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RADAR EMPRESARIAL

El cava crea un nou segell per vendre a preu de xampany
ELENA FREIXA

Tribunals

La fiscalia investigarà
Ercros per possibles
filtracions contaminants
La fiscalia va obrir ahir una investigació
penal contra l’empresa catalana Ercros,
que presideix Antoni Zabalza (a la foto),
relacionada amb possibles filtracions
tòxiques en aigües subterrànies en diverses plantes, com la d’Electroquímica de Huelva. La investigació arriba després de la denúncia d’un extreballador
de l’empresa química després de detectar presumptes pràctiques delictives
entre els anys 2007 i 2013.
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ar-la tant al mercat interior com a l’exterior. “Això és com les Olimpíades, i ara
tot just hem encès la torxa”, assegurava ahir un empresari del sector a l’ARA.
També lamentava que la definició de
paratge i les restriccions podien haver
sigut més severes del que finalment s’ha
aconseguit consensuar dins la DO.
Una dotzena d’indrets per començar

El president de la DO Cava, Pere Bonet, a la presentació del segell. ROGER CASTELLÓN

tat no podrà superar els 8.000 quilograms de raïm per hectàrea i la criança mínima haurà de ser de 36 mesos,
per sobre dels 30 mesos que s’exigeix
com a mínim a un cava gran reserva.
També s’ha fixat que el producte haurà
de sortir d’un sol paratge, que pot ser
una finca o de diverses ubicades dins
d’un mateix indret, va explicar Bonet.
La traçabilitat del producte serà un
punt important, ja que un mateix celler
podrà tenir al mercat caves amb aquest

FRANCESC MELCION

El cava estrena una nova distinció per
etiquetar el producte de més alta gamma, Cava de Paratge de Qualitat. Amb
aquest pas, el Consell Regulador busca acontentar les veus que dins del sector reclamaven una singularització dels
seus productes lligant-los als indrets
on es cultiva la vinya. La DO Cava engloba un territori ampli –es produeix
cava en set comunitats autònomes–
amb diferències importants en l’orografia i la climatologia, com asseguraven ahir fonts del sector satisfetes amb
aquesta nova etiqueta de distinció.
El segell de Cava de Paratge de Qualitat tindrà requisits específics i més estrictes, perquè els productors volen
que sigui una eina per prestigiar el producte de més alta qualitat. Un dels reptes més importants que afronten els cellers és justament aquest: aconseguir
que el producte competeixi de tu a tu
amb el xampany a la cúspide de la piràmide dels espumosos. “Som a la
Champions però som conscients de les
nostres mancances”, va reconèixer ahir
el president de la DO Cava, Pere Bonet,
que va explicar que el cava és líder en
la categoria mitjana d’espumosos però li falta assaltar amb més força la del
producte de més alta gamma.
Per certificar un producte amb el
nou segell caldrà que la vinya tingui una
antiguitat mínima de deu anys, la verema haurà de ser manual, la rendibili-

segell i d’altres que no el portin. El preu
aspira a competir amb el xampany, va dir
el president de la DO. “No hem de tenir
por”, va dir davant dels representants de
les marques que van assistir a la presentació del segell al Palau de la Música.
Entre els productors ahir predominava l’optimisme per haver aconseguit
engegar un projecte que ajudarà a distingir un producte. Alguns, però, advertien també que caldrà molta feina per
fer difusió d’aquesta etiqueta i prestigi-

El Cava de Paratge ha despertat “molt
d’interès” al sector, va assegurar ahir
Bonet, que creu que aquest mateix any
ja se’n podrà comercialitzar. “Esperem
que d’entrada n’hi pot haver una dotzena que rebin el segell aquest 2016”, va
afegir. Fonts de Codorníu van explicar
que presentaran tres dels seus productes de paratge, que batejaran amb el
nom de la Finca La Pleta, Finca El Tros
Nou i Finca La Fideuera. Altres productors com Gramona, Torelló i Freixenet també tenen als cellers alguns
productes de finques que obtindran
aquest segell.
Faltarà veure si aquesta iniciativa
per singularitzar convenç els cellers catalans que van abandonar la DO fa un
parell d’anys per tornar-hi. “L’argument de la singularització per als de
més alta gamma ja no hi és”, deia ahir
un empresari del sector. Va confiar que
el segell ajudi el sector a “sumar esforços per remar en la mateixa direcció:
prestigiar el cava”.e

Consum

Distribució

Mercadona contractarà
750 persones a
Catalunya per a l’estiu

Nintendo obrirà un centre
logístic de 13.000 metres
a Vila-rodona

La cadena de supermercats Mercadona
va fer pública ahir la contractació de
750 persones a Catalunya per fer front
a l’increment d’activitat que la companyia preveu per a la campanya d’estiu,
entre els mesos de juny i de setembre.
Aquestes contractacions suposen un increment de 250 nous empleats en comparació amb el mateix període de l’any
anterior, i se sumen a les 4.250 que ha
fet el grup a tot Espanya.

