
-1-

MEMÒRIA 2019

FUNDACIÓ 
ESPIGOLADORS

Memòria 2019



FUNDACIÓ ESPIGOLADORS MEMÒRIA 2019

Índex

Fundació Espigoladors  
Memòria 2019 

Fotografia: Jordi Flores, Glòria So-
lans, Rafael Coelho, Lucia Gulminelli, 
Marta Torrent, Arxiu Espigoladors
Text i disseny gràfic: Fundació
Espigoladors

espigoladors.com
@espigoladors

Contacte: 
comunicacio@espigoladors.com
mireia@espigoladors.com

Presentació  04
Per què existim?  06
Qui som i què fem?  10
Recollida  26
Donació  30
Transformació 

i inserció laboral  34
Sensibilització  40
Balanç econòmic  48
Col·laboradors/es  50



-4- -5-

FUNDACIÓ ESPIGOLADORS MEMÒRIA 2019

2019, emergència climàtica
Actualment les reivindicacions mediambientals, en es-
pecial la lluita contra el canvi climàtic, estan a l’ordre 
del dia. Els i les joves d’arreu del món han alçat la veu 
per reclamar un model d’organització socioeconòmic 
més sostenible. L’any 2019 vam viure les primeres va-
gues pel clima i manifestacions multitudinàries, a les 
quals se sumaven tots aquells i aquelles que ja fa anys 
que treballen per assolir un canvi de paradigma. El seu 
objectiu és implementar un model que doni cabuda 
a totes les espècies del planeta, i que posi la vida al 
centre. 

El canvi climàtic té moltes causes, i cal revertir molts 
models de comportament, tant a escala individual com 
nacional i global, per a poder posar-hi punt final. Tots i 
totes som conscients que hem de reduir l’ús de com-
bustibles fòssils i de residus, i que cal fer un consum 
informat i sostenible. Però hi ha causants del canvi 
climàtic, i per tant accions que hem d’emprendre per 
a revertir-lo, que passen més desapercebudes. Una 
d’elles són les pèrdues i el malbaratament alimentari. 

“Malbaratament”, deia la cuinera Ada Parellada, és una 
paraula que tot just estem aprenent a dir. Fa referèn-
cia a tots aquells aliments aptes pel consum humà que 
són descartats al llarg de la cadena d’aliments, des 
del sector primari fins al rebost de casa. L’any 2011, 
la FAO va calcular que un terç dels aliments que es 
produeixen són malbaratats, i un any més tard l’estu-

di Fusions va acotar aquesta dada a escala europea: 
cada any, en aquesta regió, es descarten 88 milions 
de tones d’aliments. 

El lligam entre pèrdues i malbaratament alimentari, i 
canvi climàtic va molt més enllà de la generació de re-
sidus alimentaris. Quan un aliment és descartat, con-
verteix en residu tots els elements emparats per a la 
seva producció, com el sòl i aigua. A més, contribueix 
a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle; s’ha calculat 
que és el causant del 8% d’aquestes emissions a es-
cala global. 

Des d’Espigoladors considerem que és imprescindi-
ble donar a conèixer aquesta problemàtica mediam-
biental i social, i que cal emprendre accions per a re-
vertir-la. La nostra Fundació fa anys que treballa per 
l’aprofitament alimentari conjuntament amb una xarxa 
d’entitats, organitzacions i persones compromeses. 
Administracions, entitats col·laboradores, sector pri-
mari i persones voluntàries us donem les gràcies per 
la vostra implicació i suport. I a tots aquells i aquelles 
que vulgueu començar a implicar-vos-hi us donem la 
benvinguda.

Us convidem a llegir aquesta memòria del 2019 per a 
poder conèixer amb més profunditat el nostre model 
i la nostra organització. 
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Per què existim?
Una tercera part dels aliments que es 

produeixen al món acaben a les escom-
braries. A la vegada, a casa nostra un 
23% de la població viu en situació de 
pobresa, amb dificultats per accedir a 
una alimentació saludable i a oportuni-
tats laborals. Des d’Espigoladors volem 

capgirar aquesta situació paradoxal amb 
un model amb triple impacte.

