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SALUTACIÓ DEL PRESIDENT

EL TALENT GUANYA PARTITS, PERÒ EL TREBALL EN 
EQUIP I LA INTEL·LIGÈNCIA GUANYEN CAMPIONATS

Benvolgut/da company/nya,

Iniciem un any i de nou hem de reprendre les nostres rutines i treballs diaris. El 
temps és implacable i no ens permet el més mínim descuit ni defalliment.

Continuem treballant per que la imatge institucional del Gremi estigui sempre 
actualitzada, amb una visió amplia, innovadora i adaptada a les noves realitats 
economicosocials.

Els esforços realitzats en els anys anteriors han començat a fructificar en accions 
concretes encaminades a aconseguir visibilitat i reconeixement

Així estem complint amb el compromís de construir un Gremi que permeti com-
partir experiències, coneixements i projectes i que, amb la força de tots, obrim les 
portes a tots els nivells i promoguem projectes eficients i realistes.

Aquest any posarem en marxa la Certificació del Tècnic Professional en Refor-
mes. que s’ha desenvolupat conjuntament amb TÜV, la Fundació laboral de la 
Construcció i PIMEC i serà una eina per afegir competitivitat i reconeixement al 
nostre sector.

Encara queda feina per fer i el Gremi necessita continuar creixent i enfortint-se. 
Per això cal que nous professionals s’integrin a la nostra entitat i que tots plegats 
hi participem intensament.

La Junta del Gremi i jo mateix ens posem a disposició de qualsevol agremiat que 
vulgui aportar idees, col•laborar d’una manera constructiva i contribuir a poten-
ciar el nostre Gremi mitjançant sinergies positives.

DAVID ALBERT I CASTELLVÍ
PRESIDENT

Rep una cordial salutació.
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JUNSTS FEM GREMI

QUÉ FEM AL GREMI

Borsa de treball
Disposes d’una plataforma on-line, per a poder publicar 
ofertes de feina i consultar la borsa de cv de professionals 
del sector.

Publicitat
Les xarxes socials del Gremi, són les teves xarxes, fem di-
fusió dels teus articles, el teu blog, la teva feina, les teves 
ofertes. Busques botiga? Vols traspassar el teu negoci? 

Documentació
Pots accedir a documents de consulta indispensables, or-
ganitzats per temes d’interès: Iva a la reforma, Contractes 
amb clients, Garanties i consum, Ajuts i subvencions ...

Formació
Formació continua en l’àmbit sectorial de les reformes i 
presentacions exclusives de productes.

Assessorament
Servei telefònic gratuït on podràs resoldre les teves con-
sultes tècniques, jurídiques, laborals i fiscals.

Assegurances
Preus immillorables per l’assegurança de Responsabilitat 
Civil, obligatòria i necessària per treballar. Descomptes 
importants en assegurances de Convenis Laborals, Lo-
cals, Vehicles, Salut..
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QUÉ FEM AL GREMI

JUNTS FEM GREMI

Avantatges Àrea Dum
Condicions exclusives amb horaris més amplis per les 
àrees DUM de Barcelona ciutat. 
Avantatges i descomptes en altres aparcaments privats.

Residus
Descomptes a Barcelona ciutat:
-50% dte als punts verds. 
-10% dte a la taxa residus.

Butlletins Informatius
Rebràs de manera periòdica i personalitzada, el butlletí 
del Gremi, amb tota la informació que facilitarà la teva 
feina.

Certificació Professional
El Gremi està treballant en la Certificació Professional re-
coneguda, que serà un referent en el mercat i destacarà 
la teva professionalitat davant els clients.

Seu del Gremi
Tens a la teva disposició les instal•lacions del Gremi, si-
tuades al centre de Barcelona, on podràs fer reunions, 
presentacions o utilitzar el despatx per a visites.