L’empresa EGDLogistics llogarà una
nau de 13.600 metres a Vila-rodona (Alt
Camp) que destinarà només a distribuir els videojocs de la marca japonesa
Nintendo, arribats directament de
l’Àsia, tal com va avançar ahir Expansión. Amb aquesta maniobra, que estaria “en converses molt avançades”, el
gegant nipó ampliaria la seva presència a Catalunya amb una plataforma logística que començarà a operar aviat.
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La roda

nda d’enquestes. Així doncs les cosón més fàcils d’explicar: els pars que no van intentar pactar ten una fidelitat més alta de vot...
les enquestes.

ubtes sorprenents

rò hi ha molta gent com tu. Que
bta –segons les dades del GESOP–
tre abandonar el PSOE i llanr-se als braços de Podem o Ciutans. O castigar IU per doblegar-se
braços de Pablo Iglesias. O vor el PP i oblidar-se de Rivera per
haver pactat amb Rajoy. O fugir
Francesc Homs a favor del duo
mat per Rufián i Tardà. I els dubque tenen alguns dels teus veïns
sorprendrien: n’hi que es planten passar-se de Colau al PSC. O de

DL a Ciutadans. Tendim a cosificar els votants en funció de la seva
ideologia o identitat però el cert és
que es mouen individualment per
lògiques que no sempre arribem a
comprendre.
De manera que fins i tot si després
de veure el debat a quatre segueixes
dubtant, queda’t tranquil perquè
pertanys a la majoria silenciosa. Els
indecisos sou més que els que ja han
decidit votar el partit guanyador. El
dubte és l’estat natural del votant,
especialment després del fracàs del
20-D emmascarat de segona volta.
Dubtar és el més normal i l’error és
decidir a cop d’enquesta sense parlar amb els que estan en la teva mateixa situació. En això no estàs sol.
@albertsaezc

onal als EUA

nts ferits en la carrera de Trump i de Clinton
doni una aproximació sense prejudicis a casos com el d’Omar Mateen
i altres musulmans nascuts i criats
als Estats Units que abracen la causa de l’Estat Islàmic, culturalment
tan allunyada de l’ambient en què
van créixer. Fer-ho implica acostar
l’objectiu de la càmera a les debilitats i insuficiències d’una societat
històricament convençuda que té
una missió universal per complir.
Les campanyes polítiques solen ser
períodes de reafirmació de les conviccions pròpies i d’ocultació de les
contradiccions, de les deficiències
que nien en totes les comunitats.

Hi HA, a més, exemples suficiLEONARD BEARD

a de reflexió és difícil
cietat que cada dia
més de l’‘establishment’

en, investigat per l’FBI, escapés a
a vigilància. Dit d’una altra mara: ¿s’atrevirà la candidata demòata a encarar-se amb l’Associació
cional del Rifle per posar data a la
gulació efectiva de la venda d’ares?, ¿algú està disposat a cridar
tenció sobre els forats de la comuat d’intel·ligència? Més enllà de
claracions genèriques que poden
vir per a tot i per a qualsevol ocasegurament que no, perquè obliria a fer un pas d’efectes electorals
sconeguts des de la política de les
mocions, tantes vegades rendible,
a dels fets, a la reflexió argumenda a partir de dades empíriques.
Encara és més improbable que es

ents en aquests últims anys perquè els estrategs de tots dos partits
apuntin als sentiments. Després
dels atemptats de l’11-S i de la guerra de l’Afganistan es va disparar la
popularitat de George W. Bush, i
el mateix va passar el 2003 en ocasió de la guerra de l’Iraq. A Europa,
la decisió del president de França,
François Hollande, d’intervenir
sense restriccions a Síria després
dels atemptats del 13 de novembre
de l’any passat va contenir per un
temps la seva impopularitat sempre en ascens. La gran diferència
és que Bush i Hollande s’asseien al
pont de comandament i Trump i
Hillary Clinton l’han de conquistar;
la gran incògnita és saber si és més
rendible ser capaç, com Trump, de
dir qualsevol cosa en qualsevol moment per mobilitzar els seus seguidors o si, per contra, la distant fredor de Clinton té a termini mitjà
–novembre– un poder de captació més gran. Pensant sempre que
pesaran més les emocions que les
anàlisis. H
Periodista.
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Mercader

El fals cas
de l’hotel
del Palau

E

l fiscal del cas de l’hotel
del Palau ha aconseguit
una cosa que semblava
impossible: fer de Millet i
Montull dos innocents. I
no ho són, perquè són delinqüents
confessos en la seva llarga trajectòria com a espoliadors del Palau de
la Música. La sentència del Suprem,
que declara que en la causa oberta
pel projecte de l’hotel no hi havia
delicte en els fets denunciats, confirma la sospita inicial: el procés no
ha sigut més que una torna política
del gegantesc sumari del cas Palau,
un intent d’ampliar el ventall ideològic dels afectats (bàsicament
CDC) penalitzant l’urbanisme municipal.
La sentència descriu la construcció d’un cas basat, segons el tribunal, en un inexistent tràfic d’influ-

