Fundació
Espigoladors
Memòria d'activitats 2018

FUNDACIÓ ESPIGOLADORS MEMÒRIA ACTIVITATS 2018
Fotografia: Jordi Flores, Glòria Solans, Rafael Coelho, Lucia Gulminelli, Arxiu Espigoladors
Text i disseny gràfic: Fundació Espigoladors
Impressió: CET Apunts

Contacte:

mireia@espigoladors.com

Pàgina web: espigoladors.com
@espigoladors

@espigoladors
@esimperfect

Índex
4

6

Carta de l'equip

Què fem?

8

9

Qui som?

Grups d'interès

11

12

Premis i
reconeixements

El 2018 en xifres

14

16

Model de negoci

Recollida

18

20

Donació

Transformació
i inserció laboral

24

26

Sensibilització

Balanç econòmic

Algú va dir alguna vegada que el món
és de les persones valentes...
Són valentes aquelles persones que decideixen encarar els problemes des de qualsevol
òptica, aquelles que cada dia posen cos i ànima en fer possible que les coses passin per crear
un món millor. Les que passen a l'acció i fan el primer pas per convertir-se en agents de canvi
i inspirar a altres persones a que també ho siguin. Aquelles que segueixen els que van donar
aquell primer pas perquè, sense elles, només quedarien com unes boges. Les que recolzen
aquestes accions i que fan possible que creixin i continuïn generant impacte. Aquelles
persones públiques o que romanen en l'anonimat que fan possible un món millor. Les que
diuen "no" en un determinat moment. Totes elles són persones valentes.
Ens agradaria donar les gràcies a totes aquestes persones valentes que han format i formen
part de la nostra organització, no com a senyal de bona educació, que també, sinó com un
reconeixement a persones que han estat al nostre costat en tot moment: persones
voluntàries, entitats col·laboradores, empreses, administracions públiques i organitzacions
que ens donen suport, juntament amb un llarg, llarg, etcètera. Però, sobretot, volem destacar
el paper dels agricultors i agricultores compromesos, aquells que ens alimenten amb les
seves fruites i verdures i que ens han donat la confiança i el permís per entrar a les seves
terres i així aprofitar fins a l'últim dels aliments que han produït.
En definitiva, una suma de persones i organitzacions somiadores de diferents àmbits i
sectors que ens acompanyen de diferents maneres, totes elles igual d'importants i
necessàries. Gràcies a tota aquesta xarxa, avui podem escriure aquesta memòria. Us
convidem a llegir aquestes pàgines que resumeixen el més rellevant de l'any 2018 per a la
nostra entitat.
L'equip de la Fundació Espigoladors

Homenatge a un valent:
Paco Muñoz
A principis d'any rebíem la notícia de la pèrdua del Paco
Muñoz. Un agent de canvi, lluitador incansable, activista
ambiental, expert en la gestió de residus i l'aprofitament
alimentari.
Va ser vicepresident de la Plataforma Aprofitem els Aliments
i company de somnis. La seva feina és un referent i el seu
llegat ens inspira i ens acompanya sempre.
Fins sempre, Paco.

Treballant en xarxa
Formem part de les següents xarxes i plataformes, tant d'àmbit català com
nacional i europeu, amb l'objectiu de treballar conjuntament en diferents àmbits
relacionats amb la nostra raó de ser: el malbaratament alimentari,
la sostenibilitat, l'economia circular, la inclusió social, l'economia social i solidària i
l'agroecologia, entre d'altres.
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Què fem?
Espigoladors és una fundació sense ànim de lucre que lluita contra el malbaratament
alimentari alhora que empodera persones en risc d'exclusió social d'una manera
transformadora, participativa, inclusiva i sostenible.

Contribuir a la lluita contra el
malbaratament alimentari, sensibilitzar
la població sobre aquest problema
i garantir el dret a una alimentació
saludable i a oportunitats laborals per
als col·lectius en situació vulnerable.

VISIÓ

MISSIÓ

Des d'Espigoladors actuem sobre tres problemes i reptes socials: el malbaratament
d'aliments, la manca d'accés a una alimentació adequada, saludable i nutritiva, i la
falta d'oportunitats per a persones en situació de vulnerabilitat.

