
 

 
 
 
 

     

   
“Penso que les claus de l’èxit són la cooperació i l

tanca perquè penso que la gent porta gent i 

que pot millorar cadascú”   

 

● L’Angie Escofet porta tota una vida d

company, el Jordi Beneyto, i ara fan parella empresarial al front de la cafeteria restaurant L’Espurna i 

la sala de festes La Flama. Angie, com et vas decidir a emprendre el teu propi negoci?

Tota la vida he treballat a l’hostaleria, des dels 18 anys. Amb el Jordi, el meu marit, havien tingut abans 
el Café Central a La Girada, i Cal Noi Noi a la plaça Milà 
l’oportunitat i ens vam quedar
menús i hem arribat a fer 60, el promig és molt variable, de 20 a 40 menús diaris.
 

• Com heu hagut d’afrontar les despeses de traspàs de local i les reformes? 

Hem invertit estalvis i hem aconseguit el recolzament de sponsors, tenim bones marques que ens han 
patrocinat a canvi de l’exclusivitat del seu producte. Conec alt
intentat i no és fàcil, penso que a nosaltres ens ha ajud
tenim els contactes i hem generat la confiança perquè sempre hem pagat les factures. 

 
• Quines penses que han estat les claus del vostre èx

Penso que les claus de l’èxit són la cooperació i l
perquè penso que la gent porta gent i que no hem de mirar que fa la competènci
millorar cadascú.    

 
• Com caracteritzes la vostra oferta gastronòmica? 

Oferim cuina casolana, el Jordi cuina 
han d’esperar vint minuts que es faci l’arròs perquè la fem al moment. El menjar és de qualitat, tenim 
un bon servei i un bon preu. També fem brasa, amanides, els nostres entrepans són
carta de 100 entrepans diferents

 
• Com us heu donat a conèixer

El boca a orella ha estat fonamental. També la relació amb entitats molt diverses. Nosaltres estimem 
Vilafranca, som del territori, 
veïns,... Vilafranca és cultura i es mou molt pel seu teixit associatiu. 
ara estem creant la web “el club de l’Espurna”.
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   http://www.lespurnadelavila.cat/

     Cafè Restaurant L’Espurna. Obert de dimarts a 

    matinada.  Sala de festes La Flama. Divendres i dissabtes, de les dotze de la 

   L’entrevista: Angie Escofet
Empresària.  

Cafeteria restaurant 

i LA FLAMA 1 sala de festes.

e l’èxit són la cooperació i l’autocrítica. A mi em fa pena quan un local es 

tanca perquè penso que la gent porta gent i que no hem de mirar que fa la competència sinó 

L’Angie Escofet porta tota una vida dedicada a l’hostaleria, en aquest entorn va conèixer el seu 

company, el Jordi Beneyto, i ara fan parella empresarial al front de la cafeteria restaurant L’Espurna i 

. Angie, com et vas decidir a emprendre el teu propi negoci?

a la vida he treballat a l’hostaleria, des dels 18 anys. Amb el Jordi, el meu marit, havien tingut abans 
el Café Central a La Girada, i Cal Noi Noi a la plaça Milà i Fontanals. Fa un any i mig vam

quedar amb l’Espurna que està funcionant prou bé. Vam començar fent 6 
menús i hem arribat a fer 60, el promig és molt variable, de 20 a 40 menús diaris.

Com heu hagut d’afrontar les despeses de traspàs de local i les reformes?  

Hem invertit estalvis i hem aconseguit el recolzament de sponsors, tenim bones marques que ens han 
patrocinat a canvi de l’exclusivitat del seu producte. Conec altres companys de professió que ho
intentat i no és fàcil, penso que a nosaltres ens ha ajudat el fet de portar molt de temps a l’hostaleria, 
tenim els contactes i hem generat la confiança perquè sempre hem pagat les factures. 