1/3
de la producció
mundial d’aliments
es perd o es malbarata

40%
dels aliments que 
es produeixen a 
Catalunya s’acaben 
llençant

35 kg
per persona 
i any

=
Sector de la restauració, comerç 
al detall i àmbit domèstic

=1.300
MILIONS

DE TONES

Font: FAO (2011) i Agència de 
Residus de Catalunya (2012)
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MILIONS DE 
TONES D’ALIMENTS 
MALBARATATS ANUALMENT

3.300
milions de tones

de CO2 alliberades

Si el malbaratament 
alimentari fos un país 
seria el 3r en emissions 
de CO2 (8%).

250
km3 d’aigua 

utilitzada

1.400
milions d’hectàrees

28%
de la superfície 

agrícola del món

1.300
L’IMPACTE AMBIENTAL DE

1 
poma

28
litres d’aigua=

=

Font: Informe de la FAO Food wastage footprint. 
Impact on natural resources (2013)

Equivalent al cabal 
del riu Volga a Rússia.

Equivalent a dues 
vegades la superfície 

del Amazones.
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Espigoladors és una fundació sense 
ànim de lucre que lluita contra les 

pèrdues i el malbaratament alimen-
tari alhora que empodera persones 
en risc d’exclusió social d’una ma-
nera transformadora, participativa, 

inclusiva i sostenible.

Qui som 
i què fem?

Objectius

Lluitar contra 
les pèrdues 
i el malbaratament 
alimentari.

Garantir el dret a una 
alimentació saludable 
per a tota la població.

Generar oportunitats laborals 
per a persones en situació de 
risc d’exclusió social.

Contribuir a la lluita contra les 
pèrdues i el malbaratament 
alimentari, sensibilitzar la po-
blació sobre aquest problema 
i garantir el dret a una alimen-
tació saludable i a oportuni-
tats laborals per als col·lectius 
en situació vulnerable.

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.

Missió

Visió
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Espigolar era una activitat tradicional que es realitzava antigament als camps 
i que 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 estigma-
titzadora de la societat.

PER QUÈ ESPIGOLADORS?

 Fomentem l’espigolament com a estratègia 
per reduir les pèrdues i el malbaratament 

alimentari i facilitar l'accés a una alimenta-
ció adequada per a tothom.

2014
Creació de l'Associació a partir de les tres 
persones sòcies fundadores i prova pilot del 
model en totes les seves fases.

6 
AN

YS
, 

6 
FI

TE
S

2015 Inici de les activitats i primer any 
de funcionament de l’organització.

2016 Fase de creixement i increment de
l’impacte social, ambiental i econòmic.

2017 Construcció de l’obrador propi a el Prat de 
Llobregat. Es completa el cercle del model.

2018 Consolidació del model, posada en marxa de 
l’obrador, impuls de la marca es im-perfect®.

2019
El nostre propòsit i les persones són el centre 
de la nostra organització. Defensem la nostra 
pagesia.
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Estem ubicats al Prat de Llobregat 
(Barcelona), una localització estra-
tègica, que ens permet estar molt a 
prop del sector primari al Parc Agra-
ri 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 revitalit-
zació social i ofereix oportunitats  

laborals a joves i adults.
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homes

dones

15%

85%

25

Àrees

Espigolaments
i voluntariat Projectes 

Comunicació

Comercial

Obrador

Administració i 
comptabilitat

persones
treballadores

patronat

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

voluntariat

600 voluntaris 
i voluntàries
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COM HO FEM?
EL NOSTRE MODEL

Recuperem la fruita i verdura que es des-
carta, 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.

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, projec-
tes educatius, campanyes i activitats d’RSC són 
algunes de les nostres activitats per a sumar  
cada vegada més persones a la comunitat  
#jonollenço.

Recollida

Sensibilització
i educació

Lluitar contra 
les pèrdues 
i el malbaratament 
alimentari

Objectiu 1

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

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

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’opor-
tunitats laborals i socials des 
d’un vessant transformador.