Desenvolupar un model replicable i transferible
que impacti en la reducció del malbaratament
alimentari, la millora de l'accés a una
alimentació adequada i la generació
d'ocupació per a persones en situació de risc
d'exclusió social.

VALORS
TRANSFORMACIÓ SOCIAL

INTEGRITAT

Treballem des de la voluntat de
contribuir a la construcció d'una societat
més justa, solidària i inclusiva.

Garantim el rigor, independència
i imparcialitat en les nostres activitats.

INNOVACIÓ

PROFESSIONALITAT

Promovem la creativitat i innovació
en el disseny i desenvolupament
dels nostres projectes i iniciatives
d'acció social.

Basem la nostra feina en l'eficiència
tècnica amb professionals formats i
capacitats per als projectes que portem
a terme.

INTERCOOPERACIÓ
Fomentem la cooperació, les sinèrgies i la suma d'esforços amb altres entitats, organismes
públics i institucions per combatre el desaprofitament d'aliments.
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Per què "espigoladors"?
Espigolar era una activitat tradicional que es realitzava antigament als camps i que avui ha anat
desapareixent progressivament, principalment en les societats més urbanitzades i industrialitzades.
Persones amb pocs recursos recollien als camps dels agricultors els excedents. Aquestes persones
recollien espigues de blat, fruita seca o olives, entre altres productes, que quedaven als camps, els
arbres i els horts una vegada l'agricultor ja havia fet la collita.
Actualment, agreujat per la crisi econòmica, podem trobar altres espigoladors i espigoladores.
Persones en situació vulnerable que remenen els contenidors en busca dels excedents de la
societat de consum.
Ambdos busquen, d'una manera o altra, millorar la seva situació personal, sovint sota la mirada
estigmatitzadora de la societat. L'objectiu d'Espigoladors és fomentar aquesta activitat com a
estratègia per reduir el malbaratament alimentari, facilitar l'accés a una alimentació adequada
per a tothom i impulsar la transformació social.

Imatge: Des glaneuses ("Les espigoladores"), Jean-François Millet (1857)

Qui som?
Espigoladors és una empresa social constituïda sota la forma jurídica de
Fundació. Va néixer el 2014 amb l'objectiu de construir un model alineat amb
els principis de l'economia circular amb un triple impacte social, econòmic i
ambiental.

PATRONAT

EQUIP

Presidenta: Mireia Barba
Secretari: Jaume Oller
(Tandem Social)
Tresorer: Xavier Costa
Vocals: Sison Pujol, Marina
Pons, Jordi Bruna, Ada
Parellada
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Homes
15%

Persones
contractades

Dones
85%

ON SOM?

Estem ubicats al Prat de Llobregat (Barcelona), una localització
estratègica, que ens permet estar molt a prop del sector primari al Parc
Agrari del Baix Llobregat, a només 10 km de la ciutat de Barcelona i a 2 km
de Mercabarna, el mercat majorista de Barcelona.
L'Obrador central d'Espigoladors, situat en el vulnerable barri de Sant
Cosme, contribueix a la seva revitalització social i ofereix oportunitats
laborals a joves i adults.

LA NOSTRA HISTÒRIA
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2014

2015

2016

2017

2018

Creació de
l'Associació a
partir dels seus
tres socis
membres i prova
pilot del model
en totes les
seves fases

Inici de les
activitats i
primer any de
funcionament
de l'entitat

Fase de
creixement i
increment de
l'impacte social,
ambiental i
econòmic

Construcció de
l'obrador propi a
el Prat de
Llobregat i
augment de
l'equip

Consolidació del
model, posada en
marxa de
l'obrador, impuls
de la marca
es im-perfect®