Es va voler enfosquir
l’urbanisme barceloní
i el resultat ha sigut
l’alegria de Millet i Montull
ències, mantingut viu durant sis
anys per la fiscalia a partir d’una
denúncia assessorada per l’advocat Jaume Asens abans de ser tinent d’alcalde. Fent seure al banc
dels acusats la cúpula d’Urbanisme (García-Bragado, Massaguer i
Lambies) s’enfosquia jurídicament
i políticament la transformació urbana de Barcelona sota els mandats
de Maragall, Clos i Hereu. El tret ha
sortit per la culata, amb l’efecte collateral de donar una alegria a Millet i Montull i, de passada, danyar
la credibilitat de la persecució dels
verdaders corruptes.
La justícia és molt lenta; els judicis paral·lels, molt ràpids, i les penes
mediàtiques, irreparables. ¿Com es
compensa les víctimes d’un procés
infundat? I no solament per les falses acusacions a la seva integritat
professional i política, també pels
insults a ells i les seves famílies per
part de ciutadans àvids de mossegar i fer mal. El mecanisme social
de reparació de l’honorabilitat dels
tres dirigents municipals encara
s’ha d’inventar. L’ajuntament ho
té més senzill: ¿es felicitarà públicament l’alcaldessa per la sentència que deixa intacte el prestigi jurídic de l’urbanisme barceloní i el
dels seus gestors? H
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EntrevistaJuan Diego Flórez El tenor peruà, una de les veus més aclamades
del moment, canta a Pedralbes àries com ara les de ‘Rigoletto’ o ‘L’elisir d’amore’

“Cantar bé, per mi, és fer-ho
de manera lliure i natural”
Guillem Vidal
BARCELONA

D

esprés de debutar, el
desembre passat al Liceu, en el paper d’Edgardo a Lucia di Lammermoor i de triomfar, poques
setmanes després, al Palau de la
Música amb un recital amb
àries i cançons populars napolitanes, Juan Diego Flórez (Lima,
1973) torna avui a Barcelona
per cantar, en aquesta ocasió, al
Festival de Pedralbes (22.00 h;
entrades disponibles). Flórez,
reconegut com un dels grans tenors actuals, actuarà acompanyat de la Barcelona ARTS
Symphony Ensemble, dirigida
per Guillermo García Calvo.
Se li fa estrany fer recitals, com
el d’avui, a l’aire lliure?
És diferent, naturalment. En
un teatre escoltes la teva veu
d’una manera més pura, però
n’he fet molts, de concerts a l’aire lliure, ja que també forma
part del meu ofici. El que és important és que l’amplificació no
sigui excessiva...
Juan Diego Flórez (Lima, 1973) actua a Pedralbes després d’haver-ho fet, recentment, a Peralada, el Liceu i el Palau ■ KRISTIN HOEBERMANN

Què ha determinat l’elecció del
programa i de la soprano que
l’acompanya?
Sé que cantar amb una soprano
pot ser tot un reclam, en concerts d’aquesta mena, així que
vaig convidar Joyce El-Khoury,
una cantant canadenca-libanesa amb qui només he actuat un
cop al Líban i que em va deixar
fascinat. La primera part està
dedicada a l’òpera francesa,
amb dues àries i un duo de Romeu i Julieta, i a Verdi. I, en la
segona, canto àries conegudes
[Una furtiva lacrima, de L’elisir d’amore de Donizetti, i La
donna è mobile, del Rigoletto de
Verdi]. També hi haurà propines, però no es poden avançar.
Fa temps que és al cim. Quins
reptes es tenen, quan s’està tan

amunt?
Estic expandint el meu repertori, i ho faig amb molt de gust,
però trobar temps per aprendre
totes les òperes noves que estic
fent és tot un repte. Estic estudiant ara mateix Les huguenots
[una òpera del 1836 amb música de Giacomo Meyerbeer i llibret d’Eugène Scribe i Émile
Deschamps], que faré el novembre vinent a la Deutsche Opera
de Berlín, així com Il templario
d’Otto Nicolai, programada a
Salzburg. Tinc la sort de poder
fer bastant allò que vull fer i
m’il·lusiona molt que sigui així.
Però hi ha altres reptes: m’agradaria fer créixer Sinfonía por el
Perú [una fundació que Flórez
va crear en benefici dels infants
més desfavorits del seu país] o
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compaginar la meva carrera
professional amb els meus dos
nens, la família, que és un repte
diferent però igualment important.
Quin és, ara, el seu paper operístic més cobejat?
Vaig debutar en el paper protagonista de Werther [tragèdia
romàntica de Massenet] fa dos
mesos a París i m’hi vaig sentir
molt bé. Crec que és un paper
que faré molt en el futur. M’il·lusiona molt, també, el paper de
Raúl a Les huguenots, però
aquest, en canvi, és un paper difícil que no crec que repeteixi
gaire sovint, ja que es tracta
d’una òpera amb cinc actes i de
cinc hores. Són òperes, però,
que, un cop les aprens, et fan

❝

Estic expandint el
repertori, i ho faig a
gust, però trobar
temps per fer-ho és
tot un repte

sentir especialment feliç.
Fins a quin punt ha constatat,
amb la seva fundació, que la

música pot ser un element integrador?
Un estudi concloïa que els nens
que passaven per Sinfonía por
el Perú eren millors a l’escola i
tenien una relació millor amb la
família. Els creix l’autoestima, i
això s’encomana. Van a l’orquestra, canten, aprenen valors
i els transmeten.
Què significa per vostè “cantar
bé”?
Depèn de la idea que es tingui
de “cantar bé”, és clar. La meva,
en tot cas, té a veure amb un
cant lliure i natural. Que soni
bonic, lligat i que transmeti una
certa sensació de facilitat. Si no
ho percebo quan escolto una
gravació d’un recital meu, no
m’agrado. ■
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Presenten els requisits del
cava de paratge qualificat
a El Consell Regulador de la DO Cava vol definir així el producte més prestigiat del sector a Creuen

que, d’entrada, una dotzena de cellers podran etiquetar ja alguna referència amb el nou segell
C. Morell / Taempus