Donació

Transformació 
i comercialització

Inclusió

Garantir el dret a una 
alimentació adequada 
per a tota la població

Objectiu 2

Objectiu 3
Generar oportunitats 
laborals per a persones 
en situació de risc  
d’exclusió social
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ECONOMIA VERDA 
I SOCIAL PER FER FRONT A 
L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Un model d’economia circular
L’economia circular és un nou canvi de paradigma que trenca amb el model tradi-
cional d’economia lineal: busca mantenir els materials, els productes i els seus com-
ponents 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 principal-
ment: 

• 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 en-

tre donants i receptors, minimitzant la seva generació com a residu.

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:

En línia amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible (ODS)
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grups d’interès

Empreses 
privades

Serveis de 
Distribució 
d’Aliments

Entitats socials

Ajuntaments
Organismes

públics

Centres
cívics

Biblioteques

Voluntariat

Persones
consumidores

Punts 
de venda

Sector primari

Centres 
educatius

Escoles 
i instituts

Universitats

AMB QUI I PER A 
QUI HO FEM?

Formem part de les xarxes i plataformes  
següents, tant d’àmbit català com nacional i 
europeu, amb l’objectiu de treballar conjun-

tament 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.

Treballant 
en xarxa
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PREMIS I 
RECONEIXEMENTS

Premi Voluntariat 2019 de 
la Generalitat de Catalunya

Premi CCNIEC Marc Viader a la 
millor innovació en productes
alimentaris

Premi del Diari El Llobregat en la 
Categoria Afluent Verd

Premis FRG 2019 / Guanyadors/es del 
Premi Albert Pérez-Bastardas sobre la 
protecció del mediambient, l’educació 
ambiental i la sostenibilitat.

Menció especial als Premis 
La Confederació.

Guanyadors del #Movethedate 
contest - food category (The 
Global Footprint Network).

Guanyadors/es dels Premis Mercabarna 
- Paco Muñoz en la categoria de “Millor 
iniciativa de treball en xarxa”.

EL 2019 EN XIFRES

235.202 
KG D’ALIMENTS 
RECUPERATS

744.806
RACIONS D’ALIMENTS
SERVIDES (300 G)

9.800
FAMÍLIES 
BENEFICIÀRIES

151
MILIONS DE LITRES
D’AIGUA ESTALVIATS

114.073
KG D’EMISSIONS
DE CO2 EVITADES

19
OPORTUNITATS 
LABORALS I 
FORMATIVES A 
L’OBRADOR

10.692
PARTICIPANTS 
EN ACCIONS DE 
SENSIBILITZACIÓ

295
PUNTS DE VENDA
DE LA MARCA 
ES IM-PERFECT®

5.200
INFANTS BENEFICIARIS 
DEL PROJECTE
“LA FRUITA EN UN POT”

2014-2018
• Premi Medi Ambient 

de la Generalitat de 
Catalunya (2018)

• Finalistes del premi 
Europeu EU Social 
Innovation Competition 
(2018)

• Premi Horts Educatius 
Ecològics de la 
Fundació Triodos en la 
categoria Agricultura 
Social (2017)

• Premi Luis Fernández 
Noé 2016 de la 
Fundación Alimerka en 
la categoria “Acción 
contra el hambre” 
(2016)

• 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)

2019



-26- -27-

FUNDACIÓ ESPIGOLADORS MEMÒRIA 2019

Recuperem l’activitat mil·lenària  
de l’espigolament per tal de fomentar 

l’aprofitament dels aliments al 
sector primari i facilitar l’accés a una 

alimentació saludable a tota la població. 
Així mateix, apropem la ciutadania al 

camp i visibilitzem la tasca de la pagesia.

Recollida
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Contribuïm a l’aprofitament alimentari 
al sector primari, alhora que apropem la 
ciutadania al producte local i sensibilit-

zem sobre el valor dels aliments.

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, prepara-
ció de material, difusió i mobilització del 
nostre voluntariat, contacte amb entitats 
socials i Serveis de Distribució d’Aliments 
(SDA), 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 ciuta-
dania a la pràctica agrícola i a les seves 
problemàtiques d’una manera absoluta-
ment 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 compor-
ta, tant pel que fa a l’aprofitament dels 
aliments com al foment del consum de 
producte local i de temporada.

#pagesiacompromesa
Tenim una xarxa de productors i productores col·la-

boradores, amb els quals firmem un conveni que 
possibilita l’accés als camps de manera regulada.

