Judit Mascó i els restaurants Ca la Nuri s’uneixen per recaptar fons
per a Fundació Ared
Barcelona, 10 de març
Aquest dimarts 10 de març, el restaurant Xiroi Ca la Nuri ha acollit l’acte de presentació
de la campanya solidària Padrins Arrossaires on Martina Klein, Vanesa Lorenzo, Juan
Avellaneda, Mag Lari, Carles Sans, Paula Jornet, i una llarga llista de joves convidades i
convidats, han degustat l’arròs solidari a favor de la Fundació Ared, entitat presidida
per Judit Mascó que treballa per la reinserció sociolaboral de persones en risc
d’exclusió.
La finalitat d’aquesta campanya és contribuir amb la tasca de la Fundació Ared
recaptant fons a través del plat insígnia de Ca la Nuri, la seva paella, on part de la
seva venta es destinarà a la fundació.
La col·laboració entre Ca la Nuri i Fundació Ared s’estén a d’altres àmbits, ja que treballen
conjuntament per la inserció laboral de les persones formades en els cursos de cuina
de l’entitat. Tanmateix, Ca la Nuri ofereix àpats gratuïts cada mes destinats al “treballador
del mes” de Salta, l’empresa d’inserció de l’entitat.

Sobre la campanya solidària
Els restaurants Ca la Nuri repeteixen per tercer any consecutiu la seva campanya
solidària Padrins Arrossaires per contribuir amb la tasca que fan les oenegés de la ciutat.
Al 2019, van sumar forces amb personalitats com el futbolista Sergi Roberto, a favor de la
Fundació Miquel Valls i amb el Mag Lari, a favor de l’ong Dream Nepal. Al 2018, van
comptar amb el suport de la meteoròloga Mònica Usart, que va apadrinar l’associació Mi
Compañero de Viaje, i del cantant Ramon Mirabet, que va col·laborar amb Més que Surf.

Sobre Fundació Ared
La Fundació Ared treballa per aconseguir la integració social i laboral de persones en
situació d'exclusió, majoritàriament dones procedents de centres penitenciaris i de serveis
socials.
L’entitat va néixer l’any 1994 al taller de confecció del Centre Penitenciari de Dones de
Barcelona, Wad-Ras, gràcies a la tenacitat i la il·lusió de cinc dones privades de llibertat,
una voluntària i una monitora de confecció, la fundadora de l’entitat, María Teresa
Rodríguez. Actualment, la fundació està presidida per Judit Mascó i dirigida per Pepa
Morató.
Salta és l’empresa d’inserció de la fundació que té per objectiu oferir una oportunitat laboral
a persones que s'han format en els cursos de l'entitat amb especials dificultats. Salta,
empresa d’inserció ofereix serveis i productes d’alta qualitat en càtering, obrador i confecció.
https://www.fundacioared.org/
http://www.saltacatering.com/
Twitter: @fundacioared
Instagram: @fundacio_ared

Sobre Ca la Nuri
Aquest negoci familiar neix el 1962 a Barcelona, en un local del Poblenou que servia tapes i
cuina de fonda. Avui es tracta d'una empresa consolidada amb cinc restaurants distribuïts al
litoral marítim (Platja Ca la Nuri, Xiroi Ca la Nuri i Bocafí d’en Noguera), a l'Eixample (Terra
Ca la Nuri) i a la ZAL Port del Port de Barcelona (Arrozal Ca la Nuri).
Amb una àmplia tradició en la cuina mediterrània i de temporada, la seva especialitat són
els arrossos i els plats amb sabor a mar.
https://www.calanuri.com/
Instagram: @calanuri

