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Una pandèmia per 
replantejar-nos 

el sistema alimentari
Per replantejar-nos el sistema establert, 
moltes vegades ens cal viure una situació ex-
trema, de col·lapse. La irrupció de la pandè-
mia de la Covid-19 ha convertit l’any 2020, 
precisament, en un any que ha reunit totes 
dues característiques: extrem i de col·lap-
se. Per una banda, l’emergència sanitària ha 
emfatitzat la necessitat de crear un sistema 
sanitari públic i dotat de recursos, i ha posat 
en dubte el model actual, que tantes retalla-
des ha patit des del 2008. Per altra banda, 
l’emergència social que ha derivat de la cri-
si sanitària ha posat sobre la taula de debat 
temàtiques tals com el dret a l’habitatge, la 
dependència econòmica de l’activitat turís-
tica, i el dret a l’alimentació saludable. És, 
precisament, a la defensa d’aquest dret bà-
sic i universal, on des de la Fundació Espi-
goladors hem centrat gran part dels nostres 
esforços durant aquest 2020.

Era el mes d’abril quan van irrompre dese-
nes de noves iniciatives de suport alimen-
tari arreu de Catalunya: les veïnes i veïns de 
molts barris i pobles es van organitzar per 
crear xarxes d’ajuda mútua, i el sector de la 
restauració va posar les seves cuines i co-
neixements culinaris al servei de totes les 
persones. Van ser necessàries moltes mans 
per donar resposta a les demandes d’ajuda 
alimentària, que van créixer un 40 % durant 
la pandèmia. Des de la Fundació Espigola-
dors, que des del 2014 treballa, entre altres, 
amb l’objectiu de garantir el dret a l’alimen-

tació saludable, vam seguir treballant a peu 
de terreny perquè ningú es quedés sense un 
plat a taula. Així, durant els primers mesos 
de la pandèmia, es van fer més espigola-
des que mai per promoure que les ajudes 
alimentàries incloguessin fruita i verdura 
fresca. Va ser una tasca que no hauria estat 
possible sense el suport del sector prima-
ri local, les voluntàries i voluntaris que ens 
van acompanyar als camps i la col·laboració 
amb entitats socials i serveis de distribució 
d’aliments d’arreu del territori. L’obrador 
es im-perfect® també es va convertir en 
un espai de lluita per pal·liar l’emergència 
alimentària: vam elaborar més de 70.000 
“Conserves que cuiden”, compotes natu-
rals i saludables distribuïdes a col·lectius 
amb dificultats alimentàries. La tasca d’Es-
pigoladors en aquest camp, però, no només 
se centra en donar una resposta ràpida a 
situacions d’extrema necessitat, sinó que 
també aposta per crear nous models d’aju-
da alimentària que s’allunyin de l’assisten-
cialisme i que se centrin en el foment de 
dietes saludables i sostenibles.

També va ser durant aquests mesos que es 
va posar a debat el sistema de producció 
d’aliments globalitzat que impera avui en 
dia. Arran de la pandèmia, aquest sistema, 
basat en la constant importació i exporta-
ció d’aliments produïts eminentment en 
monocultius al Sud-Global, no podia seguir 
funcionant. Per això, per primera vegada en 

molts anys, es va posar el focus en les agri-
cultores i agricultors locals, que són qui ens 
ha alimentat durant la pandèmia. Així, s’ha 
començat a plantejar la necessitat de retor-
nar a uns sistemes alimentaris locals, que 
promoguin les dietes tradicionals, la dignitat 
de totes les persones que hi treballen, i una 
relació més directa entre el camp i els es-
pais urbans. En definitiva, s’ha fet palesa la 
necessitat de valorar el sector primari local 
i de caminar cap a una major sostenibilitat 
en els sistemes agroalimentaris, un aspecte 
que entronca amb la necessitat de treballar 
per la sobirania alimentària. 

Un dels punts centrals d’aquesta lluita és la 
reducció de les pèrdues i el malbaratament 
alimentari, un dels objectius centrals de la 
nostra organització. En aquesta línia, seguim 
apostant per promoure l’espigolament com 
una eina amb un enorme potencial per vi-
sibilitzar la problemàtica de les pèrdues 
alimentàries al sector primari i contribuir a 
reduir-les. Alhora, també creiem imprescin-
dible fer front a aquest repte des de la sen-
sibilització i l’educació, per tal de promoure 
entre la ciutadania la cultura de l’aprofita-
ment alimentari.

La necessitat de fer front a les pèrdues i el 
malbaratament d’aliments ja era un tema 

central en les agendes polítiques abans de 
la irrupció de la pandèmia. Una setmana 
abans del confinament total de la població 
el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 
3/2020 de l’11 març, de prevenció de les 
pèrdues i el malbaratament alimentaris. És 
una llei pionera en l’àmbit europeu ja que 
considera la prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentari al llarg de tota la 
cadena agroalimentària. També incorpo-
ra l’espigolament i el regularà a partir d’un 
reglament específic que està en redacció i 
s’espera per al 2021. Espigoladors, vam ser 
una de les entitats impulsores de la llei i vam 
formar part de diferents grups assessors per 
desenvolupar-la.