Qui són les persones 
espigoladores?
Persones derivades de serveis socials 
o usuàries de serveis 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’aques-
ta activitat. Totes les persones espigo-
ladores segueixen un protocol marcat 
per la organització.

104 PRODUCTORS I 
PRODUCTORES

600
VOLUNTARIS 
I VOLUNTÀRIES

235.202
KG D’ALIMENTS 
RECUPERATS

151
MILIONS 
DE LITRES 
D’AIGUA 
ESTALVIATS

114.073
KG D’EMISSIONS
DE CO2 EVITADES

17 VOLTES AL 
MÓN AMB 
COTXE

47.929
LITRES DE 
GASOLINA
EQUIVALENTS

60 PISCINES 
OLÍMPIQUES

1.887.496
DUTXES

Actuem principalment a la zona del Parc 
Agrari del Baix Llobregat, tot i que també hem 

col·laborat amb productors/es del Maresme 
i de Terres de l’Ebre. El nostre objectiu: 
estendre l’espigolament a tot el territori 

Aquest 2019
hem aconseguit...

39 ELEFANTS 
AFRICANS

EQUIVALENT 
AL PES DE
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Fomentem el dret a una alimentació 
saludable per a tota la població a partir 
d’un model centrat en l’empoderament, 
la dignificació, l’autonomia, l’enfortiment 

de les xarxes comunitàries i la 
participació.

Donació
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FOMENTANT EL DRET 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 mi-
lions d’habitants!). La crisi econòmica 
i financera de 2008 va generar impor-
tants desigualtats socials i una situació 
d’emergència social.

D’aquestes persones, n’hi ha quasi 3 
milions que tenen privació material se-
vera i presenten serioses dificultats per 

alimentar-se adequadament, accedir a 
un habitatge digne o disposar de submi-
nistraments energètics bàsics. Des d’Es-
pigoladors proposem un model d’accés 
d’aquests col·lectius a una alimentació 
digna i saludable centrat en l’empode-
rament, la dignificació, l’autonomia, l’en-
fortiment de les xarxes comunitàries i la 
participació.

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

Treballem en xarxa amb 
les entitats socials i els 
SDA locals
Treballem directament amb els Serveis de Distri-
bució d’Aliments (SDA), pertanyents tant a entitats 
socials sense ànim de lucre, com a l’administració 
pública. 

Activem els SDA més propers al camp on es farà 
l’espigolament, sent ells mateixos els qui es despla-
cen fins al punt exacte i carreguen el producte. A 
mesura que ampliem el nostre radi d’acció, també 
anem creant més xarxa i sinèrgies amb els diferents 
SDA’s.

Aquests punts de distribució d’aliments han de te-
nir la capacitat de rebre i conservar aliments fres-
cos. Al mateix temps també és un requisit que si-
guin punts de distribució amb projectes presents 
o futurs de creació d’una metodologia de donació 
d’aliments transformadora que trenqui amb un mo-
del assistencialista.

54 ENTITATS
SOCIALS
RECEPTORES

744.806
RACIONS
D’ALIMENTS
SERVIDES (300 G)

FAMÍLIES 
BENEFICIÀRIES

9.800

Aquest 2019
hem aconseguit...
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Transformació i 
inserció laboral

El nostre obrador, situat al barri de 
Sant Cosme del Prat de Llobregat, 

és tant un laboratori d’innovació per 
a l’aprofitament alimentari com un 

espai de formació i d’empoderament 
per a persones en situació de 

vulnerabilitat.
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Transformem una part dels aliments re-
cuperats en delicioses conserves natu-
rals 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 es-
panyol que comercialitza productes de 
qualitat elaborats a partir d’excedents 
alimentaris i fruites i verdures imperfec-
tes en la qual participen col·lectius en 
risc d’exclusió social.

Elaborem diferents gammes de produc-
tes amb la capacitat d’innovar i pro-
duir-ne de noves. Actualment, a partir 
de la fruita i verdura recuperada, pro-
duim melmelades, cremes, patés vege-

tals i salses que comercialitzem a través 
de:

La marca es im-perfect® de con-
serves artesanals elaborades a 
partir de matèries primeres que es 
descarten.