Aconsegueix Clients
Plataforma de pressupostos, exclusiva per agremiats.
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MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Missió
La Missió del Gremi és representar al sector de la reforma d’interiors de Cata-
lunya. Amb una professionalització acreditada i promovent aquelles relacions 
i solucions que generen confiança i valor al consumidor.

Valors

Els nostres valors són fomentar la Confiança en tota la cadena de valor pre-
sent en la reforma d’interiors a través de la responsabilitat, integritat, honeste-
dat i transparència com a organització. Tot això adoptant hàbits i conductes re-
lacionats amb les bones pràctiques mediambientals i amb una perspectiva de 
gènere transversal.La confiança cal guanyar-la amb una trajectòria d’accions 
impecable al llarg dels anys, fomentant la solidaritat entre les empreses agre-
miades, promocionant i creant serveis comuns de variada naturalesa i progra-
mant les accions necessàries per aconseguir millores socials i econòmiques.

Per l’AGREMIAT
Formar part d’un grup acreditat que 
rep serveis, eines i informació que 
aporten valor afegit a la seva activitat 
professional, generant confiança al 
seu client, i sinergies en un sector poc 
cohesionat, treballant per la igualtat 
de gènere en un sector format majori-
tàriament per homes.
Amb els PROVEÏDORS I COL·LABO-
RADORS
L’oportunitat d’accedir a un col·lectiu 
professional actiu amb el suport del 
Gremi, i implicar altres agents comple-
mentaris en les accions gremials.
Amb els TREBALLADORS del Gremi:
Un entorn de treball amb oportunitats 
de desenvolupament professional i 
millora personal, incorporant la pers-
pectiva de gènere.
Pel CONSUMIDOR FINAL:
Tenir la tranquil·litat i la seguretat de 
contractar professionals de confiança.

Amb les RELACIONS INSTITUCIO-
NALS:
Disposar d’un únic interlocutor i/o 
col·laborador sectorial professional de 
la reforma d’interiors a Catalunya i a 
la ciutat de Barcelona per impulsar i 
difondre les accions de l’Ajuntament.
Amb els membres de la JUNTA 
DIRECTIVA:
Aportar la presa de decisions estra-
tègiques del Gremi compartint temps, 
experiències i creant sinergies entre 
els seus membres.
Pel CONSUMIDOR FINAL:
Tenir la tranquil·litat i la seguretat de 
contractar professionals acreditats de 
confiança.
Amb els membres de la JUNTA 
DIRECTIVA:
Aportar la presa de decisions estra-
tègiques del Gremi compartint temps, 
experiències i creant sinergies entre 
els seus membres.

Visió

MISSIÓ, VISIÓ I VALORS
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EL GREMI

EVOLUCIONEM

Al llarg del 2018 hem patit un descens del nombre d’agremiats, no obstant, en 
total, el creixement net ha estat positiu, entre altes (17) i baixes (16), la major part 
al final de l’any. Cal destacar que l’entorn socio-polític, no han acompanyat a la 
esperada millora que ja repuntava al sector, i que no s’ha fet notar fins a l’últim 
trimestre.
També, hem detectat que tenim un gruix important d’associats que porten molts 
anys com a membres del Gremi. Aquesta dada és per una banda bona, ja que 
demostra un compromís i fidelitat excel.lent, però per altre, ens mostra que el 
gremi necessita visibilitat a les noves generacions. Aquest envelliment, ens re-
percuteix en un important percentatge de baixes per motius de jubilació.

Evolució d’agremiats al llarg del 2018

Altes i baixes de 2015 a 2018
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EL GREMI

ESTRUCTURA FUNCIONAL DEL GREMI 

S’han realitzat i executat molts més pressupostos que al 2017.
Ha augmentat el nombre de reformes integrals, quan al 2017 es van fer majori-
tàriament banys.
El tercer trimestre ha estat el millor en quant a petició de pressupostos. El segon 
trimestre continua sent líder en quant a l’execució d’obres i el principal motiu 
sempre és l’actualització.
Els principals clients són els particulars, però augmenten els prescriptors.
El boca-orella i les recomanacions són la millor font d’obtenció de clients. Segui-
da dels prescriptors.
La percepció pel 2019 és millorar el volum de negoci, augmentant el % dels que 
creuen que serà igual que el 2018.
El format majoritari de les empreses agremiades és amb establiment a peu de 
carrer.