Quan es podrà
posar l’etiqueta
de prestigi

BARCELONA

El president del Consell
Regulador de la Denominació d’Origen Cava, Pere
Bonet, va presentar ahir
públicament el reglament
que definirà els nous caves
de paratge qualificat, que
haurien de ser el producte
estel·lar de la DO. Amb
aquest segell de qualitat, el
Consell Regulador vol introduir als mercats nacional i, sobretot, internacional un escumós de prestigi
amb elements que puguin
competir, a un preu elevat, amb el xampany francès.
Segons Bonet, el nou segell serà la garantia que el
producte retrata el paisatge de la zona i transmet la
singularitat del terrer a la
copa. Així ho va dir en un
acte que es va celebrar al
Palau de la Música Catalana, al qual van assistir
Lenka Sedlackova, Guillermo Cruz i Yvonne
Heistermann, tres masters of wine que van remarcar les bondats del cava i la importància dels
controls de rendiment i el

—————————————————————————————————

El president del Consell Regulador del Cava, Pere Bonet, i la consellera d’Agricultura, Meritxell
Serret, en l’atenció a la premsa després de l’acte de presentació d’ahir ■ ACN

La frase

—————————————————————————————————

“Hem de treballar
amb el màxim consens
per donar valor a les
especificitats del
sector”
Meritxell Serret
CONSELLERA D’AGRICULTURA DE LA
GENERALITAT

SUCCESSOS

Jornada de
caos viari a
l’AP-7 i l’A-2
per accidents
—————————————————————————————————

Un xoc entre dos camions a
l’AP-7 a Sant Cugat va provocar ahir al matí cues quilomètriques en sentit sud quan al
quilòmetre 153 dos vehicles
de gran tonatge van col·lidir.
MUSICA
TotPALAU
i que noDE
hi vaLA
haver
ferits, CATALANA

tractament de la vinya.
Va tancar els parlaments la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret,
que va defensar la singularitat dels productes de
qualitat com una fórmula
per transmetre la cultura
vitivinícola i gastronòmica del país que des de la Generalitat es reforça en co-

herència amb la realitat
rural però també turística
de Catalunya. Malgrat que
la DO Cava depèn del Ministeri d’Agricultura, Serret es va comprometre a
donar el suport necessari
perquè aquesta marca sigui un èxit, en la línia actual del departament. Serret va dir que la Generali-

Per poder posar l’etiqueta de
cava de paratge qualificat en
una referència, el producte
haurà de provenir de vinyes
de com a mínim deu anys, de
collita manual, amb rendiments màxims de 8.000 quilos per hectàrea (0,6 hectolitres per cada 100 quilos de
raïm) i un total de 36 mesos
de criança (sis més que un
Gran Reserva). Els paratges
estaran delimitats geogràficament, amb identificació de
les parcel·les, i hauran de tenir característiques climàtiques i de cultiu que els diferenciïn del seu entorn.

tat treballa per donar valor a les especificitats del
sector i millorar el valor
afegit dels vins, i es va
mostrar oberta a escoltar
el sector vitivinícola per
avançar en aquest camí.
L’acte es va acabar amb
la música del quartet de
corda de l’Orquestra de
Cambra del Penedès. ■
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MarcGen guanyaa Le Mans
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Hores
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equip
ambAlex Wurzi David Brabhamal volant d’un Peugeot 908 HDi, en una cursa
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1~’~
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s’imposa
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seu pais. Derrota I’URSSper 103-101
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Pau Gasol campi6de I’NBA

1~"~ B~SQUET. EIs Lakers de
~.~ Los Angeles derroten els
Celtics de Boston(4-2) en la final
I’NBA en imposar-seper 106-93e.n el
sis@partit, jugat a Los Angeles.Es el
des@tEol dels Lakers.
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e, seupaImar@samb la conquestadeltirolde campidde I’NBA.I ho va fersentun homeclau
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elsLakersde LosAngeles.
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Magic(86-99)
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delseuequiparab14
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poradaa I’NBA.Va jugaralsMemphisGrizzlies
de12001a12008ivaarribara i
LosAngelesla temporada
2007/08,
en qu@ va perdrela finalcontraelsCeltics.
¯ FOTO:
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ge a I’Orfe5 Catal& Deresultes de la
xiulada, les autoritats tanquen el
FUTBOL. L’Espanyol
perd al camp de I’Sporcampde les Corts per sis mesos.
ting 1-0 en el partit d’anada de la
promoci~ de perman@nciaa la pri1958 B~SQUET.
guanya la Elcopa
Joventut
al Madrid meradivisi6.
(74-69) en la pr6rroga de la final que
es disputa a Saragossa. El tempsrel~l~,jl
FUTBOL
CE Sabadell
glamentari acaba ambempat a 62.
lM"r torna
a la Elsegona
divisi6.
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rotat I’Albacete per 0-1 en I’anada.
en la segonaedici6 de la Iliga. Derrota 2-0 el Gaviria en I’Ultima jornada.
FUTBOL.El Real Madrid
guanyala Iliga del play-off.
gr~cies al triomf a Saragossa(1-3)
I~,A
HOQUEI ElSOBRE
PA7~.~’I’TINS.
CP Vilanova
la derrota del Barga(1-0) a Gij~n.
i

