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PERFIL

El mercat
mundial
de l’embotit
Espu~a inaugura una nm,a planta de
producci~ per augmenlar I’ exporlaci6
de les seres tapes. Les vendes
a l’estrangerja superen el 50%

XAVIER
E SPUI~IA(OLOT,1953) estudiava fisica i cibncies empresarials quan
la mort sobtada del seu pare, el fundador el 1947 de l’empresa de productes
carnis Espufia, el va portar a la direccid
general amb 21 anys. "Jo no vaig heretar la companyia, la companyia em va
heretar a mi’, bromeja el Xavier, artifex
del nou rumb d’una entitat que a principis dels noranta no export,ava i que ara
ho fa a mds de 45 pa’isos. Es grhcies a
aquest creixement que les vendes que
es van fer l’any passat a l’estranger van
suposar el 51%de la facturacid, que va
set de 69,5 milions d’euros.
Aquesta aposta pel mercat internacional es va reforqar, el 2002, ambla creacid d’una nova llnia de tapes calentes
i fhcils de preparar que buscava ampliar la gammade pernils i embotits que
ja oferien la majoria de competidors.
"Els supermercats prefereixen els proveidors que tenen de tot", afirma l’empresari, que des d’un inici va veure com
aquests productes nomds li funcionavenal mercat exterior. "Aquila gent va
al bar, perben altres p~/isos en qu~el clima no acompanyatant, sl que els consumeixen’, exposa. De let, el 91%dels ingressos d’aquests productes, que sdn
principalment broquetes i enrotllats,
s’obtenen a fora i representen un 20%
de les exportacions.
PERAQUEST
MOTIU,el 2013 el primer
dirigent de l’empresa olotinava invertir
2 milions d’euros en una planta de 3.700
metres quadrats ubicada a la Pobla de
Lillet, ala comarcade] Berguedh, que un
cop reformada s’ha destinat exclusivamerit a la fabricacid de la linia de tapes.
"Aquipodremcrdixer i obtenir la homologacid necesshria per exportar als Estats Units", comentaEspufia, que ha posat el punt de mira en el pals nord-americh, on preveu aterrar per primer cop
d’aqui dos anys. La planta inaugurada
dilluns pel president de la Generalitat,
Artur Maspreveu donar feina a 20 persones en els prbxims mesos.
Aquests nous empleats s’afegiran als
327 que ja treballen ales altres quatre

fhbriques de lacompanyia-dues aOlot,
i dues m~s a Utrillas i l’Argentina-.
L’empresari va comen~ar a exportar al
pals sud-americh el 1993, ambuns "resultats positius" que el van animar a
construir-hi una fhbrica a finals dels noranta. Poc despr~s, perb, va haver de pafir el default argenti, que, s egonsdiu, va
anar acompanyat d’una baixada de les
vendes de195%."Allb s~ que va ser una
veritable crisi, vamtrigar molts anys a
recuperar-nos", sospira el dirigent, que
ara tamb6vol fer-se fort, a altres pa’isos
d’Europa, Ambrica i Asia, corn per
exemple Fran~a, el Regne Unit, Alemanya, els Estats Units, el Canadh,el Jap6 i Corea del Sud.
PER COMPLEMENTAR
els productes
tradicionals i les tapes, el 2011tamb6va
llan~ar al mercat Cafiitas, una varietat
de tapes fredes pensades per acompanyar la canya de cervesa. "Ja es feien a
Ithlia i Fran~a, perb amb una mida mds
gran iamb menys gustos’, admet el Xavier, que va encarregar diferents estudis
de mercat per esbrinar quins productes
podrien encaixar mds b6 en algunes regions. Adaptar-se a cada un dels p~iisos
~s una de les seves obsessions, encara
que aixb impliqui errar arab rods d’un
producte. "Alguns camins ens porten al
frachs, perb n’hi ha mds queens porten
a l’bxit", subratlla l’empresari. Ell ho t6
clar: "S’hande tirar els daus diverses vegades per minimitzar el factor sort".
Tot i aixb, Espufia no vol deixar de
banda el mercat interior, encara que
amb]’arribada de la crisi van patir una
"important davallada" de les vendes.
"Mercadonaens va deixar de comprar",
]amenta el directiu, que no va acceptar
treballar en exclusiva p era la cadenade
distribuci6 valenciana. Segons diu, "un
cop corn aquest no 6s fhcil de digerir’,
perb assegura que ho esth comenqant a
fer grhcies a l’exportaci6.
EL DIRECTIUTAMB]~reconeix que els
punts de venda de gran consum aposten
cadavegada mds pels productes de marca blanca, i tamb6n’elaboren. Aixbsl, a
petita escala: "En tenim per als clients
que estan cbmodes amb nosaltres’. En
canvi, no produeLxembotits i tapes per
a les persones preocupades per les dietes. "El millor rbgim 6s menjar menys’,
ass egura el Xavier, que no veu cap impediment per consumir pernil, fuet o xori~ en algun dels hpats.
E1 producte estrella de la companyia
6s el pernil curat, que no es lliura de
competir ambla resta del sector. "Tots
tenim productes que agraden rods, perb
la compet~ncia 6s molt gran en tots els
casos’, diu el dirigent, que no vol aprofundir-hi gaire perb que acaba mencionant alguns dels punts forts dels seus
rivals: "Tarradellas t6 el fuet, i La SeN
va, el pernil cult’.
Amb61 anys, Xavier Espufia, queja
pensa en lajubilacid, t6 clar que no trigarb gaire a passar el testimoni al seu
fill Esteve, enginyer de telecomunicacions amb un mhster Iese. "M’he proposat fer-ho d’aqui tres o quatre
anys’, especifica Factual gerent desprds de 40 anys al capdavant del negoci. Ell, a diferbncia del seu fill, no t6
cap mhster, perb poc desprds d’incorporar-se a la companyia va acabar la
carrera de fisica. Noaixi la de cibncies empresarials, que va d,eixar incompleta a falta d’un curs. "Es curids que
aquesta sigui a la que m’he dedicat’,
sentencia.-Jordi Planas