Tots aquests debats en el camp agroalimen-
tari que han aflorit arran de la pandèmia de 
la Covid-19, han plantejat un escenari crític 
que esperem que serveixi de base per a tot 
el conjunt d’esdeveniments que es desen-
voluparan al llarg del 2021. Entre aquests, 
volem destacar la COP26 de Glasgow i el 
fet que Barcelona serà la Capital Mundial de 
l’Alimentació Sostenible. Són dos espais d’on 
en podran sortir propostes innovadores i 
nous principis que treballin per promoure 
sistemes alimentaris resilients, sostenibles 
i saludables. Mentrestant, però, des de la 
Fundació Espigoladors considerem impres-
cindible seguir impulsant alternatives que 
posin l’alimentació al centre: per les perso-
nes i pel planeta.

L’equip de la Fundació Espigoladors

La pandèmia de la Covid-19 
ha posat en relleu debats 

entorn al dret a l’alimenta-
ció saludable i la necessitat 
de transformar cap a una 
major sostenibilitat dels  

sistemes agroalimentaris.
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Per què 
existim?
Una tercera part dels aliments que es produeixen 
al món acaben a les escombraries. A la vegada, 
a Catalunya i a la resta de l’estat espanyol prop 
d’un 25 % de la població viu en situació de 
pobresa*, amb dificultats per accedir a una 
alimentació saludable i a oportunitats laborals. 

Des d’Espigoladors volem capgirar aquesta 
situació paradoxal amb un model amb triple 
impacte, compromès amb la sostenibilitat 
ambiental i la justícia social.

Voluntària en una espigolada 
de moniato al camp de Tarragona 

(Fotografia: Clàudia Grosche)
* Un 23,6 % a Catalunya (Idescat, 2019) 
i un 25,3 % a l’estat espanyol (INE, 2019)



1/3
de la producció
mundial d’aliments
es perd o es malbarata
Font: FAO (2011)

=
1.300
milions de tones 
d’aliments

Al sector primari, fruites i verdures queden 
descartades del circuit comercial per raons 
diverses relacionades amb criteris estètics 
o derivades de dinàmiques de l’actual model 
agroalimentari. 

Les pèrdues 
i el malbaratament
alimentari

PER QUÈ EXISTIM?

En termes generals, s’entén 
per pèrdues i malbaratament 
alimentari els aliments aptes per al 
consum humà que són descartats 
de la cadena agroalimentària per 
motius diversos, que generalment 
tenen l’arrel en dinàmiques de 
l’actual sistema agroalimentari  
i de la societat de consum.

Les pèrdues i el malbaratament 
d’aliments és una problemàtica 
global amb implicacions i 
conseqüències econòmiques, 
mediambientals i socials molt 
severes.

Formes diverses Massa grans
o massa petites

Taques i marques

Massa
madures

Excedents

Quan el preu del mercat  
cau per sota dels costos  

de producció i recol·lecció, 
obliga a productors i 
productores a deixar  

la collita al camp.

A Europa, el 45 % de la fruita i verdura disponible 
a l’inici de la cadena acaba esdevenint residu 
en el camí del camp a la taula. 

Font: European Commission (2020)
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Hortalisses

Fruites

Conreus d’oli

Cereals

Patates

Remo-
latxa 
sucrera

Carn

Lactis

Peix Ous

Quins aliments
es perden o es 

malbaraten
a Europa? 

24 %

22 %

10 % 7 %

12 %
11 %

5 %

3 % 2 %
4 %

En relació 
al percentatge
total de menjar 

malbaratat.

Font: European Commission (2020)

Les pèrdues
alimentàries 

al sector 
primari
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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

Cabal del riu 
Volga a Rússia

28 %
superfície agrícola 

utilitzada

Font: FAO (2013)

2 vegades 
l’Amazones

Reduir el 8 % de gasos d’efecte 
hivernacle mantindria l’escalfament 

global per sota dels 2 graus —tal 
com es demana a l’Acord de París— 

segons un informe del 2020 de 
l’ONG Drawdown Project.

38 %
del consum total d’energia 
destinada a la producció 

alimentària

L’impacte ambiental de les 
pèrdues i el malbaratament 
alimentari

= =

+ Contaminació 
de l’aigua 

dolça disponible 
(aqüífers i rius)

Degradació 
de sòls i pèrdua 
de la fertilitat

Degradació
d’hàbitats 

i ecosistemes 
terrestres i marins
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El dret a l’alimentació
saludable i sostenible

PER QUÈ EXISTIM?

El 25,3 % de la població espanyola es troba en risc de pobresa o 
exclusió social(1), situació que afecta prop de 12 milions d’habitants. 
La crisi econòmica i financera de 2008 va generar importants 
desigualtats socials i una situació d’emergència social. Enguany, 
l’esclat de la pandèmia de la Covid-19 ha generat una nova crisi  
social que, de nou, ha impactat en els sectors més vulnerables  
de la població. 