B~,SQUET.EIs Chicago
~ l~-Bulls revaliden el titol de
I’NBA en superar per 97-93 els Portland Trail Blazersen el sis@partit.
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FUTBOL.La UE Figueres
perd al camp del Cadis
(2-0) en el partit d’anada de la promoci6 d’ascens a la primera divisi&
,nn")

CICLISME. Migue, Indur.ain assoleix per primer
cop el Giro d’lt~lia. Guanyales dues
etapes contrarellotge i acaba superant Claudio Chiapucciper 5:12.
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B.~SQUET.guanyen
EIs Chicago
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per sis@
cop en vuits anys I’NBA. Superen
86-87 els Utah Jazz ambuna cistella
de Michael Jordan 5.2 segons abans
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anysque no aconseguiael titol.
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guanyael .torneig de BoIonya a KarimAlami. Es el segontftol
que guanyaen el circuit ATE
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11~,~lesMOTOCICLISME.
Checa (Honda) Carguanya la cursa dels 500 cc al circuit del
Jaramaen el GPde Madrid.
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;;nn
~,~,~JDracs de Badalona perden les semifinals de I’Eurobowl contra els Brunsvic Lions (50-20).
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B~,SQUET.
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tonio Spurs
per
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MOTOCiCLISME. Vannn
~,~,~lentino
Rossi (Yamaha)
s’imposa en la cursa de Moto GPen
el GPde Catalunya. ~,lvaro Bautista
(Aprilia) guanyaen els 250 cc i Andrea lannone(Aprilia), en els 125 cc.
nil B~.SQUET. El BarQa gua~.~.IJ, nya a Bilbao (55-64) el tercer partit de la final i recuperael titol
de campi6de la Iliga ACB.

1998B~.WUE, L’Egara
SOBRE
derrotaHERFALl@- 2 015 MOTOClCLISME.
Lorenzo (Yamaha)Jorge
en Motic Terrassaen la copa (4-2) i torna
to GP, JohannZarco (Kalex) en Moto
ser campi5quatre anys despr~s.
2 i Danny Kent (Honda) en Moto
s’imposen en el GP de Catalunya,
HOQUEI SOBRE HERque per primer cop des de12011 no
77qe~BA. El CD Terrassa guaveu guanyar cap pilot catal~ en cap
nya el SanPablo Valdeluz (4-0) en
de les curses.
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Arrancala carrera
por lanzar cavas de
paraje calificado
E1 Consejo Regulador del Cava, que preside Pedro Bonet,
present6 ayer oficialmente los
cavas de paraje calificado, una
nueva categoria comercial con
la queel sector aspira a reposicionarse en el mercado, competir de tfl a tfi conlos mejores
champagnesy ganar visibilidad internacional. Empresas
comoCodornlu, Torell6, Freixenet, duv6 y Campsy Gramona toman posiciones para conseguir lanzar al mercadolas
primeras botellas de este nuevo fipo de cava durante la pr6xima campafia de Navidad. P4 PedroBonet, ayer,
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NUEVA CATEGOR|A/ARRANCALA CARRERAPOR LANZAR AL MERCADOCAVAS DE PARAJE CALIFICADO. BODEGASCOMOTORELL0,
CODORNiU, GRAMONA,JUVEYCAMPSY FREIXENET CONF[AN EN PODERHOMOLOGAR
LAS PRIMERASBOTELLAS ANTES DE NAVlDAD.

Embotellar un paisaje, el reto del cava
E1 presidente del Consejo Regulador, Pedro Bonet, subray6 que "esta
nueva categorla nace para hacer jusficia al cava" y para dar mayorvisibilidad "a las excelentes joyas vifivinlcolas del sectoff’. "Conlos cavas de
paraje nos situamos en la punta de la
pirAmide cualitafiva del mundodel
vino", enfatiz6 Bonet, que defini6 al
paraje como"un Area menor y singular cuyo nombre deber~ ser previamente registrado en la Oficina de
Marcas’.

perSergi
Sat)orE

Los cavas de paraje calificado serAn
una realidad dentro de medioafio. E1
sector confla en que en la pr6xima
campafia de Navidad ya pueda haber
en el mercado cavas amparados bajo
esta nuevacategorla oficial, que aglutinar~i a productos ultraprerniumelaborados con uvas procedentes exclusivamente de un paraje geogr~fico
singular determinado por sus condiciones edAficasy microclim~ificas.
Bodegas como Codornlu, Gramona, Freixenet, Torell6, Recaredoy Juv~ y Campshan iniciado la carrera
para lograr que sus mejores cavas
puedan formar parte cuanto antes de
la nueva categoria comercial, que
ayer se present6 oficialmente en un
acto organizado por el Consejo Regulador del Cavaen el Palau de la MflsicaCatalan~
Las primeras botellas de cava de
paraje que saldrAn alaventa no serAn
nuevos productos, sino cavas que actualmente ya estAn en el mercado y
que, sobre el papel, cumplen con la
nueva normafiva que han aprobado
el Consejo Regulador y el Ministerio
de Agricultural Los cavistas que consideran que ya tienen en sus bodegas
espumosos procedentes de un paraje
y con una trazabilidad minima demostrable de tres afios pueden presentar desde esta semanasu solicitud
al Consejo Regulador para que sean
incluidos en la nueva categoria comercia[ Para ello, deberAnaportar un

Joan
Juv~,presidente.
JUVI~ y CAMPS
LafamiliaJuv~prev~solicitar
al Consejo
Regulador
quesu
cavaLa Capellapueda
acogerse
a la categon’a
de
cavasdeparaje.Setrata de
unmonovarietal
Xarel.lo,brut
nature,cuyaedici6nde 2005
se vendea m~sde 60 euros.