L’elaboració d’una marca blanca 
per a productors, organitzacions i 
empreses que volen reduir el mal-
baratament d’aliments mitjançant 
la comercialització de conserves 
que diversificaran l’oferta dels seus 
productes i contribuiran a fer im-
pacte social i ambiental positiu.

LA MARCA ES IM-PERFECT®

Un obrador de segones oportunitats
El nostre obrador, situat al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat, permet 
la contractació de persones en situació de 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 perso-
nes, les empodera i n’incrementa l’autoestima.

I si... fruites i verdures 
lletges i (im)perfectes 

donessin oportunitats a 
persones en situació de risc 

d’exclusió social i viceversa?

51.195
KG D’ALIMENTS 
TRANSFORMATS

19
OPORTUNITATS 
LABORALS I 
FORMATIVES

295
PUNTS DE VENDA

Aquest 2019
hem aconseguit...
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Melmelades de 
fruites i verdures

Patés 
vegetals

Donem segones oportunitats 
a fruites i verdures lletges, 

i a persones boniques.

Formats per al 
sector Horeca

Nova gamma de 
cremes vegetals
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Promoure un canvi de consciència 
social és l’única via per a construir 
un món millor i afrontar els reptes 

globals com les pèrdues i el 
malbaratament alimentari. Tallers, 
formacions, projectes educatius, 

campanyes de sensibilització i 
activitats de RSC són algunes de 

les nostres activitats perquè cada 
vegada siguin més els i les que se 
sumin a la comunitat #jonollenço.

Sensibilització
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Assessorament, 
investigació i 

innovació
Projectes i plans de 

diagnòstic i prevenció de 
pèrdues i malbaratament 

alimentari, assessorament 
d’empreses i entitats en 

l’àmbit de l’economia circular, 
acompanyament a nous 

projectes...

Campanyes i 
accions per a 
empreses

Accions d’RSC: 
campanyes de 
comunicació a mida i 
voluntariat corporatiu, 
activitats de team 
building, formació i 
sensibilització sobre 
aprofitament alimentari...

El 2019 hem coordinat, 
juntament amb Social 

Business City Barcelona i 
Nou Verd, el programa Les 
Baules, per donar suport a 
projectes cooperatius del 

sector agroalimentari.

L’espigolament és una eina 
de sensibilització ciutadana
molt potent a l’hora de 
visibilitzar la tasca del sector 
primari i conscienciar sobre 
el valor dels aliments, a la 
vegada que permet a les 
empreses alinear-se amb 
els seus ODS.

Cultura de 
l’aprofitament 
alimentari
Tallers de cuina d’aprofitament, 
showcooking, formació en 
alimentació saludable i cuina eficient 
a entitats socials, cuina i treball 
comunitari...

Campanyes de 
sensibilització

Projectes amb administracions, 
accions i activitats per a la 
ciutadania, participació en 

xerrades, fires i congressos, 
campanyes de comunicació 

sobre pèrdues i malbaratament 
alimentari, gestió de residus i 

consum responsable...

410
ACCIONS 
DE SENSIBILITZACIÓ

10.692
PARTICIPANTS EN 
ACCIONS 
DE SENSIBILITZACIÓ

Promovem la cuina d’aprofitament 
com a espai de transformació social 
i d’intercanvi d’aprenentatges, on 
promoure un consum responsable i una 
alimentació adequada. Aquest any hem 
participat, juntament amb ABD-ONG, 
en el projecte europeu Food Relations, 
que té com a objectiu emprar la cuina 
com a eina d’inclusió i intercanvi cultural 
de dones migrades en situació de risc 
d’exclusió social.

A finals del 2019 el CREDA-UPC va presentar l’estudi “Escoles contra el 
malbaratament alimentari”. Nosaltres hi vam participar amb l’elaboració i disseny 
d’una sèrie de material gràfic de sensibilització i una pàgina web per accedir-hi. 

Aquest 2019
hem aconseguit...
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Estudiant l’espigolament 
com a eina de dinamització 
agrícola i social i treballant 

amb la pagesia per assolir-ne 
la regulació

Durant el 2019 hem desenvolupat, amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, l’estudi 
“Tornar a espigolar: l’espigolament, una eina amb potencial transformador?”. Es tracta d’una 
diagnosi sobre l’espigolament com a eina de transformació social i dinamització comunitària 
a través de la qual hem pogut detectar febleses, fortaleses i oportunitats de la tasca 
d’espigolar els camps, així com analitzar a fons el nostre perfil de voluntariat.

