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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. Els seus 
presidents sempre han estat 
persones destacades del sector 
cafeter. Són vint-i-cinc les 
empreses que componen aquest 
Gremi, procedents de tota Catalunya. 

El Gremi atén a totes les consultes 
dels associats, i el dia a dia del 
sector, en la junta de la qual estan 
representades grans, mitjanes i 
petites empreses. El Gremi ofereix els 
serveis de mediació necessaris 
davant dels diversos organismes 
oficials tant estatals com autonòmics. 
Exemples són sanitat, comerç i 
consum, treball, medi ambient, junta 
de residus, etc.

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; 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 
campanyes orientades a ventre cafè 
a través de les botigues on-line dels 
socis; i la promoció, entre altres 
activitats, del cafè com a producte 
Km0 a les xarxes socials i a internet.
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Per què CAL ser soci
DEL Gremi del Cafè?
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Formar part del Gremi del Cafè 
significa liderar el sector del cafè a 
Catalunya. 

Tots els que en formem part vetllem 
cada dia per les nostres empreses i 
pel nostre negoci, que és el de tots 
els integrants del Gremi. En virtut 
d’això, la taula de reunions del Gremi 
acull una gran diversitat d’opinions 
sobre el nostre negociat: des del cafè 
verd fins als canvis tecnològics i, 
actualment, sobre l’estalvi d’energia i 
l’agenda de sostenibilitat del 2030.

Entre les darreres activitats que més 
destaquen del Gremi del Cafè, hi ha 
la constitució d’un grup de compra 
conjunta d’energia, tant de gas com 
electricitat, que ha aconseguit uns 
preus molt competitius que 
beneficien directament a totes les 
empreses sòcies del Gremi que s’hi 
han adherit; la negociació del 
conveni col·lectiu del sector; la 
representativitat del sector davant 
les diferents administracions 
públiques; la participació en diferents 
taules de treball sectorials; la 
promoció de les empreses del 
Gremi amb campanyes on-line.

Voleu veure que fem al Gremi del Cafè?
Entreu: gremicafe.cat



ACTIVITATS
Promoció del cafè com a producte Km 0 a les xarxes socials.
Promoció, motivació i organització de les Coffee Experience.
Participació en els Campionats Barista de Catalunya que 
organitza el Fòrum del Cafè.

REPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
El Gremi atén a totes les consultes dels associats, i el dia a dia 
del sector, en la junta de la qual estan representades grans, 
mitjanes i petites empreses. El Gremi ofereix els serveis de 
mediació necessaris davant dels diversos organismes oficials 
tant estatals com autonòmics. Exemples són sanitat, comerç i 
consum, treball, medi ambient, junta de residus, etc
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SerVEIS A L’AGREMIAT

PARTICIPACIÓ/INFORMACIÓ DEL SECTOR
Junta Directiva trimestral obertaa tots els socis del Gremi.
Tracte entre empresaris.
NewsLetter mensual.
Website amb notícies de les empreses sòcies del Gremi i del 
sector. gremicafe.cat

SERVEIS TÈCNICS I CONSULTORIA
Negociació del conveni col·lectiu del sector.
Serveis jurídics - Defensa de l’agremiat.
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MÀRQUETING I COMUNITAT

impressions 
dels anuncis

GREMICAFE.CAT
Pàgina web comercial:
La botiga de cafè més gran de Catalunya.

CAMPANYES DE PUBLICITAT
Campanya: El cafè, un plaer.
Campanya: El cafè preferit dels catalans.
Campanya: Cafè Torrat a Catalunya, Cafè de proximitat.
Test GremiCafe.cat: Gamificació i formació cafetera. (NOU) 

Campanyes a Xarxes Socials de les marques del Gremi:
Promoció de la botiga de cafè més gran de Catalunya.

Difusió de les marques del Gremi.
Campanya d’incentivació al consum.

sessions a la 
web del Gremi

clics a les botigues
dels torradors

+ 7.300.000 + 30.000 + 12.100

XARXES SOCIALS I BÀNNERS

2021
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#cafedeproximitat

EL CAFÈ,
UN PLAER
100% natural,
acabat de torrar per
un torrador certificat

Establiment
certificat

Resultats campanyes 2020



ACTIVITATS
Promoció del cafè com a producte Km 0 a 
les xarxes socials.
Promoció, motivació i organització de les      
Coffee Experience.
Participació en els Campionats Barista de 
Catalunya que organitza el Fòrum del Cafè.
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PROMOCIÓ DEL SECTOR

PUBLICACIONS
Promoció del Cafè i Salut al Blog del Gremi.
Llibre El Cafè a Catalunya.
Museu virtual del Cafè.
Blog del Gremi del Cafè.
Newsletter mensual.

CAFÈ
& SALUT
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EMPRESES del GREMI del CAFÈ
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https://gremicafe.cat · info@gremicafe.cat · 93 496 45 07

contactA
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FES-TE SOCI DEL
GREMI DEL CAFÈ


