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Espuña culmina el seu relleu generacional
familiar després de 43 anys de creixement
L’empresa, amb seu i origen a Olot, factura més de 83 milions d’euros, un 7% més que el 2017 i projecta un assecador a
l’Aragó  La companyia càrnia es ﬁxa entre els objectius estratègics desenvolupar el negoci de plats precuinats refrigerats
EFE/DDG OLOT

■ La multinacional de producció
d’embotits Espuña afronta una
nova etapa després de culminar el
relleu generacional, perquè Esteve Espuña assumirà la gerència de
la companyia després que el seu
pare, Xavier Espuña, hagi liderat
aquesta empresa familiar durant
 anys. Xavier Espuña seguirà
vinculat a la companyia, fundada
a Olot el , en qualitat de president, amb funcions consultives
en diferents àmbits i amb especial
focus en la investigació i el desenvolupament i la producció.
La facturació de la companyia
va ser l’any passat de  milions
d’euros, fet que suposa un creixement del  per cent respecte a
, i l’expansió de l’activitat es
va portar a més de  països.
L’empresa va celebrar ahir un
acte commemoratiu a la seu de
l’empresa a Olot en el que es va
formalitzar el traspàs de poders.
Durant l’acte, el fins ara gerent va
subratllar els canvis més importants en el procés de producció i
comercialització i va agrair la feina
de tots els treballadors que ho han
fet possible. Actualment dona feina a més de  persones.
El nou responsable va elogiar
en el seu parlament la figura del
seu pare, sota la direcció del qual
s’ha perfeccionat «la tècnica de la
xarcuteria envasada, garantint la
màxima seguretat alimentària en
els processos de fabricació».

Esteve Espuña, a l’esquerra, succeeix al capdavant de l’empresa el seu pare, Xavier Espuña, esquerra. ACN

Les exportacions
són el 48% de la
facturació,
que esperen
incrementar en
els pròxims anys

A més, també va reconèixer el
procés d’internacionalització que
es va fer fa uns anys i l’aposta per
incrementar les capacitats productives amb la inauguració de
dues fàbriques i l’obertura de
nous centres a Argentina i a EUA»,
va afegir Esteve Espuña.
L’aposta per la internacionalització ha fet que actualment exportin a més de  països, entre els
quals hi ha «els més exigents» com
els EUA, el Japó o Corea. Pel que
fa a les previsions, la firma vol reforçar el creixement als països es-

tratègics com França, Alemanya,
Regne Unit, EUA i Canadà. «A mig
termini esperem triplicar la facturació a l’Amèrica del Nord i arribar
als  MEUR», ha afirmat Esteve
Espuña. Les exportacions representen el  de la facturació, una
proporció que esperen incrementar en els pròxims anys i acostarse al .
Plats cuinats, plats estratègics
El nou pla estratègic fixa a mitjà
termini consolidar el mercat del
pernil curat llescat (el seu produc-

te estrella) i apostar sobretot pels
snacks i els plats precuinats refrigerats que ja han començat a comercialitzar, «un mercat en creixement pel qual hem decidit
apostar per oferir als consumidors receptes més saludables i naturals», apunta Esteve Espuña. Un
altre dels reptes de futur és reduir
l’ús de plàstics i avançar en la sostenibilitat de l’envasat.
A banda de les plantes de producció que l’empresa té a Olot i a
la Pobla de l’Illet, la firma també
en té a Utrillas, a Aragó, on fan els
llescats i el packaging. Aquest última es va inaugurar el  i en
els darrers deu anys s’ha ampliat
en dues ocasions, el que li ha permès passar de  a  empleats (el
 són dones) en unes instal·lacions que actualment ocupen
més de . metres. La firma
preveu ampliar-la en un futur.
D’altra banda, l’any passat va
adquirir uns terrenys de .
metres quadrats a Mezquita de
Jarque, també a l’Aragó, on hi ha
previst construir un assecador.
Aquesta planta encara està en fase
d’estudi i no hi ha un calendari establert. De moment hi ha invertit
uns , milions. L’empresa, creada
el  a Olot, preveu destinar
més recursos a les dues plantes en
els pròxims anys.
L’any  van obrir una planta
als Estats Units amb «bons resultats de ventes», un mercat que volen fer créixer.
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Espuña tanca el 2018 amb
un 7% més de facturació
i arriba als 83 milions

a La multinacional especialitzada en producció d’embotits oficialitza el relleu
a la gerència a Vol consolidar el creixement en països clau per a l’exportació
Jordi Casas
OLOT