Grups d'interès
Escoles i
instituts

Centres
educatius

Empreses
privades

Punts de
distribució
d'aliments

Universitats

Entitats
socials

Sector
primari

Ajuntaments

Punts
de venda
Organismes
públics
Centres
cívics

Persones
consumidores

Voluntariat
Biblioteques
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El nostre compromís amb els Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS)
El 25 de setembre de 2015, els líders mundials van adoptar un conjunt d'objectius globals
per tal d'erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat per a tots com
a part d'una nova agenda de desenvolupament sostenible.
Les accions que impulsem des d'Espigoladors s'alineen amb els ODS següents:
ODS 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i
promoure l'agricultura sostenible.
ODS 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats.
ODS 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats
d'aprenentatge durant tota la vida per a tothom.
ODS 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació
plena i productiva i la feina decent per a tothom.
ODS 10: Reduir la desigualtat en i entre els països.
ODS 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.
ODS 13: Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

Font: (1) Objectius de Desenvolupament Sostenible
(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/)

Premis i
reconeixements
Finalistes dels Premis
EUSIC 2018
El premi de innovació social EUSIC està organitzat
per la Comissió Europea. En la seva sisena edició,
amb la temàtica "ReThink Local", buscava iniciatives
que des d'una òptica local poguessin impactar en la
societat. Espigoladors va passar a les semifinals,
juntament amb 29 iniciatives, escollides entre més
de 700 aspirants. Després de passar per una segona
fase de desenvolupament del projecte, juntament
amb assessors locals i europeus, en una acadèmia a
Cluj-Napoca, Romania, va aconseguir posicionar-se
entre els 10 finalistes i arribar a la gala de premis a
Brusel·les davant el comitè d'experts i jurat.

2018
Guanyadors del Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.
Finalistes al Premi Europeu EU Social Innovation Competition.

2014-2017
Guanyadors del premi Horts Educatius Ecològics de la Fundació Triodos en
la categoria Agricultura Social (2017).
Guanyadors del premi Luis Fernández Noé 2016 de la Fundación Alimerka
en la categoria “Acción contra el hambre” (2016).
Guanyadors del premi Eres Impulso de Font Vella adreçat a projectes
socials liderats per dones emprenedores (2016).
Premi Fundación Nina Carasso Proyecto #desafíos (2015).
Premi Pinyol d'Acció Solidària Contra l'Atur per a la iniciativa més
innovadora de l'any (2015).
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El 2018 en xifres
191.095

113

137

KG D'ALIMENTS
RECUPERATS

MILIONS DE LITRES
D'AIGUA ESTALVIATS

TONELADES
D'EMISSIONS DE CO2
EVITADES

605.133
RACIONS D'ALIMENTS
SERVIDES (300 G)

76.438

FAMÍLIES BENEFICIÀRIES
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26
OPORTUNITATS LABORALS
I FORMATIVES
GENERADES A L'OBRADOR

5.200

NENS I NENES
BENEFICIARIS DEL
PROJECTE "LA FRUITA
EN UN POT"

180

PUNTS DE VENDA
DE PRODUCTES
ES IM-PERFECT®

9.328
PARTICIPANTS EN
ACCIONS DE
SENSIBILITZACIÓ

Model de negoci
Recollida
Recuperem la fruita i verdura que es descarta, ja sigui
per un descens de vendes, per raons estètiques, per
excedents de producció o perquè la fruita està madura
i el consumidor ja no la compra. En cap cas es recull
fruita o verdura que no sigui apta per al seu consum.

Donació
Canalitzem el 90% dels aliments que recollim a entitats
socials, i així facilitem l'accés a aliments frescos, sans i
nutritius a persones que habitualment no hi poden
accedir. Les entitats socials són properes a la zona de
recollida.

Transformació i comercialització
Transformem la resta dels aliments recuperats
en delicioses conserves naturals i artesanals
(melmelades, cremes, salses i patés) i els
comercialitzem amb la marca es im-perfect®.

Inclusió
En tot aquest procés, integrem les entitats socials
receptores i persones en situació vulnerable. Així,
fomentem la dignitat de les persones i la generació
d'oportunitats laborals i socials des d'un vessant
transformador.

Sensibilització
Creiem que promoure un canvi de consciència social és
l'única via per construir un món millor i afrontar reptes
globals com el malbaratament alimentari. Tallers, cursos,
formacions, projectes educatius, campanyes i activitats
d'RSC són algunes de les nostres activitats per a sumar cada
vegada més persones a la comunitat #jonollenço.