A casa nostra, bona part de la població pateix serioses dificultats  
per cobrir les seves necessitats bàsiques: tenir accés a una 
alimentació adequada i saludable n’és una d’elles. Actualment,  
doncs, el dret a l’alimentació, tot i ser un dret fonamental i 
universal, queda molt lluny d’estar garantit per a tota la població. 

Què entenem per
dret a l’alimentació?
El concepte de dret a l’alimentació no fa només 
referència a la ingesta de calories, sinó que té en 
compte altres dimensions com la capacitat de poder 
accedir lliurement als aliments a través de mitjans 
propis i de poder escollir de què alimentar-se.

Població amb elevades probabilitats 
de patir dificultats per accedir a una 
alimentació saludable i equilibrada, 
amb presència de producte fresc  
i de qualitat. 

+ 40 %
Demanda d’ajudes 
alimentàries des de 
l’inici de la pandèmia 
de la Covid-19(3)

23,6 %
Habitants de Catalunya 
en risc de pobresa o 
exclusió social(2)

Els elements 
constitutius 

del dret a 
l’alimentació

Disponibilitat Sostenibilitat Adequació

Accessibilitat Participació

“El dret a l’alimentació és el dret a tenir accés,
de manera regular, permanent i lliure, directament,  

o mitjançant la compra amb diners, a una alimentació 
quantitativa i qualitativament adequada, alhora que 
suficient i amb els mitjans necessaris per produir-la 

(terra, aigua), els quals corresponguin amb les tradicions 
culturals de cada població i que garanteixi una vida física 

i psíquica satisfactòria i digna.”

Jean Ziegler, Relator Especial sobre el Dret a l’Alimentació
de les Nacions Unides (2001)

Aliments segurs per al 
consum i adequats a 

nivell nutricional i cultural 
per assolir una vida digna, 

sana i activa.

Aliments assequibles
tant físicament com

econòmicament.

Les polítiques de foment 
del dret a l’alimentació 

s’han de generar seguint 
els principis de la 

sobirania alimentària.

Garantir l’accessibilitat i 
disponibilitat alimentària a 

llarg termini i seguint
criteris de respecte al 

territori, les economies 
locals i el planeta.  

Accés universal 
als aliments garantint-ne

la quantitat i qualitat
suficients. 

2019 

2020
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(1) Taxa de risc de pobresa o exclusió social AROPE. Font: INE (2019)
(2) Font: Idescat (2019)
(3) Font: Banc dels Aliments de Catalunya (2020)
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Qui som 
i què fem?
Espigoladors és una fundació sense ànim 
de lucre que treballa per l’aprofitament 
alimentari i el dret a l’alimentació, alhora 
que empodera persones en risc d’exclusió 
social d’una manera transformadora, 
participativa, inclusiva i sostenible.

Treballar per reduir 
les pèrdues i el 
malbaratament 

alimentari.

Fomentar el dret a una 
alimentació saludable  
i sostenible 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 
població sobre aquest problema i 
garantir el dret a una alimentació 

saludable i sostenible i a 
oportunitats laborals a col·lectius 

en situació de vulnerabilitat.

Desenvolupar un model  
replicable i transferible que impacti 

en la reducció de les pèrdues  
i el 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.

Objectius

Missió

Visió

-17-
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Recuperem l’espigolament 
com a acció per fomentar 

l’aprofitament alimentari al 
sector primari i facilitar l’accés 

a una alimentació saludable 
a col·lectius en situació de 

vulnerabilitat.

Recuperar 
la tradició...
Espigolar era una activitat tradicional que es 
realitzava antigament als camps i que ha anat 
desapareixent progressivament, principalment 
en les societats més urbanitzades i industria-
litzades. Persones amb pocs recursos, sobretot 
dones i nens, recollien als camps dels agricul-
tors els excedents: espigues de blat, fruita seca 
o olives, entre altres productes, que quedaven 
als camps, els arbres i els horts una vegada feta 
la collita.

Actualment, agreujat per la crisi econòmica, po-
dem 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 perso-
nal, sovint sota la mirada estigmatitzadora de la 
societat.

... com a alternativa 
de futur.

L’economia circular és un 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’aprofita-
ment dels recursos i minimitzant la generació de 
residus no aprofitables. 

De la fusió dels conceptes bioeconomia i eco-
nomia circular, en sorgeix el concepte de bioe-
conomia circular per referir-nos a models que, 
a banda de ser circulars, tinguin com a focus la 
minimització de l’impacte sobre el mediambient. 

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) van ser dissenyats per part de les Nacions 
Unides el 2015 per tal d’assolir metes a nivell glo-
bal que fossin comunes en tots els països, de cara 
a aconseguir una sostenibilitat mundial des d’una 
vessant multidisciplinària.