El Consejo
Regulador
presentb
ayerla nueva
categorfa
enel Palau
dela Mtisica.
una crianza minimade 36 meses.
Los t~cnicos del Consejo Regulacategor~a
nacepara hacer dor deberfinvalidar los datos y, finaljusticia al cava;estaremos mente, serfi el Ministerio de Agriculen la puntade la pir&mide" tufa quien autorice cada cava de paraje. Asimismo,por tratarse de un vino calificado, estos cavas deberfin suexigente y completodossier de inforperar tm doble control organol~ptico
maci6nen el que constar~ha las coor- y someterse a un comit~ de cata del
denadasgeogr~ificasdel paraje, las ca- que formar~in parte expertos como
racter/sticas del suelo y el microcli- Ferran Centelles -que fue sumiller de
ma, la tipolog/a de las cepas (de m~s E1Bulli-y PedroBallesteros, el flnico
de diez afios), las parcelas y varieda- master of wineespafiol.
des que incluye y documentos que
"Gracias a esta nuevalegislaci6n el
demuestrenque las cosechasse realicava va a ser considerada una regi6n
zan a mano, que la producci6n por de grandes vinos para guardar; esta
hectArea no supera los 8.000 kilos,
iniciativa merece toda mi admiraque el rendimiento en prensa sea, co- ci6n, porque todos los vinos cl~icos
mom~iximo,de 60 lilzos por cada 100 del mundodeben asociarse a un te!dlos de uva, y que las botellas tengan rrufio", afirm6 ayer Ballesteros.

Tonidela Rosa,
director.
CAVASTORELL(~
La ernpresa
presididapot
Ernestina
Torell6confiaen
queal menos
dosde sus
cavas,GranTorelldy Torell6
225, puedan
ser cavasde
paraje.Hanregistrado
la
marcaVinyesde CanMart(
paradenominar
a su paraje.
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Unpasoadelantepara el sector
En el mismoacto, Guillermo Cruz,
jefe de sumilleres del restaurante
Mugaritz y mejor sumiller de Espafia
en cava en 2015, destac6 que el cava
"es uno de los vinos m~sgastron6micos y vers~itiles del mundo"y consider6 que los cavas de paraje "abren
un nuevo camino que desemboca en
la excelencia". "En la DOCava hay
parajes magnificos que ahora podr~n
ser embotellados; es fant~stico que
un vino ensefie la identidad de su zona, logre embotellar un paisaje y sea
capaz de robar huecos en la memoria
del consumidoff’,reflexion6 Cruz.
La consellera de Agricultura, Meritxell Serret, elogi6 la iniciafiva pot
representar "un paso adelante muy
firme" para todo el sector y por considerar que "ayudar~a prestigiar al cava" en el mundoy a "dar la m~zima
transparencia y confianza al consumidof’. ’%oscavas de paraje ser~in un
~xitoy dar~malaviticulturay al sector
primario la relevancia que se merecan", concluy6.

Xavier
PagEs,
directorgeneral. Jos~Ferrer,presidente
de honor.
XavierGramona,
director.
CODORN|U
El grupodela familia
Raventbs
confiaensalir al
mercado
contres cavasde
paraje monovarietales
con
alrededorde cien meses
de
crianza:Tro(; Nou(Pinot
Noir), La Fideuera
(XareHo)
La P/eta (Chardonnay).

FREIXENET
La empresa
fundada
por la
farniliaFerrerSalasolicitar~,
en unaprimerafase, quesea
incluidoenla nueva
categofia
el cavaCasa
Sala.Setrata del
producto
de m~salta gama
del grupo,elaborado
con
Parellada
y 11afiosdecfianza.

GRAMONA
La bodega
lideradaporlos
primosXaviery Jaume
Gramona
iniciar~ los tr~mites
paraqueseandistin~uidos
como
cavasde paraje cuatro
delos iconosde la compa~fa:
CellerBat#e,III Lustro~
Gramona
Enotecay Ar~en~

L’operació suposarà una reducció de
PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
423.000 euros per a l’any 2017. L’estalvi
ha
estat possible gràcies als serveis d’assessoPÁGINAS: 70
O.J.D.: 131497
rament i gestió en el procés de compra conTARIFA: 7280 €
E.G.M.: 634000
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ECONOMIA
a la seu deSECCIÓN:
KH-7
sionals de l’empresa lleidatana. / ACN

tant pes al sector de la drogueria, on
compta amb un 32,8% de penetració
freqüència de compra a les llars de 2
tats per any. KH-7 és líder al mercat
productes llevagreixos, amb una quo
del 60%, en el qual té productes amb
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El sector crea el
cava de “paratge
qualificat”
El Consell Regulador vol potenciar
la gamma més alta del vi escumós
RAMON FRANCÀS
Vilafranca del Penedès

El Consell Regulador del
Cava va presentar ahir la
nova categoria de vi escumós “cava de paratge qualificat”, que se situa en la més
alta gamma de les categories prèmium del cava.
En l’acte, que va tenir lloc
al Palau de la Música de
Barcelona, el president
d’aquest organisme i directiu de Freixenet, Pedro Bonet, va assenyalar que la
nova categoria es distingeix de la resta per la seva

“singularitat”, la seva “excel·lència” i un requisit mínim de criança de 36 mesos. “Es tracta de caves amb
unes característiques molt
exigents, uns controls de
qualitat exhaustius amb el
seu origen en una àrea menor, un paratge únic”, va
dir Bonet.
Entre els requisits hi ha
un mínim de 10 anys d’antiguitat dels ceps, un rendiment màxim de 18.000 quilos l’hectàrea, un procés de
verema manual o un premsatge màxim de 60 litres
cada 100 quilos de raïm.