COM HA ANAT EL 2018
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EL GREMI

EL GREMI EN XIFRES



ACTIVITAT INSTITUCIONAL
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El dimarts dia 27 de març de 2018 va tenir lloc a la seu del Gremi l’Assemblea 
Anual.Els punts tractats, segons l’ordre del dia van ser:

ASSEMBLEA GENERAL 2018 ( DADES 2017 )

• Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària, celebrada el 
dia 4 d’abril de 2017.
• Presentació i aprovació de l’estat de comptes a 31 de desembre de 2017.
• Aprovació del Pressupost 2018
• Presentació de la Memòria d’Actuacions efectuades al llarg del 2017.
• Proposta d’actuacions 2018 i presentació del Pla d’Accions 2018
• Presentació del nou logo del Gremi. Nova imatge, nou nom del Gremi: GREMI 
DE REFORMES D’INTERIORS, CUINES I BANYS DE CATALUNYA – CUINES-
CAT
• Modificació d’estatuts: Es va aprovar la modificació dels articles afectats per:
1. Canvi de denominació del Gremi: art. 1º, 2º2. Canvi de domicili del Gremi: Art. 
5º3. Introducció de la figura del Soci Honorífic: Art 8º, 9º, 11º, 21º y 23º



ACTIVITAT INSTITUCIONAL
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LA JUNTA DIRECTIVA

El Gremi és una associació democràtica de caràcter no lucratiu que està dirigida, 
administrada i representada per una Junta Directiva, qui aborda els temes rela-
cionats amb la raó de ser del Gremi , els projectes que desenvoluparà, els canals 
i mecanismes de participació i garantirà les eines de gestió i la seva aplicació 
pràctica. L’equip de persones que formen aquest òrgan de govern és el respon-
sable del desenvolupament i de l’estratègia del Gremi. 

Les seves facultats s’estenen, amb caràcter general, a totes les Accions del Gre-
mi que responen a les seves finalitats, sempre que no requereixin, d’acord amb 
els estatuts, autorització expressa de l’Assemblea General.Els càrrecs de la Jun-
ta Directiva del Gremi no estan retribuïts.

«Les responsabilitats de la junta són les de mantenir una visió global a llarg termini, prendre de-
cisions estratègiques, formular les polítiques i els seus procediments, garantir que es tinguin en 
compte les necessitats i els interessos dels diferents grups, aconseguir els recursos necessaris, 
fer un seguiment dels projecte i assumir la responsabilitat legal.»

President
Sr.David Albert 

Secretari
Sr. Oscar Nieto

Tresorer
Sr. F. Xavier Martin

Vocal /Soci honorific
Sr.Salvador Payes 

Vocal/Soci honorific
Sr. Ramon Mitjans

Vocal
Sr. Jose Luis Rivera

Vocal
Sr. Andres Cervantes

Vocal
Sra. Francesca Valero

Vocal
Sra.Erica Camuñas

Vocal 
Sr. Carlos Llorens

MEMBRES (A DESEMBRE 2018)



ACTIVITAT INSTITUCIONAL
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JUNTES DIRECTIVES 2018 

JD nº137 16 gener 2018
Temes tractats: Previsió de tancament econòmic fins a 31 de Desembre 2017, 
Aprovació del Pressupost 2018, Calendari Reunions Gremi 2018, Presentació 
del Pla d’actuacions 2018 i Redistribució de grups de Treball.