Les accions que impulsem des d’Espigoladors 
s’alineen amb els ODS següents:

Un model de 
bioeconomia

circular

En línia
amb els 

ODS

A dalt, Les espigoladores (Títol original:  
Des glaneuses), Jean-François Millet, 1857; a baix, voluntari 

d’Espigoladors en una espigolada de carbassa al Parc Agrari 
del Baix Llobregat (Fotografia: Jordi Flores).
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Creació de l'Associació 
a partir de les tres 
persones sòcies 

fundadores i prova 
pilot del model en 

totes les seves fases.

Inici de les 
activitats i 

primer any de 
funcionament de 

l’organització.

Fase de creixement 
i increment de 

l’impacte social, 
ambiental i 
econòmic.

2014 2015 2016

Les nostres oficines, obrador i centre logístic 
estan 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. 

La nostra presència arreu del territori ha anat 
augmentant durant els darrers anys: aquest 2020 
hem estès la nostra àrea d’actuació mitjançant 
espigolades a la zona del Maresme nord i del 

camp de Tarragona, on comptem amb una xarxa 
consolidada de voluntariat local i de productors  

i productores col·laboradors.

Construcció de 
l’obrador propi al 
Prat de Llobregat. 

Es completa el 
cercle del model.

2017
Consolidació del model, 

posada en marxa de 
l’obrador, impuls de la 

marca es im-perfect®.

2018
El nostre propòsit i les 
persones són el centre 

de la nostra organització. 
Defensem la nostra 

pagesia.

2019
Davant la crisi social derivada 

de la pandèmia de la Covid-19, 
seguim fidels al nostre 

propòsit i treballem perquè 
el dret a l’alimentació quedi 

garantit per a tothom.

2020

Voluntària en una espigolada de carxofa al Parc 
Agrari del Baix Llobregat (Fotografia: Jordi Flores)



homes

dones

35 %

65 %

23
persones

treballadores
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L’equip

Comptem amb un equip multidisciplinar, 
versàtil i divers, especialitzat en diversos 
àmbits: coneixement i sensibilització,
comercial, espigolaments i voluntariat,
comunicació i disseny, administració 
i comptabilitat, producció i logística.

El patronat

Presidenta
Mireia Barba

Secretari
Jaume Oller
(Tandem Social)

Tresorer
Xavier Costa

Vocals
Sison Pujol 
Marina Pons 
Jordi Bruna 
Ada Parellada
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Com ho fem?

Mitjançant acords amb productors  
i productores, organitzem espigolades  
amb voluntariat als camps per recollir fruites 
i verdures que són descartades del circuit 
comercial per diversos motius, com ara  
una reducció dels preus, un excés d’oferta  
o per qüestions estètiques, entre d’altres.

Creiem que promoure un canvi de 
consciència social és imprescinble per 
construir un món millor i afrontar reptes 
globals com el malbaratament alimentari. 
Generem coneixement i el compartim  
per promoure el canvi de mirada necessari 
per construir sistemes agroalimentaris 
sostenibles. 

Espigolaments Coneixement
i sensibilització

Treballar per reduir
les pèrdues i el 
malbaratament 
alimentari

Objectiu 1

Treballem en xarxa amb entitats socials 
i serveis de distribució gratuïta d’aliments (SDA) 
per canalitzar la fruita i verdura espigolada. 
Així, fomentem la presència de producte fresc 
als punts de donació d’aliments i, per tant, una 
dieta més equilibrada i saludable a col·lectius 
en situació de vulnerabilitat.

Recuperem excedents i fruita i verdura 
descartada per raons estètiques i les 
transformem en les conserves 100% 
vegetals i naturals es im-perfect®. 
A la vegada, al nostre obrador oferim 
oportunitats laborals a persones en risc 
d’exclusió social.

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

Suport alimentari Transformació 
i inserció laboral

Inclusió

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

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

Objectiu 2

Treballar per 
reduir les pèrdues 
i el malbaratament 
alimentari

Objectiu 1 Objectiu 3
Treballar per reduir
les pèrdues i el 
malbaratament 
alimentari

Objectiu 1

+
EL NOSTRE MODEL



Entitats 
socials

Administracions

Punts 
de venda

Sector 
primari

Centres 
educatius

i de recerca

Amb qui i per 
a qui ho fem?

Formem part de diverses xarxes i plataformes, tant d’àmbit local com 
estatal i europeu, amb l’objectiu de treballar conjuntament en diferents 
àmbits relacionats amb la nostra raó de ser: les pèrdues i el malbaratament 
alimentari, la sostenibilitat, l’economia circular, la inclusió social, l’economia 
social i solidària i l’agroecologia, entre d’altres.