14

Un model d'economia circular
L'economia circular és un nou canvi de paradigma que trenca amb el model tradicional d'economia
lineal: busca mantenir els materials, els productes i els seus components en processos que puguin
ser reintegrats en la cadena de valor una vegada acabada la seva vida útil, maximitzant
l'aprofitament dels recursos i minimitzant la generació de residus no aprofitables.
En aquest sentit, la raó de ser d'Espigoladors s'alinea amb els principis de l'economia circular.
En destaquem aquells sobre els quals la nostra activitat se centra principalment:
Es recuperen possibles residus per tal d'aprofitar-se com a recursos.
S'allarga la vida dels productes i se'n maximitza l'ús.
Els preus dels productes i serveis reflecteixen el cost ambiental associat.
S'impulsa la simbiosi industrial i el treball en xarxa per tal d'aprofitar aliments entre donants i
receptors, minimitzant la seva generació com a residu.

Font: (1) Ellen McArthur Foundation (https://www.ellenmacarthurfoundation.org/es/economia-circular/concepto)
(2) "Què és l’economia circular i per què és important per al territori". Xavier Marcet, Marc Marcet, Ferran Vergés.
Papers del Pacte Industrial, núm. 4
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Recollida
La recollida de les fruites i verdures es realitza directament en les
empreses o espigolant els camps dels productors/es. Totes les recollides
es realitzen sempre amb el seu permís.
Els programes d'espigolament es van obrint a diferents zones i seguint
una metodologia:

CREEM XARXES DE PRODUCTORS/ES LOCALS
D'UNA MATEIXA ZONA
Aquests s'adhereixen a la xarxa d'Espigoladors amb el
compromís de no llençar aliments i avisar-nos quan tinguin
excedents o mermes. D'aquesta manera:
Sensibilitzem al sector primari.
Reduïm el malbaratament alimentari en origen i el seu
impacte ambiental associat.
Apropem les persones de diferents sectors de la vida al
producte local i de proximitat i prenen consciència del
valor dels aliments i d'on provenen.

CREACIÓ DE COMUNITATS D'ESPIGOLADORS
Persones derivades de serveis socials o usuaris de punts de
distribució d'aliments que vulguin formar part d'un grup
amb una identitat que dignifica i al mateix temps fomenta
l'autoestima i la generació d'oportunitats o simplement
persones que volen participar d'aquesta activitat. Totes les
persones espigoladores segueixen un protocol marcat per la
organització.

Visibilitzem la tasca del sector primari
mitjançant accions de voluntariat
ambiental i social, alhora que
sensibilitzem sobre el valor dels
aliments.
16

INDICADORS 2018

95
productors/es

1.148
espigoladors/es
participants

191.095
kg d'aliments
recuperats

113

milions de litres
d'aigua estalviats

45
piscines
olímpiques

137
tonelades d'emissions
de CO2 estalviades

Programes d'espigolament
El treball al camp constitueix una part molt important de la nostra activitat. Quan rebem l'avís d'un
productor per anar a espigolar un camp, ràpidament activem el nostre protocol d'actuació. Visita sobre
el terreny per a determinar la magnitud de la feina a fer, preparació de material, difusió i mobilització
del nostre voluntariat, contacte amb entitats socials i Punts de Distribució d'Aliments (PDA), que
vindran a recollir el producte in situ, per repartir-lo posteriorment. Un engranatge que funciona a la
perfecció i que permet recuperar grans quantitats d'aliments, alhora que apropar la ciutadania a la
pràctica agrícola i a les seves problemàtiques d'una manera absolutament vivencial.
Espigolem vàries vegades per setmana i durant tot l'any. L'activitat acostuma a tenir entre 3 i 4 hores de
durada, temps suficient per adonar-se del gran poder transformador i educatiu que comporta, tant pel
que fa a l'aprofitament dels aliments com al foment del consum de producte local i de temporada.