JD nº138 20 de març de 2018
Temes tractats: Continguts Assemblea General: Modificació d’estatuts, pressu-
post 2018, memòria 2017 i actuacions 2018, el Pla d’Actuacions pel 2018, en les 
tres àrees: 1. Estratègia, Administració Interna i Accions Institucionals, 2. Màr-
queting Comunicació i Formació 3. Serveis Acords i Convenis.

JD nº139 29 de Maig de 2018
Temes tractats: Tancament comptabilitat primer trimestre 2018, Aprovació del Pla 
d’Acció de Sostenibilitat del Gremi 2018, Acreditació, Meeting Point, Plataforma 
de pressupostos, Congrés REBUILD, Presentació Nova Imatge del Gremi, Sub-
vencions Ajuntament de BCN

JD nº140 24 de juliol de 2018
Temes tractats: Tancament comptabilitat primer semestre del 2018, Seguiment 
Pla d’actuació 2018. Accions efectuades i accions en curs.JD nº140 23 d’octubre 
de 2018

JD nº141 23 d’octubre de 2018
Temes tractats: Tancament comptable a 30 de setembre de 2018, Seguiment Pla 
d’actuació 2018. Accions efectuades i accions en curs.

JD nº142 11 de desembre de 2018
Temes tractats: Tancament comptable a 31 d’octubre de 2018, Presentació de 
proposta de Pressupost 2019 i Pla d’actuació 2019, Accions destacades: Plata-
forma de Pressupostos GREMIREFORMES i Certificació Professional



ACTIVITAT INSTITUCIONAL
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ACTE ANUAL

La nit del 23 de novembre va tenir lloc 
el Sopar Anual del Gremi de Reformes 
d’interiors, cuines i banys de Catalunya.
Va tenir lloc al restaurant Mana 75 de 
Barcelona i es van reunir 100 persones 
en una nit molt especial, amb retroba-
ments d’amics i amigues del sector, 
empresaris tots, agremiats, proveïdors i 
col·laboradors.
El President del gremi, el Sr David Al-
bert va obrir l’acte amb unes paraules 
de benvinguda i agraïment a tots els que 
han fet possible la celebració de l’esde-
veniment, destacant els nous projectes 
que es posaran en marxa l’any vinent: la 
certificació professional pel professional 
de les reformes d’interiors, i la platafor-
ma on-line de pressupostos.
Seguidament el Sr Secretari, Oscar Nie-
to, va entregar els diplomes als Socis 
Honorífics, professionals que ja han fi-
nalitzat la seva etapa laboral, però que mantenen la vinculació amb el Gremi, de 
igual forma que ho van fer al llarg de la seva trajectòria professional.
El sopar va estar amenitzat amb un espectacle sorprenent i engresca-
dor, de la mà de l’artista KYRA, qui va cantar, ballar í interactuar amb 
els pressents, patrocinat per NEOLITH. Es van sortejar regals, cortesia 
dels nostres col·laboradors: GALA, Catalònia Ceràmic i SAUNIER DU-
VAL i van participar també Neolith ,Teclisa i Banc Sabadell.També es va 
fer entrega d’un petit obsequi als guanyadors de la troballa del “gazapo”. 
Seguidament, els assistents van gaudir d’unes copes per cortesia de TECLISA 
i el Gremi.
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ACCIONS DINAMITZACIÓ

NOVA IMATGE !!

Un dels objectius del Pla de màrqueting 
del Gremi era la renovació de la imatge 
corporativa, adequant-la als nous temps 
i tendències i forma part del projecte del 
Gremi en pro dels nostres associats.
Dins del marc de col.laboració amb la Es-
cola de Disseny La Llotja, la nova imatge 
va ser un dels treballs de curs dels alum-
nes segon curs d’Estudis Superiors de 
Disseny Gràfic. D’entre tots els treballs, 
la Comissió del Gremi va triar una imatge 
corporativa fàcil de recordar, senzilla, ad-
vocant pel menys és més, coherent amb 
els valors i objectius del gremi, atemporal 
i a la vegada, que ens aporta diferencia-
ció. La guanyadora va ser l’alumne Imma 
Marro.