TREBALL
EN XARXA

Xarxa de 
voluntariat 
ambiental  

de Catalunya

Acord Ciutadà 
per a una Barcelona 

Inclusiva

Xarxa d’Economia 
Solidària de 

Catalunya (XES) 

Barcelona 
+ sostenible

EcoWaste4Food

Red de Ciudades
para la Agroecología

Plataforma 
Aprofitem 

els Aliments

Círculo 
UnLtd Spain

MALBARATAMENT 
ALIMENTARI

AGROECOLOGIA
I SOBIRANIA
ALIMENTÀRIA

ECONOMIA
SOCIAL I

 SOLIDÀRIA

ECONOMIA
CIRCULAR

DRET A 
L’ALIMENTACIÓ

Taula de l’Economia 
Social i cooperativa  

del Prat de Llobregat 

Xarxa d’entitats de 
l’Ateneu Cooperatiu 

del Baix Llobregat 

Educoop

Ecoindústria
(economia circular  

del delta de Llobregat)

Xarxa pel Dret a 
una Alimentació 

Adequada 

Agropolis

SOSTENIBILITAT
I ACCIÓ 

CLIMÀTICA

Empreses 
privades

Ciutadania

Serveis de 
Distribució 
d’Aliments

Voluntariat

Agents 
de la cadena 

agroalimentària

Persones
consumidores
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Premis i 
reconeixements

• Premi Voluntariat de la 
Generalitat de Catalunya (2019)

• Premis Mercabarna - Paco Muñoz 
en la categoria de “Millor iniciativa 
de treball en xarxa” (2019)

• Premi del Diari El Llobregat en  
la Categoria Afluent Verd (2019)

• Premis Francesc Roca-Galès: 
guanyadors/es del Premi 
Albert Pérez-Bastardas sobre 
la protecció del mediambient, 
l’educació ambiental i la 
sostenibilitat (2019)

• Menció especial als Premis  
La Confederació (2019)

• Guanyadors/es del 
#Movethedate contest - food 
category (The Global Footprint 
Network) (2019)

• Premi CCNIEC Marc Viader a la 
millor innovació en productes 
alimentaris (2019)

• 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  
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)

2020

2014
/ 2019

Seleccionats/des com 
un dels “101 Ejemplos 

empresariales de acciones 
#PorElClima” 

(Comunidad #PorElClima)

Guanyadors/es dels 
Premis Barcelona 

Sustainable Tourism 
(BST). Categoria 
“Reinventar-se” 

Finalistes dels 
Premis Mañana 

Empieza Hoy 
(Mañana Empieza Hoy)

Finalistes del XI 
Premi Europeu 
de Prevenció de 

Residus 

(Ajuntament 
de Barcelona)

(European Week 
For Waste Reduction)

(Revista AireLibre)

FUNDACIÓ ESPIGOLADORS
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AireLibre. Compromís 

amb el Turisme 
Sostenible
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446.794
kg de fruita i verdura
recuperada i distribuïda

15 oportunitats laborals 
i formatives a l’obrador

compotes repartides 
durant la campanya 
“Conserves que cuiden”

1.414.848
racions d’aliments
saludables (300 g) 

18.616
famílies beneficiàries

287
milions de litres 
d’aigua estalviats

323
tones d’emissions
de CO2 evitades

74.504

2020
Signem un conveni de 

col·laboració amb els sindicats 
agraris Unió de Pagesos i la 
Federació de Cooperatives 
Agràries de Catalunya per 

fomentar l’espigolament entre 
els seus afiliats.

Celebrem l’aprovació de la
Llei catalana de prevenció de 
les pèrdues i malbaratament 
alimentaris que, de manera
pionera a Europa, inclou la 

regulació de l’espigolament.

#ActuemCovid19
Fem front als estralls 

socials de la pandèmia de
la Covid-19 mitjançant accions

de suport alimentari i la 
campanya “Conserves que 
cuiden”. L’objectiu: que el 
dret a l’alimentació quedi

garantit per a tothom.

Ampliem l’àrea d’actuació 
de les espigolades a la zona 

del camp de Tarragona, 
gràcies a un conveni amb 

l’Ajuntament de Reus, 
i al Maresme Nord.

Presentem la Guia de 
bones pràctiques per a un 

espigolament segur, elaborada 
amb el Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya.

Impulsem la campanya de 
comunicació #WeAreGleaners

en motiu de la celebració 
del primer Dia Internacional 
de Conscienciació sobre les 
Pèrdues i el Malbaratament 

Alimentari. 

Donem suport i 
assistència tècnica al 
primer projecte de 

rèplica de l’espigolament 
a tot l’estat espanyol: 
Buruxka, a Navarra.

Clausurem la cinquena 
edició del Premi 

#elmenjarnoesllença amb 
una festa en format virtual 

i la publicació del llibre 
El menjar no es llença: el 
relat de les criatures per 
l’aprofitament alimentari.

=
3,5 milions 

de dutxes

=
131 voltes al món 

en cotxe

El nostre impacte

Fem créixer
l’espigolament

=

Signem un conveni 
amb el Departament 

d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació de la 
Generalitat de Catalunya 

per donar suport al nostre 
programa d’espigolaments.
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#ActuemCovid19

Espigoladors seguim 
treballant fidels al nostre 
propòsit: contribuir 
des d’una visió sistèmica 
de l’alimentació a fer que 
els estralls d’aquesta crisi 
siguin menys durs per 
als col·lectius en situació 
de vulnerabilitat.

