Amb el suport de Cafès Novell

Pren un cafè i ajuda a persones sense
feina que volen emprendre
Per cada 4.000 euros es crearà un lloc de treball

Barcelona, 3 de març de 2020- La fundació Acció Solidària Contra l’Atur
(ASCA) llança aquest mes de març la segona edició de la campanya “Un cafè
per emprendre”. Amb la col·laboració de Cafès Novell, el seu objectiu és
aconseguir
fons
per
crear
llocs
de
treball
digne.
www.acciosolidaria.cat/uncafeperemprendre.
“La campanya proposa transformar l’empenta que ens dóna el cafè en una
empenta econòmica real per a persones que no tenen feina i volen posar en
marxa un projecte que els permeti crear-se un lloc de treball digne”, explica
Sònia Flotats, directora de captació de fons d’Acció Solidària Contra l’Atur.
Cafès Novell participa en la iniciativa aportant càpsules compostables de cafè
orgànic. Aquestes càpsules s’han distribuït per diferents espais de treball
compartit de Catalunya vinculats a l’emprenedoria i l’economia social. Durant
els propers mesos tots els cafès que es consumeixin en aquests espais es
convertiran en donatius per ASCA. “El 100% de la recaptació, assegura Sònia
Flotats, es destinarà a préstecs sense interessos per a l'emprenedoria”. “Per
cada 4.000 euros recaptats podrem crear un nou lloc de treball digne”, conclou.
En aquesta segona edició participen a la campanya el Grup Cooperatiu
ECOS (Bailén i Casp), els coworkings de retorn social Sinèrgics i La Clota, el
Centre per a la innovació socioeconòmica de Barcelona Activa, innoBA, els

coworkings Comusicwork (Barcelona), The Hub Space i Es-fera (Sant Cugat
del Vallès) el laboratori d'innovació social Coboilab (Sant Boi del Llobregat), el
laboratori d’aprenentatge TeamLabs i l’associació Solidança.
“Un cafè per emprendre” també virtual
Per totes aquelles persones que vulguin col·laborar amb la campanya però que
no es puguin apropar a aquest espais de treball, ASCA dóna la possibilitat de
fer
microdonatius
al
seu
web
en
concepte
d’un
cafè:
www.acciosolidaria.cat/uncafeperemprendre). Totes aquestes aportacions
també es destinaran als préstecs sense interessos que atorga ASCA a
persones emprenedores

ASCA i Cafès Novell
La fundació Acció Solidària Contra l’Atur és una entitat sense ànim de lucre
que des de l’any 1981 treballa perquè persones que es troben a l’atur o en
situacions de treball precari puguin crear-se o consolidar un lloc de treball digne
que els doni l’oportunitat real de tornar a començar. Aquesta tasca la realitza
principalment a través de l’assessorament, acompanyament i l’impuls econòmic
de les iniciatives emprenedores d’aquestes persones.
www.acciosolidaria.cat/
Cafès Novell va ser creada l’any 1958 per Ramon Novell Vivó. Des dels seus
inicis, l’empresa es va distingir pel compromís de comprar els millors grans que
permetessin degustar una tassa de cafè exquisida. A partir dels anys 90 va
ampliar les seves instal·lacions i iniciar l’expansió territorial amb delegacions
per diversos punts d’Espanya i a partir del 2011 va iniciar la seva presència
internacional amb seus a Hong Kong, Estats Units i Regne Unit.
Cafès Novell treballa en conjunt amb Utz Certified i Fair Trade per un cultiu i
consum de cafè sostenible. Aquestes dues entitats mundials acrediten la
producció global de cafè responsable.
www.cafesnovell.com
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