El Gremi actua com a paraigua 
i els pilars que ho sustenten re-
presenten a les empreses que el 
conformen.
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ACCIONS DINAMITZACIÓ

PRESENTACIÓ DE LA 
NOVA IMATGE AL GREMI

A l’esdeveniment, al que van assistir 
prop de 60 persones, el president del 
Gremi, David Albert, va dirigir unes 
paraules de benvinguda als assis-
tents, la directora Maribel Torrents 
va explicar el procés de creació de 
la nova imatge i el col.laborador ex-
tern, Diego Albadalejo, va fer un pe-
tit speech sobre la importància de la 
imatge de marca. Seguidament, l’ac-
te va estar amenitzat amb la interven-
ció de dos humoristes “Improscrits”. 
Gràcies a tots els que vareu parti-
cipar i acompanyar en una vetllada 
molt especial!



 16

ACCIONS DE DINAMITZACIÓ

FIRES SECTORIALS

CONGRES NACIONAL D’ARQUITECTURA AVANÇADA I CONSTRUCCIÓ 4.0 
REBUILD 2018. OCTUBRE
Per primera vegada, tots els agents que componen el cicle de vida d’una edifi-
cació, han estat junts per debatre sobre el futur del sector. Hem d’apostar per la 
tecnologia, la industrialització i treballar de la mà amb conceptes com l’economia 
circular o la sostenibilitat. Pujar-se al carro de la transformació és l’única manera 
de sobreviure al futur que està marcat per l’eficiència i l’ús de les energies re-
novables. Hem rebut la visita d’alguns del nostres professionals agremiats i de 
moltes empreses amb les que col∙laborarem pel vostre benefici.

CEVISAMA. FEBRER
Cevisama és una fira en constant 
creixement capaç d’atreure a més de 
90.000 professionals de tot el món.
Reuneix els productes més capdavan-
ters de la indústria de paviments i re-
vestiments ceràmics; fregides, esmalts 
i colors ceràmics...
És una trobada professional clau per a 
distribuïdors, arquitectes i interioristas; 
una plataforma comercial idònia per als 
fabricants, i punt de trobada imprescin-
dible per a conèixer les últimes tendèn-
cies.

FIESTA DE L’INSTALADOR. OCTUBRE
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ACCIONS DE DINAMITZACIÓ

LOTERIA 2018

Com cada any, des del Gremi s’han fet participacions de loteria.
L’any 2018 un dels números de les participacions del Gremi va resultar agraciat 
amb la devolució i es va fer una donació a la MARATÓ de TV3 d’aquells de vo-
saltres que així ens ho veu demanar.
Amb la loteria de Nadal del Gremi, es va participar en el sorteig d’una Panera de 
Nadal. 
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SOSTENIBILITAT I  COMPROMIS

El Gremi de Cuines, Banys i Reformes 
de Catalunya és una entitat local que 
ha anat desplegant una sèrie de ser-
veis a l’agremiat i, que com a resultat 
d’aquesta tasca, ha aconseguit conso-
lidar-se. Les persones que treballem 
pel Gremi, que per tant hi tenim alguna 
responsabilitat, estem convençuts que 
aquest és camí a seguir i que encara hi 
ha molta feina a fer, i que cal fer-la bé. 
Certament, aquest és un moment im-
portant pel Gremi. Cal definir el nostre 
horitzó i actuar en conseqüència.

Des del Gremi, estem convençuts 
que en el moment actual, com a or-
ganització, tenim un gran objectiu 
institucional per assolir que els pro-
fessionals que es dediquen a les re-
formes siguin conscients de la impor-
tància del tema de la sostenibilitat. 
El Gremi va signar el Compromís Ciu-
tadà per la Sostenibilitat 2012-2022 el 
passat 7 de febrer del 2017.