PEL DRET A UNA ALIMENTACIÓ SALUDABLE

El 2020 ens ha portat una crisi sanitària i social sense precedents. Des de l’inici de  
la pandèmia de la Covid-19, les situacions de fragilitat social han anat creixent al nostre 
país. L’inici de l’estat d’alarma i el confinament total de la població, a mitjans de març, 
va propiciar un augment de la desocupació i una baixada d’activitat de menjadors socials  
i punts de distribució d’aliments. Com a conseqüència, bona part de la població va veure 
perillar les seves necessitats bàsiques, com l’alimentació.

Treballem a peu de carrer durant l’estat 
d’alarma perquè ningú es quedi sense 
un plat a taula. Distribuïm aliments frescos 
a persones en situació de vulnerabilitat, 
a través de la col·laboració amb les xarxes de 
suport mutu veïnals, entitats socials i serveis 
de distribució d’aliments i altres iniciatives 
emergents, i gràcies als espigolaments als 
camps del sector primari. 

Impulsem campanyes de suport 
al sector primari per al consum 
de fruites i verdures de temporada. 
Informem els ciutadans de la realitat 
de les pèrdues d’aquests cultius 
i els convidem a consumir per pal·liar 
la baixada de les seves vendes a 
causa de la situació de confinament. 

Posem el nostre obrador al servei de les 
necessitats de la població i iniciem la campanya 
“Conserves que cuiden”. Produïm conserves 
100 % naturals i d’alt valor nutritiu, per posar-
les a l’abast de col·lectius amb problemes 
d’accés a una alimentació saludable. Ho fem 
amb la col·laboració d’entitats socials i altres 
iniciatives emergents, i gràcies al suport 
econòmic de la ciutadania i d’organitzacions 
compromeses.

Suport a 
la pagesia

Distribució 
d’aliments

Campanya 
“Conserves 
que cuiden”
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Alimentació
i sostenibilitat
DOS EIXOS IMPRESCINBILES
EN EL CONTEXT ACTUAL

L’emergència climàtica i la crisi social accentuada per la COVID-19 han fet evident la neces-
sitat d’una transformació del sistema alimentari actual per avançar cap a un model més 
just socialment i sostenible ambientalment. A nivell mundial i europeu, i també a Catalunya 
i a la resta de l’estat espanyol, s’estan impulsant polítiques i campanyes que promouen una 
alimentació saludable i sostenible, busquen solucions per garantir el dret a l’alimentació o 
defensen la sobirania alimentària com a via per promoure l’agricultura local. La lluita contra 
les pèrdues i el malbaratament alimentari també es troba en el punt de mira i s’alinea amb 
l’estratègia contra el canvi climàtic.

• FAO: Dia Internacional per 
la Conscienciació Sobre les 
Pèrdues i el Malbaratament 
Alimentari (29 setembre)

• Premi Nobel de la Pau 2020 al 
programa d’alimentació de l’ONU

• Pacte de Milà

• L’Agenda 2030 i els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible 
(ODS)

Marc polític
internacional

• Estratègia ”De la granja a 
la taula” (EU Green Deal)

• Ajuts europeus per mitigar 
les conseqüències  
de la Covid-19

Marc 
polític

 europeu

• Red de Ciudades por la 
Agroecología: Declaración 
de Valladolid

• Anunci d’un projecte de 
Ley contra el Desperdicio 
Alimentario (2021)

Marc polític 
espanyol

• Barcelona, Capital 
Mundial de l’Alimentació 
Sostenible 2021

• Llei 3/2020, de l’11  
de març, de prevenció 
de les pèrdues i 
el malbaratament 
alimentaris

Marc 
polític 
català

Un dels objectius de 
l’Agenda 2030 inclou 

reduir a la meitat 
el malbaratament 

d’aliments per càpita 
a nivell mundial. 

De manera pionera  
a tota Europa, 

s’inclou la regulació 
de l’espigolament.



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.

Espigolaments

FUNDACIÓ ESPIGOLADORS MEMÒRIA 2020
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Contribuïm a l’aprofitament 
alimentari al sector primari, 

alhora que apropem la 
ciutadania al producte local 

i sensibilitzem sobre el valor 
dels aliments.

Programes 
d’espigolament

El treball al camp constitueix una part molt im-
portant de la nostra activitat. Quan rebem l’avís 
d’un productor per anar a espigolar un camp, 
ràpidament activem el nostre protocol d’ac-
tuació. Visita sobre el terreny per determinar la 
magnitud de la feina a fer, preparació de mate-
rial, difusió i mobilització del nostre voluntariat, 
contacte amb entitats socials i Serveis de Distri-
bució 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 ciutadania a la pràctica 
agrícola i a les seves problemàtiques d’una ma-
nera 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.