12. Producció i consum responsables: cada any una tercera part de
tots els aliments produïts és llençada en alguna part de la cadena
alimentària, s'acaba fent malbé i no arriba als plats dels
consumidors. Les recollides mitjançant l'espigolament són una
manera d'evitar que aquest aliment es converteixi en un residu.
13. Acció pel clima: segons la FAO, el malbaratament d'aliments generat
en el planeta equival a 3,3 gigatonelades de CO2. Si el malbaratament
alimentari fos un país, seria el 3r en emissions de gasos d'efecte hivernacle.
A través de la recollida, evitem que aquestes emissions siguin en va i que els
aliments compleixin la seva funció de nutrir a les persones.
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Donació
EL CONTEXT: ACCÉS A UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE
El 27% de la població espanyola es troba en risc de pobresa, situació que afecta a 1 de
cada 4 persones (més de 12 milions d'habitants!). La crisi econòmica i financera de 2008
va generar importants desigualtats socials i una situació d'emergència social.
D'aquestes persones, n'hi ha quasi 3 milions que tenen privació material severa i
presenten serioses dificultats per alimentar-se adequadament, accedir a un habitatge
digne o disposar de subministraments energètics bàsics.
Des d'Espigoladors proposem un model d'accés d'aquests col·lectius a una alimentació
digna i saludable centrat en l'empoderament, la dignificació, l'autonomia, l'enfortiment
de les xarxes comunitàries i la participació.

CREEM UNA XARXA D'ENTITATS SOCIALS
LOCALS PER ZONA
Aquestes entitats socials tenen un punt de distribució
d'aliments per a persones en situació de vulnerabilitat.
Aquests punts de distribució d'aliments han de tenir la
capacitat de rebre i conservar aliments frescos. Al mateix
temps també és un requisit que siguin punts de
distribució amb projectes presents o futurs de creació
d'una metodologia de donació d'aliments
transformadora que trenqui amb un model
assistencialista.

Lluitem per facilitar l'accés
de productes frescos a persones
en situació de risc d'exclusió social.
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INDICADORS 2018

49
entitats socials
receptores

605.133
racions d'aliments
servides (300 g)

76.438
famílies beneficiàries
(entre 1 i 5 membres)

Fomentant el dret a una alimentació
saludable
Treballem directament amb els Punts de Distribució d'Aliments (PDA). Aquests poden ser tant una
entitat social sense afany de lucre, com pertànyer a una administració pública. Activem els PDA més
propers al camp on es farà l'espigolament, sent ells mateixos els qui es desplacen fins al punt exacte i
carreguen el producte. A mida que ampliem el nostre radi d'acció, també anem creant més xarxa i
sinèrgies amb els diferents PDA's.
Estem explorant i consolidant una nova línia de treball, consistent en apropar al camp a espigolar als
beneficiaris d'aquestes entitats, convertint-se en actors actius d'aquest procés de recolecció i donació
d'aliments.

2. Fam Zero: només amb la meitat del malbaratament que es genera actualment
en el món es podria alimentar la població que no hi té accés. A través de la donació
mostrem que existeix abundància per alimentar la humanitat, que els aliments
haurien de ser accessibles per a tothom, i apostem per una alimentació sana i
saludable, amb fruites i verdures, per a la població en situació de vulnerabilitat.
10. Reducció de les desigualtats: a l'oferir una canalització directa de producte fresc, local i
saludable a persones en risc d'exclusió social, es redueix la inseguretat alimentària, que és
una forma de desigualtat. Som conscients que aquesta no és la solució que ha de ser
perpetuada, per això apostem també per l'educació, la sensibilització i els canvis polítics
per tal que les desigualtats es redueixin de base.
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Transformació
i inserció
laboral
TRANSFORMACIÓ
Transformem una part dels aliments recuperats en
delicioses conserves naturals i artesanals (melmelades,
cremes, salses i patés) i els comercialitzem amb la marca es
im-perfect®. Es tracta de la primera marca d'aliments de
l'estat espanyol que comercialitza productes de qualitat
elaborats a partir d'excedents alimentaris i fruites i verdures
imperfectes en la qual participen col·lectius en risc
d'exclusió social.
Elaborem diferents gammes de productes amb la capacitat
d'innovar i produir-ne de noves. Actualment, a partir de la
fruita i verdura recuperada, produim salses, melmelades,
cremes i patés vegetals que comercialitzem a través de:
1. La marca es im-perfect® de conserves artesanals
elaborades a partir de matèries primeres que es descarten.
2. L'elaboració d'una marca blanca per a productors,
organitzacions i empreses que volen reduir el
malbaratament d'aliments mitjançant la comercialització
de conserves que diversificaran l'oferta dels seus productes
i contribuiran a fer impacte social i ambiental positiu.

