
 

 

NOTA DE PREMSA 

 

 

Caves selectes de col·lecció per a combatre la Covid-19 

 

• La DO Cava promou el sorteig solidari ‘Caves singular que abracen’ 

amb productes de gran prestigi.   

 

• Sorteig a favor de la campanya #PerUnaAbraçada liderada per 

l’Hospital Clínic de Barcelona, un dels centres de referència en la 

lluita contra la pandèmia.  

 

• Els fons recaptats per la DO Cava es destinaran a l'abordatge 

multidisciplinari de la lluita contra la pandèmia Covid-19, tant des 

de la investigació com en l'atenció als pacients i als seus familiars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cava Premium de la DO Cava 

 

 

 

 



 

 

 

Barcelona, 11 maig de 2020.- La DO Cava promou una singular iniciativa solidària per tal de 

contribuir a la lluita mèdica contar la Covid-19. Els diners recaptats es destinaran a la 

investigació multidisciplinària contra el nou coronavirus Covid-19, per tal que puguem tornar a 

estar plegats i tornar a abraçar-nos.  

 

L’acció, anomenada ‘Caves singulars que abracen’ se suma a favor de la campanya 

#PerUnaAbraçada de l'Hospital Clínic de Barcelona. S'ha concretat en un sorteig de caves 

selectes molt singulars i de col·lecció, des de la pròpia pàgina web de la DO Cava. 

 

‘Caves singulars que abracen’, s’inicia avui dilluns 11 de maig i es perllongarà fins al pròxim 

dilluns 25 de maig. Aquest proposta es desenvolupa mitjançant el donatiu lliure, amb una 

aportació mínima de 20 euros i un màxim “a voluntat”. Per a participar, s’ha d’accedir a la 

pàgina web de la DO Cava i seguir els passos indicats. Els guanyadors seran anunciats el dijous 

28 de maig.  

 

El premi, al qual poden accedir els participants mitjançant donatiu, consisteix en una ampolla 

de Cava Premium d’aquesta meticulosa selecció d’edicions i d’anyades exclusives, productes de 

la més alta gamma difícils de trobar actualment en el mercat. És un al·licient molt especial, ple 

de prestigioses bombolles que deixen perplexos fins als paladars més exigents. Des de la DO 

Cava creiem que “junts som i podem arribar més lluny”.  

 

Tan és així que, un bon nombre de Caves s’han afegit desinteressadament a aquesta iniciativa 

coral que comptarà amb grans anyades històriques d’enoteca, i inclús amb formats inèdits 

d’algun dels Caves de major prestigi cedits pels cellers inscrits a la DO Cava en col·laboració amb 

aquesta iniciativa solidària.  

 

La recaptació de la campanya ‘Caves singulars que abracen’, es destinarà íntegrament a 

l'Hospital Clínic de Barcelona, un dels centres de referència en la lluita contra la pandèmia que, 

amb l’objectiu de recaptar fons contra la Covid-19, ha impulsat, l’actual campanya 

#PerUnaAbraçada, a la qual la DO Cava s’ha afegit amb la major motivació (Codi d’activitat 

homologada: HC-R-2020/116).   
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Des de l’inici de la pandèmia, els professionals assistencials i d’investigació del Hospital Clínic 

treballen intensament en la lluita contra el coronavirus, dedicant els seus esforços en atendre als 

pacients i a trobar, amb la màxima celeritat, una cura que ajudi a frenar i combatre la malaltia. 

La DO Cava reconeix que la investigació és clau, i ha volgut homenatjar el valor dels 

professionals de la sanitat que lideren aquesta campanya sumant esforços, amb una selecció 

molt especial de Caves Premium.  

 

El president de la DO Cava, Javier Pagés, destaca que "a més d'impulsar una iniciativa 

solidària singular per contribuir a la lluita contra la pandèmia, volem donar visibilitat al fet 

que la DO Cava empara grans joies d’enoteca de primer nivell mundial". Des de la DO Cava es 

recorda que "totes les aportacions compten per poder aturar junts aquest virus amb una 

abraçada", i s'agraeix per endavant la col·laboració. 

 

#PerUnaAbraçada  

 

Link a sorteig: http://www.docava.es/ca/cavasqueabrazan/  

DO Cava 

Amb més d’un 60% de les vendes internacionals, CAVA és la DO espanyola que més exporta. 

Reuneix més de 38.000 hectàrees de vinya escampades al llarg de set comunitats autònomes i 

compta amb més de 6.800 viticultors. Els seus 380 cellers associats estan presents en més de 

100 països 

 

Instagram | @Cava.do  

Twitter | @DO_Cava 

Facebook | facebook.com/crCava 

www.docava.es 

 

Per a més informació: 
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