Per què espigolem?
L’IMPACTE 
DE L’ESPIGOLAMENT

Contribuïm a reduir
les pèrdues i el
malbaratament

alimentari.

En reduïm l’impacte
ambiental associat

(emissions de CO2, ús
del sòl i de recursos

hídrics, etc.)Apropem la
ciutadania al camp  

i sensibilitzem sobre  
el valor i l’origen dels

aliments.

Donem visibilitat 
a l’agricultura local i a
la tasca i les dificultats

de la pagesia.
Generem un canvi 
de consciència que 
promou un consum 

responsable, de 
temporada i 

 de proximitat.

Facilitem l’accés a una
alimentació saludable 

de persones en situació
vulnerable.

Creem un moviment
ciutadà inclusiu,

empoderador  
i solidari.

446.794
KG DE FRUITA 
I VERDURA 
ESPIGOLADA
(al 2020)



Tenim una xarxa de productors i produc-
tores col·laboradores, amb els quals 
firmem un conveni que possibilita 
l’accés als camps de manera regulada.

Aquest 2020, hem signat un conveni de 
col·laboració amb els sindicats agraris 
Unió de Pagesos i la Federació de Coope-
ratives Agràries de Catalunya per fomen-
tar l’espigolament entre els seus afiliats. 
S’evidencia, així, el compromís ferm 
de la pagesia amb el dret a l’alimentació 
i l’aprofitament alimentari.

Antigament, a les viles medievals el so d’una 
campana avisava de l’obertura dels camps  
a les persones que realitzaven la pràctica  
de l’espigolament. Avui en dia, les eines digitals 
són les que ens permeten avisar al voluntariat 
que hi ha un camp per espigolar.

Espigolem amb equips de voluntaris i volun-
tàries de perfils molt diversos, tant a nivell 
d’edat, gènere, origen o professió. Això 
converteix l’espigolament en una activitat 
molt enriquidora i amb un gran potencial 
de dinamització social.

També hi participen entitats socials, que tro-
ben en l’espigolament una activitat de sensi-
bilització i treball en equip molt potent. Hem 
treballat amb col·lectius diversos, com joves 
en risc d’exclusió social, persones migrades, 
col·lectius amb discapacitat intel·lectual, 
escoles i instituts.

“Espigolo perquè tot i tothom té dret a 
una segona oportunitat. D'altra banda, és 
una manera d'estar en contacte amb la 
terra, el territori i no oblidar mai els meus 
avantpassats, que van treballar al camp. 
Espigolar és connectar de nou amb la nostra 
essència” (Adrián Rueda, voluntari)

El mapa de l’espigolament
ENFORTINT UNA XARXA DE PERSONES 
COMPROMESES ARREU DEL TERRITORI

Maresme nord  
i La Selva

(zona agrària de la
Conca de la Tordera)

Àrea Metropolitana 
de Barcelona

(Parc Agrari del Baix 
Llobregat i Parc del Garraf)

Camp 
de Tarragona

Terres 
de l’Ebre

149
PRODUCTORS 
I PRODUCTORES

#pagesiacompromesa

Ampliem l’àrea d’actuació 
de les espigolades a la zona 

del camp de Tarragona, 
gràcies a un conveni amb 

l’Ajuntament de Reus, 
i al Maresme Nord.

Donem suport i 
assistència tècnica al 
primer projecte de 

rèplica de l’espigolament 
a tot l’estat espanyol: 
Buruxka, a Navarra.

1.860
VOLUNTARIS 
I VOLUNTÀRIES

El nostre objectiu: 
fer créixer 

l’espigolament 
arreu del territori.80

ENTITATS 
SOCIALS
RECEPTORES

FUNDACIÓ ESPIGOLADORS MEMÒRIA 2020
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(Espai Rural Gallecs)
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Es publica la 
Guia de bones pràctiques 

per a un espigolament segur

El 29 de setembre de 2020, coincidint amb la celebració 
del Primer Dia Internacional de Conscienciació sobre les 

Pèrdues i el Malbaratament Alimentari, publiquem la Guia de 
bones pràctiques per a un espigolament segur, elaborada 
per encàrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, i amb la 
col·laboració de l’IRTA i els sindicats agraris Unió de Pagesos  

i Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.

El document té com a objectiu proporcionar les bases 
i bones pràctiques per garantir un espigolament segur a totes 
les parts implicades, visibilitzar l’espigolament com una eina 

més per reduir les pèrdues alimentàries al sector primari
i donar seguretat jurídica i protegir els interessos legítims 

dels productors i productores. 

Consulta 
la Guia aquí

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/04-alimentacio/malbaratament-alimentari/enllacos-documents/fitxers-binaris/Guia_de_bones_practiques_per_a_un_espigolament_segur.pdf
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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.