Amb la Signatura d’aquesta acta assu-
mim la nostra corresponsabilitat en la 
construcció d’una Barcelona més sos-
tenible, d’acord amb els objectius i les 
línies d’acció recollits al Compromís 
Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022. 
A la vegada, ens hem compromès a 
treballar activament i a fer públiques 
les accions concretes que configuren 
la nostre contribució.

Les accions que contempla el pla d’Ac-
tuació del Gremi són:

- El Gremi disposa de Contenidors se-
lectius de paper i plàstic per col·locar 
als establiments. Aquells professionals 
que han volgut disposar d’un conteni-
dor al seu establiment, ho han recollit, 
o be se lis ha fet arribar al seu propi 
establiment per part del personal del 
Gremi.

Es van sol·licitar a l’Agència de Resi-
dus de Catalunya 10 contenidors de 
paper i 10 de plàstic i s’han distribuit 
tots.

-Nom de l’actuació: Reforma’m i millo-
ra’m (Guia Rehabilita’m): Incorporar 
accions i solucions concretes que per-
metin la millora energètica dels habi-
tatges en el moment en que es fa una 
reforma del seu interior. Posar a l’abast 
dels professionals agremiats les fitxes 
de la Guia Rehabilita’m per tal de que 
puguin incorporar en la mida del possi-
ble alguna de les accions proposades 
com a mesures passives, actives o de 
millora de la salut i el confort.

Nom de l’actuació: Reutilitza’m: Faci-
litar la reutilització amb fins socials de 
mobiliari i elements que d’altra mane-
ra anirien a les deixalleries.Utilització 
d’Entitats amb Projecte Social pel 
buidatge de pisos o locals per lluitar 
contra la pobresa i l’exclusió social, 

PLA DE SOSTENIBILITAT
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SOSTENIBILITAT I COMPROMIS

REHABILITA’M
L’objectiu d’aquesta guia és facilitar al 
ciutadà i als professionals que no esti-
guin especialitzats en eficiència ener-
gètica informació útil per prendre de-
cisions sobre la renovació energètica 
dels edificis. Amb aquesta renovació 
es busca reduir dràsticament el con-
sum energètic, alhora que millorar les 
condicions de salut i confort, més enllà 
de les obligacions reglamentàries.

TARGETES PUNTS VERDS
Les targetes punts verds són uns car-
nets expedits per l’Ajuntament de Bar-
celona que atorguen el dret a disposar 
d’un descompte del 50% en el preu pú-
blic del servei de recollida de residus en 
els punts verds de zona de la ciutat de 
Barcelona.
Tots els Agremiats amb domicili fiscal a 
Barcelona que durant l’any 2018 us vau 
adherir al pla d’acció 2018 del Gremi ja 
podeu passar per la seu del Gremi a re-
collir les noves targetes de Punts Verds 
amb vigència per l’any 2019.

mitjançant la inserció laboral i social de persones marginades o excloses. 
Nom de l’actuació: Recomanacions Sostenibles: Accions informatives i forma-
tives destinades al foment de la Eficiència Energètica. Sessions formatives 
e informatives de productes i/o accions a introduir als projectes de reformes 
d’interiors per tal d’incrementar la eficiència energètica.Nom de l’actuació: Runa 
Neta i Punts verds: Fomentar a origen, és a dir, a les obres de reformes, la 
separació dels residus generats. 
És a dir: fusta, guixos i ceràmica, plàstics i metalls. 
Fomentar el bon ús dels punts verds Municipals. 
Fomentar amb recordatoris a les empreses agremiades, la separació en obra 
de residus. 
Difusió amb els mitjans al nostre abast de la ubicació dels Punts Verds, tipus i 
facilitar la informació als agremiats d’on cal portar cada tipus de residus.