CARLES CASTRO / GARRAF NEWS MEDIA

Pedro Bonet, president del Consell Regulador

Quan la tardor del 2013
va ser elegit president del
Consell Regulador, Bonet
es va proposar contribuir a
millorar la imatge global
del cava. Per això va posar
l’accent en la promoció
dels productes de més valor afegit: els reserva (més
de 15 mesos de criança en
rima) i els gran reserva
(més de 30 mesos).
Bonet creu que bona part
de l’èxit del cava rau precisament en la seva “gran

qualitat i versatilitat”, i que
es tracta d’“un luxe gens
car”. El Consell Regulador
ha insistit a parlar de caves prèmium així com
dedicar esforços per acostar i promocionar el consum del producte entre el
públic jove.
Els primers caves de paratge qualificat, que culminen aquesta política del
Consell, podrien estrenarse al mercat la pròxima
campanya de Nadal.

Turkestan: caçadors de trames i ordits
ARIADNA BOADA
Barcelona

Tres anys després de tancar
la botiga de rambla Catalunya, Turkestan, dedicada a
la venda de catifes orientals,
ha inaugurat un nou espai a
la dreta de l’Eixample de
Barcelona que combina
l’exposició de peces úniques amb la venda. Juan
Sastre, director i tercera generació, explica que “el nou
format és el d’una galeria
d’art per gaudir de les
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XAVIER CERVERA

Juan Sastre i Bras Rey al nou espai

col·leccions al costat d’un
espai de venda”.
L’empresa acaba de complir 103 anys, va ser fundada
per Juan Antonio Sastre al
carrer Balmes i ha estat referència de la catifa oriental.
Algunes de les seves peces
poden trepitjar-se al Parlament de Catalunya, el Palau
de la Generalitat o l’hotel
Omm. Turkestan, ja amb
la quarta generació familiar en l’empresa, factura
350.000 euros i ocupa tres
persones.
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La temporadasimfbnica de I’OSV
es tanca al Palau ambMussorgsky
Hodirigeix Victor PabloP rez ambStefan Dohra la trompa
REDACCI~) el cicle Gradus ad Pamassum
de I’Orquestra. Es tracta d’una
L’Orquestra SimfOnica del
activitat que enguanycelebra
Vall~s tanca avui dissabte seva el cinque any de vida i que
XX temporada de concerts al
vetlla per afavorir la pr~ctica
Palau de la Mdsica Catalana de la m~sica de cambra entre
(19h.) Ho far~ amb un dels
els membresde la Simf~nica,
programes rues atractius de millorar la relaciO entre els
la temporadai protagonistes
solistes convidats i els mdsics
d’alt[ssim nivell: una figura
del planter, alhora que contriinternacional corn es Stefan
buir a la difusiO deis coneixeDohr (MQnster, 1965), trompa mentsi pr~ctica interpretativa
solista de la prestigiosaFilhar- entre els estudiants de la cium6nicade Berlin, i el recone- tat, i no exclusivament.
gut director d’orquestra Victor
Quadres musicals
Pablo Perez (Burgos, 1954),
director de I’ORCAMen un Comen les millors ocasions
programa que fusiona mdsica I’equip de la SimfSnicatamb(~
i art.
ha ideat una campanyapromoCal destacar que Stefan
cional. Aquestaha consistit en
Dohr va participar dijous en un video teaser on alguns dels
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mdsics apareixien tocant dins
el quadrei tocant el leitmotiv
del "passejant" que obre els
Quadres d’una exposiciO de
Mussorgsky.
Es tracta d’una suite en deu
moviments, inspirada per la
visita que Mussorgskyva fer
a I’exposici(~ del seu amic
artista V~tor Hartmann, que
havia mort poc abans, el 1873,
amb 39 anys. El compositor
va visitar Fexposici6 pSstuma
dels dibuixos, escenografies
i esbossosarquitectOnics del
seu amici va sentir la necessitat de capturar I’experi~ncia a
trav~s de la mdsica.
El concert ser~ didgit per
Victor Pablo Perez (director
de I’Or(luesta y Coro de la

La Simfi~ica del Vall~s, la setmanapassadaa La Far~ndula
Comunidad de Madrid), un
dels directors que I’Orquestra
convida ambmajor regularitat,
i comptar~ amb la presencia
del trompasolista de la FilarmSnicade Berlin Stefan Dohr,
que interpretar~ el Concert
ndm. 1 per a trompa i orquestra de Richard Strauss que va
dedicar al seu pare, mestre

d’aquest instrument. Pr~viamerit obrir~ la sessiOel preludi
de 1’Spera MonaLisa de Max
von Schillings, un compositor
pr~cticament desconegut a
Espanya que va representar
la continuitat de I’escola wagneriana a Alemanyaal costat
de figures comHumperdincko
el mateix Richard Strauss ¯
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CICLO «(re)Pensar Menorca»

MENORCA ● Es Diari
SÁBADO, 11 DE JUNIO DE 2016

Conferencia de Tomàs L. Serra Olives en el Club Nàutic Ciutadella

La presidenta Maite Salord entregó el faro de Es Diari a Tomàs L. Serra.

