
 
 

“Conserves que Cuiden” per fer front a la COVID-19 

La Fundació Espigoladors inicia la campanya “Conserves que cuiden”. Elaboren 

compotes i cremes de verdura al seu obrador, que distribueixen a diverses 

entitats socials que treballen per garantir el benestar dels col·lectius més 

vulnerables.  

La crisi sanitària sense precedents que estem vivint ha fet augmentar el nombre de persones 

que tenen dificultats per accedir a una alimentació saludable. És un moment complex on 

molts menjadors socials i punts de distribució d’aliments s’han vist obligats a aturar la seva 

activitat. Per fer front a aquesta situació i garantir el dret a una alimentació saludable a totes 

les persones, la Fundació Espigoladors ha decidit bolcar tota la seva tasca a pal·liar els efectes 

de la COVID-19.  

Per fer-ho, han posat en marxa diverses accions.  

La campanya  “Conserves que Cuiden” 

La Fundació Espigoladors ha posat el seu obrador a disposició de les necessitats socials i ha 

engegat la campanya “Conserves que Cuiden”. Elaboren compotes de fruita i cremes de 

verdura amb missatges d’esperança i de suport i les distribueixen a diverses entitats socials 

amb les quals col·laboren. Algunes d’elles són Food For Good BCN, World Central Kitchen o 

la Fundació Arrels.  

Aquestes conserves s’elaboren amb excedents de productes de proximitat i contribueixen al 

manteniment i a la creació dels llocs de feina de l’obrador de la Fundació, un espai d’inserció 

social i laboral per a persones en situació de risc d’exclusió social.  

El disseny de les conserves està inspirat en la iniciativa #TotAniràBé, que es va iniciar a Itàlia 

i ja s’ha fet viral arreu. Infants de tot el món dibuixen arcs de Sant Martí amb missatges 

d’esperança i solidaritat per fer-nos saber que ens en sortirem. Un dels objectius de la 

campanya és traslladar aquest mateix missatge als col·lectius més vulnerables. “Conserves 

que Cuiden” apel·la a la positivitat i compta amb l’esperança com a late motiv. 



 
 

 

Durant la setmana del 13 d’abril l’obrador de la Fundació Espigoladors va arrencar la 

producció de les conserves vegetals, una producció plenament destinada a col·lectius en 

situació de vulnerabilitat que dona resposta a les mancances alimentàries nascudes fruit de 

la COVID-19. L’obrador garanteix totes les mesures de seguretat i sanitàries per a les persones 

treballadores i les seves instal.lacions.   

A través del seu lloc web, Espigoladors fa una crida a la ciutadania i a les organitzacions a 

col·laborar en el projecte a través d’una campanya de captació de fons: 

http://www.espigoladors.cat/ca/conserves-que-cuiden/ 

 

Fotografia: Jordi Flores 
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Altres accions contra la COVID-19 

Des de l’inici de la crisi causada per la COVID-19, la Fundació Espigoladors col·labora amb 

diverses iniciatives i xarxes de suport emergents que s’han organitzat per donar resposta a la 

situació actual. Així mateix, també col·labora amb entitats que fa anys que treballen  per 

garantir el benestar dels col·lectius més vulnerables.  

Han distribuït i coordinat la recollida d’aliments de diverses xarxes veïnals de suport mutu. El 

tancament i la baixa d’activitat de molts menjadors socials i punts de recollida d’aliments, ha 

fet que a molts barris i municipis el veïnat s'organitzés per proveir d’aliments les persones en 

situació de risc d’exclusió social. La Fundació Espigoladors hi ha col·laborat per garantir que 

tots els veïns i veïnes tinguin accés a aliments frescos i de qualitat.  

També ha col·laborat amb la iniciativa del món de la gastronomia Food For Good Bcn. 

Diversos col·lectius d’aquest sector s’han agrupat per cuinar i distribuir menús equilibrats i 

saludables a entitats socials de la ciutat de Barcelona que treballen per garantir el benestar 

dels col·lectius més vulnerables. Espigoladors canalitza aliments a la iniciativa, que són tant 

minves del sector primari com excedents d’algunes empreses de distribució alimentaria.  

Així mateix, han seguit canalitzant producte fresc a tots aquells punts de distribució 

d’aliments i botigues solidàries que han romàs actives. Així mateix, han organitzat diverses 

campanyes de suport al sector primari, a les petites i petits productors que han tingut 

dificultats per comercialitzar els seus productes.  

Seguint totes les mesures de seguretat 

i sanitàries, Espigoladors segueix 

espigolant els camps del sector primari 

amb grups de voluntaris i voluntàries. 

Fidels al seu propòsit i complint amb la 

seva missió, canalitzen els aliments 

frescos a persones en situació 

vulnerable per garantir el dret a una 

alimentació saludable i equilibrada de 

totes les persones. (Fotografia: Jordi 

Flores) 

 



 
 

Sobre la Fundació Espigoladors 

La Fundació Espigoladors és una empresa social que treballa per l'aprofitament alimentari 

d'una manera transformadora, inclusiva, innovadora, participativa i sostenible. L’activitat que 

els dona nom i que esdevé el punt de partida de tot el seu projecte és l’activitat d’espigolar. 

Aquesta pràctica consisteix en la recollida, en conveni amb pagesos i pageses locals i 

persones voluntàries, de fruites i verdures que són descartades del circuit comercial per 

excedents de producció, per un descens de les vendes o per qüestions estètiques.  

La major part d’aquesta recollida es canalitza directament a entitats socials i punts de 

distribució d’aliments que fomenten una alimentació saludable per a persones en situació 

vulnerable. La part restant és transformada en conserves 100% naturals i artesanals que 

elaboren al seu obrador sota la marca es im-perfect®, la primera marca d’aliments de l’estat 

espanyol que comercialitza productes de qualitat elaborats a partir d’excedents alimentaris. 

Alhora, l’obrador, situat al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat, genera oportunitats 

laborals que permeten la contractació de persones en situació de vulnerabilitat, 

principalment d’aquest barri i municipi. 

La sensibilització i el desenvolupament de projectes vinculats amb el malbaratament 

alimentari és un altre dels pilars fonamentals d’Espigoladors, que imparteix tallers educatius 

a escoles i instituts i tallers de sensibilització i de cuina d’aprofitament a entitats socials, 

desenvolupa projectes d’ApS i campanyes per a municipis, i organitza activitats de 

responsabilitat social corporativa (RSC). En aquesta línia, un dels projectes més rellevants de 

l’entitat és el Premi #elmenjarnoesllença, un concurs d’idees contra el malbaratament 

alimentari destinat a infants i joves d’entre 6 i 17 anys que aquest any celebra la 5a edició. 

PER A MÉS INFORMACIÓ 

Vídeo de presentació: www.youtube.com/watch?v=Z7MRncIDIAk&t=2s   

Lloc web Espigoladors: espigoladors.cat/    

Lloc web Premi: elmenjarnoesllenca.cat/   

Facebook: www.facebook.com/espigoladors/   

Twitter: @espigoladors 

Instagram: @espigoladors  @esimperfect 

 

Contacte 

Anna Gras, tècnica de comunicació: comunicacio@espigoladors.com 

Anna Cornudella Giral, tècnica de comunicació: anna.cornudella@espigoladors.com   
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