INDICADORS 2018

5.200
nens i nenes en
situació vulnerable
receptores de
compotes

180

total punts de
venda el 2018

21.182
kg transformats a
l'obrador

I si... fruites i verdures lletges i
imperfectes donessin oportunitats
a persones en situació de risc
d'exclusió social i viceversa?
20

Posada en marxa
de l'obrador
El 2018 es caracteritza per la posada en marxa
de l'obrador d'Espigoladors, fet que consolida
fermament el projecte. Amb això, s'aconsegueix
tenir tot el control sobre el desenvolupament de
productes així com de la inserció laboral, amb
l'objectiu d'oferir tota l'excel·lència als nostres
clients i garantir la màxima qualitat i seguretat
en tots els processos.

Nova gamma
de patés
Aquest any no només ha sigut destacat per
haver posat en marxa el nostre obrador, sinó
perquè hem apostat per ampliar la nostra línia
de productes. Hem desenvolupat i produït tres
patés vegetals: pastanaga amb comí,
albergínia amb tàperes i carxofa. Continuem
treballant per oferir productes d'alta qualitat,
100% naturals, sense conservants, sense
colorants i sense al·lergens.

"La fruita en un pot"
Hem iniciat un projecte en col·laboració amb la
Fundació Banc dels Aliments i Fundació Agbar per
produir 56.670 unitats de compotes de fruites, que
han sigut distribuïdes a 5.200 nens i nenes menors
de 6 anys en situació vulnerable. Creiem que
aquest tipus de col·laboracions són la continuació
de les activitats que ja desenvolupem, per poder
oferir també la donació de productes en conserva,
amb la mateixa qualitat que el producte fresc.

21

INSERCIÓ LABORAL
L'obrador permet la contractació de persones en risc
d'exclusió social, joves i dones majors de 45 anys que
troben en Espigoladors i la marca es im-perfect® una
oportunitat laboral en una organització que enforteix
la dignitat de les persones, les empodera i n'incrementa
l'autoestima.

El nostre obrador
és un laboratori
d'innovació a
favor de
l'aprofitament
alimentari.

INDICADORS 2018
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14

7

10

oportunitats laborals
generades a l'obrador

persones que compleixen
mesures penals alternatives

oportunitats formatives
i de pràctiques

Inauguració de l'obrador
A finals de novembre vam celebrar la inauguració oficial de l'obrador d'Espigoladors, en un acte
en el qual van ser convidats el President de la Generalitat de Catalunya Quim Torra, i altres
càrrecs governamentals. També hi van assistir representants de l'Ajuntament del Prat de
Llobregat i entitats socials veïnes o col·laboradores, entre d'altres. L'acte, presenciat per un
número notable de mitjans de comunicació, es va viure sobretot com una festa per tot l'equip,
un moment de celebració de tota la feina feta.

8. Feina decent i creixement econòmic: oferim oportunitats tant
laborals com formatives. Des de reinserció laboral a través de serveis
socials, com pràctiques per estudiants o serveis a la comunitat derivats
de justícia. Això es realitza de manera local, de forma que es reactiva
l'economia propera i pot generar impacte a llarg termini.
10. Reducció de les desigualtats: a l'oferir oportunitats formatives i
laborals a l'obrador es disminueix la bretxa d'atur entre els sectors més
desafavorits i els privilegiats. L'adquisició de nous coneixements i
habilitats permet donar un impuls a una determinada part de la
població per tal que es promoguin les seves carreres professionals
i millorin la seva qualitat de vida.
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Sensibilització
Projectes educatius
Premi #elmenjarnoesllença, tallers educatius,
Projectes d'ApS, formació a professorat,
espigolades escolars...

