A V U I

dilluns
14 de juliol del 2003

◆

ECONOMIA

AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ

BREUS

Més de la meitat del cava
té com a destí el mercat exterior
es exportacions de cava
durant l’any 2002 han
suposat el 52,87 per
cent de les vendes globals de cava, amb 103,84 milions d’ampolles. Aquest vi
escumós d’arrels catalanes ha
estat present en un total de
105 països d’arreu del món.
Alemanya continua sent el
destí més important del cava,
seguit del Regne Unit i els
Estats Units, mercats on les
vendes han crescut significativament.
Al marge de les celebracions de l’entrada al nou millenni, que van suposar rècords en producció i vendes
globals de cava atribuïdes a
una conjuntura especial, hi
ha hagut en els últims deu
anys, des de l’any 1992, un
increment estructural del
138,99 per cent només en les
exportacions, és a dir, un
augment de la presència en
els mercats internacionals de
gairebé 60 milions d’ampolles.
L’any 2001, la producció de
cava va aconseguir superar
els 200 milions d’ampolles, i
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l’any 2002 va continuar creixent fins a arribar als més de
205 milions d’ampolles, amb
una valoració econòmica que
supera els 700 milions d’euros. En les més de 32.000
hectàrees de superfície de vinya inscrita per a la producció de raïm per a cava, es
conreen les varietats principals: macabeu, xarel·lo i parellada. També el chardonnay
i les varietats negres garnatxa, monastrell, pinot noir i
trepat aquestes dues últimes
per al cava rosat– estan autoritzades per a l’elaboració
de cava.
Més de 260 empreses elaboren aquest producte, definit com a vi escumós de
qualitat produït en una regió determinada. Un 75 per
cent de les ampolles que hi
ha al mercat han sortit de
Sant Sadurní d’Anoia, municipi de l’Alt Penedès conegut com el bressol del cava. I
va ser precisament a Sant
Sadurní d’Anoia on va apa-

rèixer la primera ampolla de
cava que es va comercialit
zar, fa més de 130 anys.
Com correspon a un producte màgic, els seus orígens estan plens de llegendes, com la que atribueix al
monjo benedictí Pérignon el
descobriment del primer escumós a la Xampanya francesa. Els estudis de microbiologia de Pasteur aplicats al
vi per controlar la segona
fermentació, imprescindible en l’elaboració de cava,
són el complement científic
a la figura de Josep Raventós

L’any 2002 la
producció de cava va
aconseguir superar els
205 milions d’ampolles
i va moure més
de 700 milions
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Fatjó, un expert viticultor.
Raventós Fatjó era un gran
coneixedor dels mètodes
d’elaboració de vins, que
aposta per un escumós elaborat a partir de les varietats
blanques tradicionals del
Penedès: el macabeu, el xarel·lo i el parellada.
El resum de la història és
ben il·lustratiu: l’any 1872 es
van comercialitzar 3.000
ampolles de cava; l’any
2002, més de 205 milions
d’ampolles en un context de
mundialització de l’economia. És així com el cava s’ha
convertit amb el temps en
un exponent il·lustratiu de
la importància d’oferir productes d’alta qualitat, ben
elaborats i amb una bona
relació qualitat-preu, un
punt que cal tenir molt en
compte a l’hora de competir
en un mercat on conflueixen altres productors de
vins escumosos de qualitat
amb una llarga trajectòria, i
que en el cas de Catalunya i
del cava ha estat determinant per arribar a aquesta
bona posició internacional.

Lufthansa llança una
oferta per adquirir Swiss
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a companyia alemanya
Lufthansa ha presentat
una oferta per adquirir la
suïssa Swiss, informava ahir
el diari Sonntagszeitung.
Segons el rotatiu, el govern
suís i els bancs del país
aposten perquè Swiss accepti
l’oferta, que haurà de ser
sotmesa a votació durant el
pròxim consell
d’administració de
l’aerolínia, el mes que ve.
Lufthansa només ha posat
com a condició que se superi
el conflicte obert entre els
pilots de la companyia i la
direcció, que aquest setmana
s’ha tornat a encallar. [Efe]

Endesa comprarà 2,5
milions de comptadors

L’

elèctrica Endesa ha tret
a concurs l’adquisició
de 2,5 milions de comptadors
per proveir els mercats
d’Espanya i Amèrica Llatina.
L’operació suposarà un
desemborsament de 80
milions d’euros durant el
període 2004-2006. Els
fabricants de comptadors
elèctrics presents a Espanya
asseguren que aquest és el
concurs més gran dels
darrers anys. Estan convidats
a participar en el procés 27
proveïdors de 16 països. [Efe]
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