“Tornar a espigolar: l’espigolament, una 
eina amb potencial transformador?”

Per encàrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació hem elaborat 
una guia per proporcionar a tots els agents interessats en la pràctica de l’espigolament les 
bases i bones pràctiques per tal de garantir un espigolament segur a totes les parts implicades. 
En l’elaboració també hi han participat el Departament de Treabll, Afers Socials i Famílies i 
els sindicats agraris Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), 
i Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC),

Guia de bones pràctiques per 
un espigolament segur
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Creiem que els i les joves són 
el motor de canvi de la nostra 
societat i que hem de dedicar 

temps a escoltar les seves idees. 

Considerem que l’educació és l’eina de 
transformació social més potent, i que 
els i les joves són el motor de canvi de la 
nostra societat. 

En el moment d’emergència climàtica 
en què ens trobem, l’aparició i incidèn-
cia dels nous moviments juvenils d’acti-
visme ambiental demostra la necessitat 
de comptar amb aquestes “generacions 
del futur” a l’hora d’adoptar noves solu-

cions, perspectives i idees per fer front 
als reptes socials i ambientals. 

Per aquest motiu, duem a terme diver-
sos projectes en l’àmbit educatiu, com 
ara el Premi #elmenjarnoesllença, tallers 
de sensibilització sobre el malbarata-
ment alimentari a escoles i instituts, pro-
grames d’ApS (Aprenentatge - Servei) i 
formació a docents per donar-los eines 
per tractar la problemàtica a l’aula.

EDUCACIÓ PER 
L’APROFITAMENT ALIMENTARI

El Premi #elmenjarnoesllença 
celebra la 5a edició
Des del 2015 promovem el Premi #elmenjarnoesllença, 
un concurs destinat a infants i joves d’entre 6 i 17 anys 
que vol posar en valor les seves idees alhora de combatre 
la problemàtica del malbaratament alimentari. El concurs 
consta de dues categories: l’infantil, en què els infants 
han de presentar contes il·lustrats, i la juvenil, en què els i 
les participants presenten un vídeo en què proposen una 
solució creativa i innovadora al problema. 

4.670
ALUMNES 
PARTICIPANTS
EN ACCIONS DE 
SENSIBILITZACIÓ

Els i les alumnes de l’INS Ferran Tallada de Barcelona 
van elaborar un mural al Mercat del Carmel com a 
part del seu projecte d’Aprenentatge - Servei per 

combatre el malbaratament alimentari al barri.

elmenjarnoesllenca.cat

L’estrena de la web del Premi 
és una de les novetats d’aquest 

2019. S’hi inclouen les bases, els 
membres del jurat , els premis 
de les categories i un blog per 

difondre iniciatives inspiradores.

781
PARTICIPANTS
A LA 5A EDICIÓ 
DEL PREMI 

ESCOLES 
I INSTITUTS36

211 PROPOSTES
PRESENTADES

Aquest 2019
hem aconseguit...
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Balanç econòmic

1%
Donacions

56,9%
Vendes i 
prestacions 
de serveis

42,1%
Subvencions

21%
Funcionament

63%

Aprovisionaments

Personal

12,2%

Altres despeses 
(amortitzacions 
i despeses financeres)

3,8%

INGRESSOS DESPESES

785.223,1 € 777.979,35 € 

INVERSIONS

16.555,92 € 161.402,96 € 39.300,09 € 26.067,53 € 
243.326,5 € 

Anys 
anteriors

2017 2018 2019

Construccions, maquinària, utillatge, mobiliari, equips per 
a processament d’informació, elements de transport...
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Col·laboradors/es
INSTITUCIONS

EMPRESES

ENTITATS SOCIALS

SECTOR AGRÍCOLA

Cooperativa 
agrària de 

Sant Vicenç 
dels Horts

...i 104 productors 
i productores de tota 
Catalunya que participen 
als programes d’espigolament.



I segueix-nos!

espigoladors.com
Visita el web