Quines penses que han estat les claus del vostre èxit?  

e l’èxit són la cooperació i l’autocrítica. A mi em fa pena quan un local es tanca 
perquè penso que la gent porta gent i que no hem de mirar que fa la competènci

Com caracteritzes la vostra oferta gastronòmica?  

cuina casolana, el Jordi cuina com a casa. Per exemple, el dijous és el dia de la paella i els clients 
han d’esperar vint minuts que es faci l’arròs perquè la fem al moment. El menjar és de qualitat, tenim 
un bon servei i un bon preu. També fem brasa, amanides, els nostres entrepans són
carta de 100 entrepans diferents!. 

Com us heu donat a conèixer?  

El boca a orella ha estat fonamental. També la relació amb entitats molt diverses. Nosaltres estimem 
 i participem a moltes entitats: falcons, castellers, xicots, associacions de 

veïns,... Vilafranca és cultura i es mou molt pel seu teixit associatiu. Les xarxes socials també ajuden, 
ara estem creant la web “el club de l’Espurna”. 
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Obert de dimarts a  diumenge, des de les vuit del matí fins quarts de dues de  la  

matinada.  Sala de festes La Flama. Divendres i dissabtes, de les dotze de la nit fins les sis de la matinada. 
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. Angie, com et vas decidir a emprendre el teu propi negoci?  

a la vida he treballat a l’hostaleria, des dels 18 anys. Amb el Jordi, el meu marit, havien tingut abans 
i Fontanals. Fa un any i mig vam aprofitar 

està funcionant prou bé. Vam començar fent 6 
menús i hem arribat a fer 60, el promig és molt variable, de 20 a 40 menús diaris. 
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com a casa. Per exemple, el dijous és el dia de la paella i els clients 
han d’esperar vint minuts que es faci l’arròs perquè la fem al moment. El menjar és de qualitat, tenim 
un bon servei i un bon preu. També fem brasa, amanides, els nostres entrepans són únics, tenim una 

El boca a orella ha estat fonamental. També la relació amb entitats molt diverses. Nosaltres estimem 
, castellers, xicots, associacions de 

Les xarxes socials també ajuden, 

Sant Francesc, 21.  08720 Vilafranca del Penedès.  
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nit fins les sis de la matinada.  



 

 
• Parlem de l’equip humà, quin perfil demaneu? 
 

Tenir un bon ambient de treball fa molt, és fonamental oferir un bon servei, ràpid i amable. Tots tenim 
problemes però al client l’hem d’atendre amb un bon dia i un somriure, per això l’actitud és molt 
important. També demanem com a requisit fonamental que parlin català, per a nosaltres això és clau. 
Pel que fa a l’edat, la nostra experiència és que la gent de més edat és la que té més continuïtat, la que 
et segueix. Amb la gent jove és més difícil, hi ha molta rotació sobre tot a les nits perquè quant tothom 
fa festa es quan més es treballa. D’altra banda, valorem la formació que es fa a La Fassina, de fet tenim 
treballant amb nosaltres el Marc, que havia fet un curs de cambrer, i la Laura que havia fet un curs de 
cuina.  
 

• Pel que fa a La Flama, com està funcionant? 

 
Fa dos mesos que tenim la Sala de Festes La Flama oberta. Està enfocada a persones de 30 anys en 
amunt, que les agradi la música dels 80 i els 90. També apostem per la música en directe i hem obert la 
Sala a les entitats. El 21 de març portem a Los Rebeldes, els primers divendres de cada mes tenim 
professors de salsa, també farem rock, country,...  La veritat és que tot ha anat molt ràpid i en poc 
temps tenim molta feina. 

 

• Ja per acabar, com pots conciliar estar al front de tots aquests projectes amb la teva vida familiar? 

Fem torns el meu marit i jo,  la veritat és que aquest estiu ha estat una bogeria, hem arribar a tenir 21 
persones treballant... És difícil, però tirem endavant amb il·lusió i moltes ganes. Al març vaig tenir una 
hèrnia discal i a la setmana ja estava treballant, quan ets autònom has de treballar molt i lluitar per 
sortir-te.  
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