La multinacional especialitzada en la producció
d’embotits Espuña d’Olot
ha facturat 83 milions
d’euros durant el 2018,
amb un increment del 7%
respecte a l’any anterior.
Aquestes dades s’han fet
públiques coincidint amb
l’oficialització del relleu al
capdavant de l’empresa.
Xavier Espuña n’ha estat
el gerent durant els últims
43 anys i a partir d’ara ho
serà el seu fill Esteve. És la
tercera generació de la
mateixa família, que va
crear l’empresa el 1947.
Dels 83 milions d’euros
de facturació, un 46% correspon a les exportacions.
L’empresa ha expandit la
seva activitat a 45 països.
Els seus principals mercats són França, Portugal,
els EUA i Alemanya. Espuña exporta a altres països
amb una alta exigència en
seguretat i qualitat alimentàries com ara el Japó
i Corea.
Tal com ha explicat Esteve Espuña, el nou pla estratègic a mitjà termini de
l’empresa inclou consolidar el lideratge en el mercat de pernil curat llescat,
amb una forta aposta per
la sostenibilitat en l’envasament, i desenvolupar el
negoci de plats precuinats
refrigerats. “És un mercat

Xavier Espuña, amb el seu fill Esteve, que ja és el nou gerent de l’empresa ■ J.C.

La data

—————————————————————————————————

1947

És l’any en què es va crear a
Olot Espuña com a fabricant
de fuet i llonganissa tradicional

en creixement pel qual
hem decidit apostar per
oferir als consumidors receptes més saludables i naturals”, ha dit. A més, preveu reforçar el creixement
als països estratègics per a
l’exportació, com ara
França, Alemanya, el Regne Unit, els Estats Units i
el Canadà. “A mitjà termi-

La xifra

—————————————————————————————————

450

treballadors té l’empresa
garrotxina repartits en cinc
plantes a Olot, Terol, la Pobla
de Lillet i els Estats Units.

ni, esperem triplicar la facturació a l’Amèrica del
Nord i arribar als 10 milions d’euros”, ha afirmat.
Espuña té dues plantes
a Olot, una a la Pobla de Lillet, una als Estats Units i
una a Utrillas (Terol), i té
terrenys a Mezquita de
Jarque (Terol) per construir-ne una altra. ■

La tercera
generació
de la família
—————————————————————————————————

Esteve Espuña es va incorporar a la multinacional familiar
el 2014, després d’acumular
experiències treballant per
Samsung a Corea i ocupant
posicions de responsabilitat
en l’empresa d’enginyeria de
disseny electrònic Draco Systems, entre altres companyies. Xavier Espuña continuarà
vinculat a l’empresa en qualitat de president, amb funcions consultives en diferents
àmbits, amb especial focus
en R+D i producció. És la tercera generació de la família.
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Espufia supera los 80 millones
de ventas y diversifica
su oferta
La empresa
c~irnica de Olot culminael relevo 8eneracional
conel nombramiento
comonuevo8erente
de EsteveEspu~a
Sarsataly desembarca
enel nesociode los platos preparados
paramicroondas.
Relevo generacional en Esteban Espufia, que rebas6 los
80 millones de ventas en
2018 tras crecer un 7%,hasta
83,6 millones de euros. Esteva Espufia Sargatal, de 36
afios, ha asumidola gerencia
de la c~irnica de Olot en sustimci6n de su padre, Xavier
Espufia, que ocupa la presidenci~. E1nuevogerente est~i
redactando un plan de futuro
para la empresa, que ha diversificado su negocio con el
lanzamiento de platos preparados para microondas. P3

¯ EsteveEspufia,
de 36 afios de edad,
sustituye a su padre
enla gerenciadela
firma c~rnica

El nuevo
gerente,
Esteve
Espufia
Sargatal,
junto
al presidente
de
la firma,Xavier
EspuRa.

¯ La empresa
aument6en 2018 su
facturaci6n
un7Olo,
hasta83,6 millones
de euros
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Espufia entra en platos preparados
y culmina el relevo generacional
TERCERA
GENERACION/La
empresa
catalanade elaborados
c rnicosnombra
gerentea EsteveEspua
Sargataly cierra2018conunafacturaci6nde83,6millonesdeeurostras crecerun7%.
SergiSaborit.Barcelona
EstebanEspufia ha arrancado
2019con novedadestanto en
sus lineas de producci6n-ha
entrado en el negociode los
platos preparados para microondas- comoen la primera linea directiva. E1hasta
ahora gerente de la empresa
de elaborados c~nicos, Xavier Espufia, ha cedido las
riendas del negocioa uno de
sus hijos, EsteveEspufiaSargatal, que ultima un nuevo
plandirectorparatrazar el futuro de la compafiia
’q3oyun pasoatr~, perono
mevoy", explica Xavier Espufia, que a partir de ahora
ocupanlla presidencia de la
c~’nicacon sede en Olot(Garrotxa). E1veteranoempresario, que entr6 en la compafiia
fundadapor su padre cuando
terda 22 afios, ha lideradoel
negociofamiliar durante m~s
de cuatro d6cadas. Cuando
empez6,Espufiaten/a 70 trabajadores y hoy empleaa 450
personas,con unacifra de negocioquealcanz6los 83,6 millones de eurosel pasadoejercicio, un 7%m~s.
E1 presidente de Espufia
empez6a disefiar el relevo
generacionalhacecinco afios,
cuandoincorpor6 a su hijo
Esteve comoadjuntoa la gerencia, Antes,el nuevodirector, de 36afios de edad,se habia preparadotanto a nivel
formafivocomoprofesional.
Es ingeniero inform~itico y

