

 Arran dels atributs de la matei-
xa comarca, eminentment res-
tauradora i hotelera, l’EHAE va 
creure convenient apostar pel 
personal qualificat, fruit pel qual 
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L’Escola d’Hostaleria presenta 
Kitchen Coaching Empordà
El nou projecte està 
dirigit a les empreses de 
la comarca, a qui pretén 
oferir una formació a 
mida en cada casa

FoRmacIÓ. EL CENTRE TRASLLADARÀ LA FORMACIÓ ALS RESTAURANTS DE LA COMARCAY

a mida per a les necessitats de ca-
da empresa», apunta Gard. 

El nou projecte, que serà paral-
lel als habituals cursos de l’esco-
la, té l’objectiu de brindar una for-
mació plural: des de la cuina o la 
sala fins al màrqueting o la segu-
retat, per citar-ne alguns exem-
ples. n

HORA NOVAPRESENTACIÓ. La nova iniciativa es va presentar ahir.

va néixer Kitchen Coaching Em-
pordà. «Cada vegada hi ha més 
demanda per treballar al sector 
i, en canvi, hi ha poca oferta. Molt 
del personal que ja hi treballa, o 
bé es queda endarrerit i no es reci-
cla o bé li costa desfer-se dels mals 
vicis adquirits. I és per això que el 
projecte pretén ser una formació 

Y TURISmE

Roses promociona els càmpings a Alemanya
nn L’Àrea de Turisme de l’Ajuntament de Roses va estar present en-
tre el 20 i el 24 de febrer, juntament amb l’Estació Nàutica, a la fira 
Reise Camping d’Essen, a Alemanya. L’objectiu era donar a conèi-
xer la destinació i l’oferta de càmpings de la població, que tenen 
una ocupació d’unes 3.000 places.  n

Y EnTITaT
l'Associació de Professionals de sala es presenta
nn El dimarts 19 de març es presentarà al Restaurant Divinum de 
Girona l’Associació de Professionals de Sala de Girona. L’enti-
tat neix amb l’objectiu de promocionar i defensar el prestigi de la 
professió dels professionals de sala de les comarques gironines i 
està dirigida a totes les persones, físiques o jurídiques, relaciona-
des amb el món de l’hostaleria i, més concretament, amb la sala. n

La Generalitat de Catalunya, 
a través d’ACCIÓ –l’agència per 
a la competitivitat de l’empresa 
depenent del Departament i Co-
neixement–, promocionarà un 
total de 120 vins i caves catalans 
als Estats Units i Alemanya du-
rant el 2019, mitjançant el pro-
grama Catalan Wines. 

 En total, 30 cellers catalans 
presentaran els seus productes 
a 400 professionals nord-ame-
ricans i alemanys amb l’objec-
tiu d’impulsar la sortida exterior 
del sector vitivinícola català. En 
concret, participaran en la pro-
moció vuit DOs catalanes, entre 
les quals hi ha la DO Empordà. 
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En aquests moments, les ex-
portacions de vi i cava català es 
troben en màxims històrics amb 
624,8 milions d’euros exportats 
l’any 2018, una xifra que suposa 
un increment del 2,8% respecte a 
l’any anterior. En relació amb els 
països, Alemanya és la primera 
destinació de les exportacions 
autòctones, amb un volum de 
106,6 milions d’euros exportats 
el 2018. Seguidament hi trobem 
els Estats Units (84,5 milions), 
Bèlgica (57,3 milions), el Regne 
Unit (51 milions) i França (42,3 
milions). Alemanya (17,1% de les 
exportacions catalanes) i els Es-
tats Units (13,5%) acumulen més 
del 30% de les exportacions to-
tals. n

Vins i caves locals 
es promocionen als 
EUA i Alemanya

VITIcUlTURa. ELS pRIMERS IMpORTADORS DE vI CATALÀY


