Josep Casasayas, directiu de Quality Espresso, escollit
nou president del Fórum Cultural del Café
Casasayas, que ja era membre de la junta directiva des de 2002, ha estat escollit per
unanimitat i assumeix el càrrec amb la ferma voluntat de “contribuir a difondre la cultura
del cafè al nostre país”.
“Crec que tots els que estem vinculats amb el món del cafè hem de tornar a aquest sector
part d'allò que durant aquests anys n'hem aconseguit i presidir el Fórum Cultural del Café
és una bona manera de fer-ho”, assegura Casasayas.
El Fórum Cultural del Café porta a terme un intens programa d'activitats en diferents
àmbits: des de la formació fins a l'organització de campionats de baristes i accions de
divulgació, com la publicació d'una revista, i que l'han convertit en referent en el món del
cafè a l'Estat espanyol.
Barcelona, juliol de 2013.- L'Assemblea Extraordinària del Fórum Cultural del Café, dedicat a
difondre les virtuts del cafè i promoure'n el consum, ha escollit Josep Casasayas, director de
Recursos Humans, Planificació i Control de Quality Espresso, com a nou president en substitució de
Javier Batalla, de Cafés Batalla. Casasayas, que ja era membre de la junta directiva des de 2002, ha
estat escollit per unanimitat i assumeix el càrrec amb la ferma voluntat de “contribuir a difondre la
cultura del cafè al nostre país”.
“Crec que tots els que estem vinculats amb el món del cafè hem de tornar a aquest sector part d'allò
que durant aquests anys n'hem aconseguit i presidir el Fórum Cultural del Café és una bona manera
de fer-ho”, assegura Casasayas. Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per ESADE, és
soci accionista de Quality Espresso i un gran coneixedor de la realitat del cafè a Espanya, la qual
cosa garanteix “el prestigi i competitivat de la presidència del Fórum Cultural del Café”, com diu
l'entitat en un comunicat.
A banda de Casasayas, la nova junta de l'entitat està formada per Javier Batalla, Jordi Codina, David
Tomás, Salvador Sans, Alejandro Excepte Sanz, Alejandro Rodríguez, Guillermo Jáuregui, Antonio
Gros, Carlos Manuel Rodriguez, Emiliano Arencibia, Fernando Navarro, Daniel Portero, Samantha
Segòvia, Ignacio Écija i, com a assessors, Josep Rovira i Iñaki Vidaurrázaga. D'aquesta manera,
Casasayas s'assegura representació a la junta de Fórum Cultrual del Café de membres de diferents
comunitats i sectors del café i afins.
Sobre Quality Espresso
Quality Espresso SA, titular de les marques Gaggia, Futurmat, Mairali, Italcrem i Visacrem, és el
primer fabricant espanyol de màquines de cafè per a hotels, restaurants i cafeteries i una de les cinc
primeres empreses del seu sector a nivell mundial. La seva activitat industrial es remunta a 1952 i
en l'actualitat exporta a 90 països i dóna feina a 120 persones a la seva planta de 17.000 m2 ubicada
a la reconvertida Zona Franca de Barcelona.
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Sobre el Fórum Cultural del Café
Amb seu a Barcelona, el Fórum Cultural del Café neix al 1996 de la mà d'empreses del món del
cafè amb la intenció de crear una associació dedicada a donar a conèixer i promoure les propietats
del cafè. L'entitat porta a terme un intens programa d'activitats en diferents àmbits: des de la
formació fins a l'organització de campionats de baristes i accions de divulgació, com la publicació
d'una revista, i que l'han convertit en referent en el món del cafè a l'Estat espanyol.
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