Cultura de l'aprofitament
alimentari
Tallers de cuina d'aprofitament, degustacions
contra el malbaratament, formació en
alimentació saludable i cuina eficient en entitats
socials...

Creem un
moviment ciutadà a
través de la
sensibilització, per
promoure la
prevenció de residus
alimentaris.

INDICADORS 2018

Projectes i campanyes
de sensibilització
Campanyes amb administracions, accions i
activitats per a la ciutadania, participació en
xerrades, fires, congressos...

Estudis i consultoria
Projectes de diagnòstic, avaluació i prevenció
del malbaratament alimentari, assessorament a
empreses i entitats, acompanyament a nous projectes...

Campanyes i accions
per empreses

371
accions de
sensibilització

6.066
participants
en accions
de sensibilització

3.262
alumnes participants
en tallers a escoles i
instituts

Accions d'RSC: campanyes de comunicació
a mida, voluntariat corporatiu, activitats de team
building...
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4. Educació de qualitat: a través d'activitats de sensibilització divulguem
informació per a tot tipus de comunitats, per empoderar a la població i
sobretot a les futures generacions sobre l'aprofitament alimentari,
l'alimentació saludable, l'eficiència dels recursos, etc. per tal que puguin
prendre decisions amb esperit crític.

Premi
#elmenjarnoesllença
A tothom li han dit alguna vegada "el
menjar no es llença". Sense saber les xifres,
les nostres àvies i besàvies ja ho deien i ho
feien, aprofitant-ho tot. Espigoladors ha
convertit aquesta expressió en el leitmotiv
de l'entitat, en l'objectiu principal de la seva
acció i en el lema de concurs d'idees que
des de 2015 promou, entre nenes, nens i
joves d'entre 6 i 17 anys. Unes idees que
poden canviar el món a través de les noves
generacions.

Tallers de cuina
Promovem la cuina d'aprofitament com a espai de
transformació social, de relació entre les persones i
d'oportunitat de compartir aprenentatges i on
promoure un consum responsable i una alimentació
adequada.
Fem tallers a mida adreçats a tot tipus de públic:
persones que reben aliments de punts de distribució
i no sempre trien els aliments que consumeixen;
persones amb una economia molt ajustada que els
interessi optimitzar els recursos; persones amb
hàbits alimentaris poc saludables, o persones
interessades en la cuina eficient i d'aprofitament.

Espais de diàleg i
coneixement
Organitzem sessions i jornades per reflexionar,
debatre i conversar sobre l'aprofitament
alimentari, la prevenció dels residus d'aliments i
altres temàtiques relacionades. També
assessorem iniciatives incipients del mateix
sector. En aquest sentit el 2018 hem dut a terme,
conjuntament amb altres socis, el projecte
Moviment Zero Waste,
i volem donar continuitat a aquesta línia
d'assessorament a altres entitats per tal d'enfortir
els que fan una aposta per una societat més
equitativa i justa.

Balanç econòmic
INGRESSOS

DESPESES

Donacions

Aprovisionaments

3.5%

12.1%

21% Funcionament

38.8%
Vendes i
prestacions
de serveis

3.8%
Altres despeses
(amortitzacions
i despeses
financeres)

57.8%
Subvencions

Personal

63%

434.922,85 €

481.094,71 €

INVERSIONS
16.555,92 €

161.402,96 €

39.300,09 €

Anys
anteriors

217.258,97 €
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2017

2018

Construccions, maquinària, utillatge, mobiliari, equips per a
processament d'informació, elements de transport, mobiliari.

Col.laboradors
INSTITUCIONS

EMPRESES

ENTITATS SOCIALS

SECTOR AGRÍCOLA
Cooperativa
agrària de Sant
Vicenç dels Horts

... i 89 productors i productores de
tota Catalunya que participen en els
programes d'espigolament.

espigoladors.cat