El economista Tomàs Serra Olives, durante su intervención en el Club Nàutic de Ciutadella. ● FOTOS: JAVIER COLL

«Menorca necesita
impulso y liderazgo
empresarial»
 Tomàs L. Serra denuncia una administración
«excesiva» y una gran pérdida de competitividad
JOSEP PONS FRAGA

Provocador, directo y con propuestas audaces, el asesor y consultor
de empresas Tomàs L. Serra prescribe una triple fórmula para que
la economía menorquina supere
la agonía en la que se halla inmer-

971 36 20 10

sa: recuperar el impulso y el empuje emprendedor; el liderazgo empresarial y la productividad.
Serra dio a conocer estas propuestas en el transcurso de la sexta conferencia del ciclo «(re)Pensar Menorca», organizada por
MENORCA ● «Es Diari». Tras la

presentación, a cargo de Francisco Tutzó, consejero de Editorial
Menorca y presidente del Cercle
d’Economia de Menorca, Tomàs
L. Serra denunció la atonía y el
retroceso que ha experimentado
la economía de Menorca durante
los últimos años.
En el diagnóstico enumeró el
retraso tecnológico y en las técnicas de márketing; una administración «excesiva y poco eficiente»,
la falta de líderes -citó a Rafel Timoner en el sector de la bisutería y a
Miquel Mesquida en el calzado-,
y la ausencia de crítica y debate
riguroso. Sobresale, por su impacto, la pérdida de productividad,
después de la época expansiva de
los años 60 y 70. En 1975 la producción de calzado en Menorca
ascendía a 1.500 millones de pesetas. El estado actual de la economía menorquina, obligada por un

Antoni Riera el
30 de junio y
Mariona Carulla
el 14 de julio
 El ciclo «(re)Pensar Me-

norca» que organiza MENORCA ● «Es Diari» en el
marco del programa de actividades de su 75 aniversario (1941-2016) proseguirá el próximo 30 de junio, en el Club Marítimo
de Maó, con la intervención del doctor Antoni Riera, profesor de la UIB y director de la Fundació Impulsa Balears. Para el 14 de
julio está prevista la participación en Ciutadella de
Mariona Carulla, presidenta de la Fundació Palau de
la Música Catalana y de la
Fundació Lluís Carulla.

marco legal que la sujeta y la limita, genera más desigualdad, menos
estabilidad en el empleo y menos
empleo de calidad, con el resultado de migraciones obligadas.
Ante un futuro de incertidumbre y preocupación, denunció
Tomás L. Serra que carecemos de
un auténtico modelo turístico porque no hemos sido capaces de
ponernos de acuerdo al haber
rehuido un debate y aplicado un
‘buenismo’ y una tolerancia que
han resultado perjudiciales.
Advirtió el ponente que el PIB
no depende del número de turistas que llegan, sino del número de
estancias. Menorca presenta los
peores indicadores en cuanto gasto turístico diario en euros. Mientras en Eivissa y Balears asciende
a 117,70 y 108,92 euros respectivamente, en Menorca es de 98,31.
El modelo turístico menorquín
hoy resulta incongruente en sus
objetivos y actuaciones políticas
por la falta de estrategia y la influencia perniciosa de empresarios,
lobbies, ‘expertos’ y políticos.

✆ del lector

Deben dejar su nombre, apellidos y teléfono de contacto. Fotografías a: redaccion@menorca.info

Basura
descontrolada
Parque
descuidado
Parque
Binixica
En la Avenida José Mª Quadrado de Maó hace varios
El parque infantil que hay en la zona del Camí
Un vecino de la urbanización de Binixica nos ha

✆

días que en el suelo se encuentran zapatos y ropa tirada, al lado de los contenedores de basura. ¿No existen los
contenedores de Caritas para que la gente pueda tirar la ro● FOTO V.A.
pa allí?
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✆

de Ses Vinyes de Maó se encuentra en un estado muy lamentable, tal y como se ve en la foto. La
vegetación no está arreglada y da una sensación de
dejadez. Piden que se arregle para que los niños
● FOTO JOSELE.
puedan jugar.

✆

mandado varias fotos del estado en que se encuentra
el parque de esta urbanización. Los columpios están rotos
y sucios. Asegura que no se entiende que con los impuestos que pagan tan elevados, el mobiliario esté de esta ma● FOTO MONTSE.
nera.

Catalunya Música
Programa “Notes de Clàssica” (13-6-2016)
La periodista Mònica Pagès entrevista la responsable del Centre de Documentació de
l’Orfeó Català (CEDOC), Marta Grassot, amb motiu de l’exposició dedicada a Enric
Granados, de qui es commemora el centenari de la seva mort i que organitza el
CEDOC. L’entrevista es desenvolupa durant una visita guiada a la mostra, que repassa
la relació d’Enric Granados amb l’Orfeó Català i el Palau de la Música Catalana., amb
l’exposició de documents originals del músic. L’exposició es pot veure fins el 3 de
juliol al Foyer del Palau.
Enllaç:
http://goo.gl/CCPLve

