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El Gremi del Cafè, Torradors de Catalunya, llança la 
campanya “Cafè torrat a Catalunya” per reivindicar el 
cafè acabat de torrar com un producte de proximitat. 

El missatge de la campanya reivindica que el cafè torrat a Catalunya és 
un producte de proximitat, de Km0 i la necessitat de protegir la nostra 
indústria i els nostres treballadors. 

El Gremi del Cafè manifesta la importància de consumir productes de 
proximitat per motius també ecològics. 

El Gremi disposa de 3 canals de venda; botigues online, comandes per 
telèfon o correu electrònic i les botigues físiques, totes amb servei a 
domicili.  

Consumir el cafè torrat a Catalunya, és consumir amb seguretat. 

Barcelona, 22 de maig de 2020. El Gremi del Cafè, Torradors de Catalunya, llança una 
campanya ambiciosa per tal de reivindicar el seu paper en la indústria catalana i els 
beneficis de consumir productes de proximitat entre la població catalana: “Cafè torrat a 
Catalunya, cafè de proximitat”.  

La campanya té com a principal objectiu posar de manifest la importància i els beneficis 
de consumir un producte de proximitat i donar a conèixer els diferents canals de venda al 
públic; botigues online, comandes per telèfon o correu electrònic i els establiments de 
venda al públic; botigues pròpies de les empreses del Gremi, hipermercats, 
supermercats, Cash & Carry, botigues d’alimentació, i botigues especialitzades en 
productes de proximitat.


Les 23 empreses que formen part del gremi, torren el cafè a Catalunya per tal de garantir 
una màxima qualitat en el producte; “la mínima distància i temps entre el cafè acabat de 
torrar i que aquest sigui venut als consumidors, garanteix que el consumidor final gaudeixi 
d’una qualitat molt més elevada” comenta el director del Gremi, Lluís Saula. 


Altres beneficis importants de comprar el cafè de proximitat, a més a més de l’alta 
qualitat, són la de protegir la indústria catalana i els seus treballadors i reduir l’impacte 
mediambiental a través de l’estalvi del transport i energia. Consumir el cafè torrat a 
Catalunya, és consumir amb seguretat.  
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La campanya pretén arribar a tota la població catalana a través de les xarxes socials 
(@gremicafecat per Instagram, Twitter i Facebook) i en la seva pàgina web del Gremi del 
Cafè (www.gremicafe.cat/cafe-de-proximitat), on els usuaris tindran accés a tota la 
informació de la campanya així com els accessos per adquirir els diferents productes de 
les empreses formades pel Gremi del Cafè. 


Gremi del Cafè, Torradors de Catalunya, és la nova denominació del Gremi de Torradors 
de Cafè de Catalunya, associació creada al voltant de l’any 1950. Actualment està ubicat 
a l’edifici PIMEC, al carrer de Viladomat de Barcelona i el seu president és Lluís Saula.


Entre les activitats que més destaquen del Gremi, hi ha la negociació del conveni 
col·lectiu del sector; la representativitat del sector davant els diferents organismes de la 
Generalitat de Catalunya; la participació en diferents taules de treball com les que 
organitza PIMEC; la promoció de les empreses associades als mitjans de comunicació; la 
participació en els Campionats Barista de Catalunya que organitza el Fòrum del Cafè; la 
promoció, motivació i organització de les Coffee Experience; la difusió de la campanya El 
Cafè, un plaer; i la promoció, entre altres activitats, el cafè com a producte Km0 a les 
xarxes socials i a internet.


Actualment el formen 23 empreses associades, sempre industrials torradors de cafè, 
procedents de tota Catalunya: AGRÍCOLA MARCILLA, S.L. -DIBARCAFÉ-, CAFÉ SAM. 
S.A.L., CAFÉS BATALLA 2000, S.L., CAFES CARIBE, CAFÉ CIANO, CAFÉS CORNELLÁ, 
S.A., CAFÉS GENER, S.L., CAFÉS LÍDER, CAFES MONTAÑA, S.A., CAFÉS MORENO, 
S.L., CAFÉS NOVELL, S.A., CAFES PONT, S.L. CAFÉS ROMA, S.C.P., CAFÉS ROS, S.A., 
CAFÉS SAULA, S.A., CAFÉS TUPINAMBA, S.A., CAFÉS V.P., CAFÉS VITORIA, S.L., 
COFFEE GROUP 1889 (BALANZO), GERMAN DE ERAUSQUIN, S.A., INCAFHISA/CAFÉS 
BOU, ITAL CAFÉ i TORREFACCIÓ ARTESANA DE CAFÈS, S.L.
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Notícia blog gremicafe.cat


El Gremi del Cafè, Torradors de Catalunya, llança la campanya “Cafè torrat a Catalunya” per 
reivindicar el cafè acabat de torrar com un producte de proximitat. 

El Gremi del Cafè, Torradors de Cafè de Catalunya, inicia una nova campanya per tal de 
reivindicar el paper en la indústria catalana així com els beneficis de consumir productes de 
proximitat, sota el lema: “Cafè torrat a Catalunya, cafè de proximitat”. (gremicafe.cat) 

La campanya té com a principal objectiu posar de manifest la importància i els beneficis de 
consumir un producte de proximitat i donar a conèixer els diferents canals de venda al públic; 
botigues online, comandes per telèfon o correu electrònic i els establiments de venda al públic; 
botigues pròpies de les empreses del Gre ami, hipermercats, supermercats, Cash & Carry, 
botigues d’alimentació, i botigues especialitzades en productes de proximitat.


Les 23 empreses que formen part del gremi, torren el cafè a Catalunya per tal de garantir una 
màxima qualitat en el producte; “la mínima distància i temps entre el cafè acabat de torrar i que 
aquest sigui venut als consumidors, garanteix que el consumidor final gaudeixi d’una qualitat molt 
més elevada” comenta el director del Gremi, Lluís Saula. 


Altres beneficis importants de comprar el cafè de proximitat, a més a més de l’alta qualitat, són la 
de protegir la indústria catalana i els seus treballadors i reduir l’impacte mediambiental a través 
de l’estalvi del transport i energia. Consumir el cafè torrat a Catalunya, és consumir amb 
seguretat.  

Pots descobrir aquí com comprar els diferents productes de les empreses del Gremi del 
Cafè. (gremicafe.cat)
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