PLA DE SOSTENIBILITAT
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ACCIONS DE FORMACIÓ

APRENEM MÉS: FORMACIÓ AL GREMI

El Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya és una entitat local que 
ha anat desplegant una sèrie de serveis a l’agremiat i que com a resultat 
d’aquesta tasca, ha aconseguit consolidar-se. El Projecte de Formació al Gremi 
té com a objectius:
Millorar les competències: habilitats, aptituds i actituds, necessàries per construir 
empreses més competitives, que permetin a les organitzacions obtenir els seus 
objectius estratègics.
Oferir una formació de qualitat i actual que permeti als agremiats respondre amb 
eficàcia i eficiència als reptes actuals de negoci i societat. 
Oferir noves eines per respondre davant les situacions d’especial complexitat 
socioeconòmica.

El Gremi fa una clara aposta pel creixement i per la professionalització del nostre 
sector, volem oferir una qualitat excel•lent de servei i d’atenció als nostres agre-
miats, tenint en compte que el desenvolupament professional és clau per resultar 
competitiu.
Des del Gremi creiem molt important ajudar als nostres agremiats mitjançant 
accions formatives específiques que lis permetin ser més competitius i estar al 
dia en tot allò referent a la seva feina del dia a dia.
Per això hem plantejat tres itineraris: 1. Àmbit laboral, fiscal i financer i de con-
sum 2. Àmbit Tècnic 3. Àmbit tecnològic i de màrqueting
Cada un d’aquests itineraris contemplen unes accions formatives específiques. 
Des del Gremi sabem que és important facilitar l’accés dels agremiats, i ho plan-
tegem amb horaris que lis permetin compaginar amb els horaris comercials dels 
seus establiments. En la mida del possible, les sessions han estat en la franja 
horària del migdia i amb sessions de 2 a 4 hores. A partir de la experiència dels 
anys anteriors en l’àmbit formatiu als nostres associats, sabem quins són els 
temes que desperten més interés.
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ACCIONS DE FORMACIÓ

SESSIONS FORMATIVES 

CURS DE PRESSUPOSTOS AMB 
EXCEL 
DEL 6 DE JUNY AL 20 DE JUNY

SESSIÓ FORMATIVA SOBRE LA 
NOVA SÈRIE SIMON 100 I LES NO-
VES TECNOLOGIES LED.  
16 DE MAIG DE 2018

SESSIÓ FORMATIVA EXCLUSIVA DE 
NEOLITH 
23 DE MARÇ DE 2018

GRAN FORMAT -LA TEVA REFOR-
MA 
 13 DE DESEMBRE DE 2018
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CERTIFICACIÓ PROFESSIOIAL

Hem treballat per iniciar la certifiació profesional. S’ha fet una enquesta prèvia 
,reunions diverses i s’ha treballat en definir el procés.

CERTIFICACIÓ PROFESSIONAL
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ACCIONS DE COMUNICACIÓ

Memòria 2017 feta i presentada en l’AsseMblea del 2018.

MEMÒRIA ANUAL 2018
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ACCIONS DE COMUNICACIÓ

CAMPANYES CORPORATIVES
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CAMPANYES CORPORATIVES

ACCIONS DE COMUNICACIÓ

Amb la col·laboració de:

20192019

www.cuinescat.es

9 3 4  5 1 7  4 4 6  
Consorci de Comerç,
Artesania i Moda
de Catalunya

ABRILMARÇ
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ASSAMBLEA GENERAL DEL GREMI 12 MARÇ

MAIG JUNY
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Barcelona Building Construmat del 31 al 17 maig
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GENER FEBRER

Fira CEVISAMA València del 28 gener al 1 febrer
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Fira CEVISAMA València del 28 gener al 1 febrer
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ACCIONS DE COMUNICACIÓ

XARXES SOCIALS
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Al llarg de l’any hem tingut un augment molt significatiu a les xarxes.



ACTIVITAT INSTITUCIONAL

 27

BUTLLETI SETMANAL “US RECORDEM”

Setmanal o Quinzenal, les empreses agremiades reben el Bulleti Us Recordem

Des del Gremi es fa el seguiment de l’impacte de cada comunicació. 
La taxa d’apertudes sempre supera el 50 % 




