
QUÈ FEM?
Espigolar vol dir recollir el producte que ha quedat al camp des
prés de la collita principal, al final del cultiu o descartat al triat
ge i que no és comercial però perfectament comestible. Ho fem 
amb l’ajuda de persones voluntàries i usuaris d’entitats so cials. 
Donem la totalitat del producte espigolat a Serveis de Distribu
ció d’Aliments que el reparteixen gratuïtament entre la població 
amb situació de pobresa. També elaborem productes alimentar
is al nostre obrador es imperfect®, on fem inserció sociolaboral i 
formació a persones en situació de vulnerabilitat.

COM HO FEM?
SENSE COSTOS. Nosaltres posem les caixes i el transport, i coor
dinem el voluntariat i la donació dels aliments.  

SENZILL. Fem una visita prèvia al camp per valorarne la situa
ció. Ens adaptem al vostre horari i condicions, i gestionem tota la 
logística.

SEGUR. Firmem un conveni de col·laboració amb el productor/a 
per tal d’oferir garanties i seguretat. Tenim assegurances i co
bertura a nivell jurídic. Formem les persones voluntàries, anem 
identificats i promovem que la feina es faci amb rigor i serietat. 
Garantim que el producte espigolat no es vendrà en fresc.

RÀPID. Donem resposta gairebé immediata i actuem al cap de 
pocs dies. L’espigolada dura unes 45 hores i, sempre que és pos
sible, finalitzem el cultiu.

BENEFICIÓS. La Fundació Espigoladors està adherida a la Llei 
49/2002 d’incentius fiscals al mecenatge.  Per altra banda, el pro
ducte espigolat que entri al nostre obrador es imperfect® serà 
pagat al preu prèviament acordat.

Ens deixes espigolar els teus camps?

CONTACTA’NS
644 88 07 47
info@espigoladors.com

#pagesiacompromesa

@espigoladors

REDUÏM 
LA INSEGURETAT 

ALIMENTÀRIA LOCAL.

PROMOVEM UN MOVIMENT 
CIUTADÀ QUE ACOSTA LES 

PERSONES AL CAMP.

SENSIBILITZEM SOBRE  
CONSUM DE PRODUCTE LOCAL, 

DE TEMPORADA I ALLUNYAT 
DE RÍGIDS CRITERIS ESTÈTICS.

Si t’ha quedat producte al camp, nosaltres venim a recollir-lo. 
Aprofitem els excedents i posem de nou la pagesia en valor!

VISIBILITZEM LES  
PROBLEMÀTIQUES  

I DIFICULTATS DEL SECTOR.