Lacompafil’a
familiar
de Olot empleaa
450 personasy
exporta el 46%
de la producci6n
El nuevogerentede
la empresac~mica
ha apostadopor
lanzarplatosde
verduraal va¢~o
la divisi6nde exportaci6n.
E1nuevogerente, que mantendril al actual comit6de direcci6n, empezar~a elaborar
ahoraun nuevoplan director,
Xavier
Espufia,
presidente
deEspufia,
consuhijoEsteve
Espufia,
nuevo
gerente.
que ser~ de continuidad. La
empresase propusohace seis
t6cnico de telecomunicacio- m~ketingde la divisi6n de dustrialmente con la compra afios alcanzaruna facturaci6n
nes por La Salle y estudi6 un memoriasinform~iticas de de la empresaPata NegraJan, de 100 millones de euros en
MBA
en IESE.Graciasa la es- Samsung.
consedeen Gloversville,en el 2020y hoysolo le separan16
cuela de negociosencontr6su
Nadarn,4s incorporarsea la estado de NuevaYork. Des- millonesde cumplireste objeprimera opormnidadlaboral empresa
familiar, el joveneje- pu6sde liderar la puesta en tivo.
en Coreadel Sur, dondetracufivo recibi6 el encargode marcha del nuevo negocio,
baj6 durante dos afios y me- trasladarse a EstadosUnidos, Esteveregres6 a Olot y hasta Snacks
cdrnicos
dio en el departamento de dondeEspufiase implant6in- ahorase ha ocupadode dirigir La idea de Espufiaes consolidarse comouna marcade referenciaen el mercado
del jam6ncurado loncheadoy aceInversi6n en Mezquita de Jarque
lerar en el emergente
segrnento de los snackscfirnicos,donEspufia
haefectuado
deshuesado
y Ioncheado
de Mezquita
deJarque,donde
de ha alcanzadoun importancuantiosas
inversiones
jam6n.
Afinalesdel pasado a partirde2020prey6
te 6xito comercial con las
intensific6
su
construirunsecadem
para
Cafiitas de fuet de Olot y ha
-8,3 millones
deeums
solo afio,el grupo
en2018-enampliar
la
apuesta
porestaprovincia la cumci6n
desusjamones. lanzadoMinuets,una gamade
capacidad
deproduccibn conla compra
deuna
Hoy,esteproceso
serealiza
minifuets y minichorizos.
desuplarrta
deUtrillas
parcelademdsde 30.000 enOloty eninstalaciones
La compafiia, que obtiene
detercerasempresas.
(Teruel),dedicada
metros
cuadrados
en
el 48%de sus ventas del mercado exterior, potenciarfi

JAMON
Espu~aha apostado
por ser uno de los
mayoresespecialistas en jam6n curado

decerdoblanco,productoquegenera
el
60%de su negocio.

tambi6nsu filial estadounidense con el reto de que, a
medioplazo, el negoeionorteamericanogenere 10 millones, frente a los 3,5 millones
actuales. Francia es acmalmente el principal mereado
de exportaci6n-gracias al jam6ny al chorizo-, seguidode
Portugal, ReinoUnidoy Ale1Tlatlia.

La diversifieaci6n en nuevosnegociosen fase de crecimientoes tambi6nuno de los
objetivos de Espufia. Asi, el
primer proyectoliderado integramentepor la nuevageneraci6nes la entradaen platos preparadosrefrigerados
para calentar en el microondas. Bajo la submarca Bon
App~tit, Espufia vende ya
muslosde pollo con eebolla
caramelizada,
carrilleras y codillo de cerdo. Adem~,como
elemento m~snovedosopara
la casa, ha lanzadoplatos de
verdurascocidasal vacio: judias verdesconpatatas, ensaladilla, guisantesconpatata y
menestra,
Esta nuevagamase fabrica
en la plantade La Poblade Lillet (Bergued~),que Espufia
especializ6en otro de sus productosm~spopulares,las Tapasal Minuto.
Xavier Espufia posee el
70%de la compafiiay el 30%
restante est,4 en manos
de sus
hermanas.Entotal, la tercera
generaei6nde la familia est~
integradapor seis primos.
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