Mònica Usart i Ramon Mirabet, padrins arrossaires
solidaris 2017-2018
La meteoròloga i el cantant han elaborat un arròs i Ca la Nuri els oferirà a la
carta durant tot un any

Cada arròs servirà per fer donacions solidàries a dues associacions diferents

Ca la Nuri començarà a partir del 16 d’octubre una campanya solidària de
caràcter anual. El projecte consisteix en la col·laboració de la meteoròloga
Mònica Usart i el cantant Ramon Mirabet que apadrinaran dos arrossos creats i
pensants per ells mateixos. Els arrossos s’oferiran a les cartes dels restaurants de
Ca la Nuri i 1€ del preu anirà destinat a dues associacions solidàries: ‘Mi
compañero de viaje’, dedicat a la investigació del càncer infantil, i ‘Més que
Surf’, dedicat a l’ajuda i millorar de les capacitats dels nens amb TEA (Trastorn
de l’Espectre Autista).

Platja Ca la Nuri - Arròs Mònica Usart
L’Arròs Mònica Usart és un arròs potent que combina productes de mar i de
muntanya. Els ingredients principals són el pop, la cansalada a baixa
temperatura i els productes segons el temps. Per tant els cuiners del Platja Ca
la Nuri estaran molt pendents de les informacions de la Mònica en els diversos
mitjans de comunicació on col·labora. Caldrà saber quina és la meteorologia
per utilitzar el producte de temporada. L’arròs s’oferirà a les cartes del
restaurant Platja Ca la Nuri amb una senyalització especial.
Mi compañero de viaje

L’arròs tindrà una finalitat solidària. Cada vegada que un client demani l’Arròs
Mònica Usart, Ca la Nuri destinarà 1€ a l’associació Mi companyero de Viaje.
Aquest projecte, liderat per l’Andrea Martí, treballa per recaptar fons per lluitar
contra el càncer juvenil.
Més informació: https://www.micompañerodeviaje.com

Xiroi Ca la Nuri - Arròs Ramon Mirabet
L’Arròs Ramon Mirabet és un arròs que té molt a veure amb la manera de ser i
fer del cantant: la senzillesa i la importància de les petites coses. Els ingredients
són popets i ‘petites coses’ de temporada. D’aquesta manera l’arròs fa un
homenatge al single ‘Those Little Things’ que el Ramon va composar l’any 2016.
Aquestes petites coses poden ser uns pèsols, flors de carbassó o cigronets, per
exemple. L’arròs s’oferirà a la carta del restaurant Xiroi Ca la Nuri amb una
senyalització especial.
Més que surf

L’arròs tindrà una finalitat solidària. Cada vegada que un client demani l’Arròs
Ramon Mirabet, Ca la Nuri destinarà 1€ al projecte Més que Surf, que pretén
ajudar a millorar les capacitats dels nens amb TEA (Trastorn de l’Espectre
Autista) a través d’un programa de surf terapèutic propi.
Més informació: http://mesquesurf.com

Padrins Arrossaires de Ca la Nuri: Mònica Usart i Ramon Mirabet

La Mònica Usart va néixer a Molins de Rei, en 1984. És
llicenciada en Física i té un màster en Meteorologia.
De petita ja l'apassionava mirar el cel i volia arribar a
ser algun dia meteoròloga o astronauta. Actualment
és

la

dona

del

temps

de Rac1, Rac105 i 8tv.

Compagina el seu treball amb les conferències i els
tallers de meteorologia per a nens i adults.
Ha treballat en la televisió autonòmica catalana i a
Barcelona TV, entre altres mitjans de comunicació.

En Ramon Mirabet va néixer a Sant Feliu del
Llobregat en una família de músics i artistes de circ.
L’any 2005 viatja a París per a què la seva veu i la
seva guitarra s’escoltessin als carrers i a la vora del
Sena. Cinc anys més tard queda tercer del
programa televisiu francès ‘Nouvelle Star’. La seva
feina era molt ben reconeguda a França i l’any
2013 treu el primer disc ‘Happy Days’ finançat per ell
mateix. I al 2016 arriba ‘Home Is Where The Heart Is’,
el segon disc, amb el single ‘Those Little Things’ que
posa música a un anunci d’Estrella Damm.

Per a més informació:
Marc Orozco Velasco
Cap de comunicació de Ca la Nuri
Tel. 639 54 65 96
Mail. comunicacio@calanuri.com