Suport
alimentari
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Fomentem el dret a 
l’alimentació saludable 
El dret a l’alimentació és un dret universal que 
hauria d’estar garantit per a tothom. Malaurada-
ment la realitat a casa nostra no és aquesta: la 
precarietat econòmica en la qual viuen moltes
persones fa que no puguin tenir accés a una ali-
mentació adequada i saludable. Arran de la CO-
VID-19, a més, la demanda d’ajudes alimentàries 
s’ha incrementat un 40 % a Catalunya. 

Des d’Espigoladors proposem un model d’accés 
d’aquests col·lectius a una alimentació digna i 
saludable centrat en l’empoderament, la digni-
ficació, l’autonomia, l’enfortiment de les xarxes 
comunitàries i la participació.

Treballem directament amb els Serveis de Dis-
tribució d’Aliments (SDA), pertanyents tant a en-
titats socials sense ànim de lucre com a l’admi-
nistració pública, per canalitzar fruita i verdura.

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

Aquests punts de distribució d’aliments han de 
tenir la capacitat de rebre i conservar aliments 
frescos. Al mateix temps també es valora que 
comptin amb projectes presents o futurs de 
creació d’una metodologia de donació d’ali-
ments transformadora que trenqui amb un mo-
del assistencialista.

Treballem en xarxa 
amb les entitats socials 
i els SDA locals 

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

social i per un model de suport 
alimentari més participatiu.

Impulsem i participem en 
projectes d’apoderament 
alimentari
Paral·lelament, duem a terme projectes d’apo-
derament de les persones usuàries dels SDA en 
relació a hàbits alimentaris i cultura gastronòmi-
ca. Participem, també, en xarxes i iniciatives que 
treballen per generar canvis en el sistema actual 
d’ajuda alimentària cap a models menys assisten-
cialistes i estigmatizadors. 

80
ENTITATS

RECEPTORES

Impulsem un projecte 
de diagnosi i accions 
participatives als SDA 

de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona per fomentar 

l’alimentació completa i 
equilibrada a les persones 

receptores d’ajudes 
alimentàries.

Participem a la segona 
edició del projecte Food 
Relations, juntament amb 
ABD-ONG, una iniciativa 
europea que té com a 

objectiu crear espais de 
participació i intercanvi 

cultural a través de la cuina.

2020
Col·laborem amb 
les xarxes veïnals 
autogestionades 

nascudes arran de la crisi 
sanitària de la Covid-19 

per garantir el dret a una 
alimentació saludable 
dels col·lectius més 

vulnerables.



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.

FUNDACIÓ ESPIGOLADORS MEMÒRIA 2020
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La marca
es im-perfect®

Recuperem fruites i verdures descartades del 
circuit comercial per raons estètiques o que 
provenen d’excedents i les transformem en les 
conserves es im-perfect®: melmelades, pa-
tés i salses 100 % naturals i vegetals. El nos-
tre obrador és un laboratori d’innovació per 
l’aprofitament alimentari diferents gammes de 
productes amb la capacitat d’innovar i pro-
duir-ne de noves. 

Es tracta de la primera marca d’aliments de 
l’estat espanyol que comercialitza productes 
de qualitat elaborats a partir d’excedents ali-
mentaris i fruites i verdures imperfectes en la 
qual participen col·lectius en risc d’exclusió 
social.

Al nostre obrador elaborem, també, producte 
per a tercers. Una opció per a productors/es, 
organitzacions i empreses que volen fomentar 
l’aprofitament alimentari mitjançant la comer-
cialització de conserves amb impacte social  
i ambiental positiu.

Transformació 
de producte per 
a tercers

600
PUNTS 
DE VENDA
(al 2020)

I si... fruites i verdures 
lletges i (im)perfectes 
donessin oportunitats 
a persones en situació 

de risc d’exclusió social 
i viceversa?

Un obrador
de segones oportunitats

El nostre obrador, situat al barri de Sant Cos-
me del Prat de Llobregat, permet la contrac-
tació de persones en situació de risc d’exclusió 
social, que troben en Espigoladors i la marca es 
im-perfect® una oportunitat laboral en una or-
ganització que enforteix la dignitat de les perso-
nes, les empodera i n’incrementa l’autoestima.

92.979
KG D’ALIMENTS 
TRANSFORMATS
(al 2020)

15
OPORTUNITATS 
LABORALS I 
FORMATIVES
(al 2020)

Situat al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat, 
el nostre obrador és un laboratori d’innovació per a 
l’aprofitament alimentari (Fotografia: Jordi Flores)
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Sofregit de 
tomàquet

No trobava feina i necessitava 
una oportunitat. A l’obrador, 
s’ha especialitzat en ajudant 

de cuina. “Ara soc més conscient 
del malbaratament alimentari 

i com evitar-lo. Una vegada pelada 
i netejada, una fruita lletja té 

el mateix gust!”
Mario,
creador 

de segones 
oportunitats

Patés
vegetals

Melmelades
de fruites 
i verdures

Social

Natural i saludable

Sostenible  
i circular

Elaborats amb fruites i 
verdures de temporada 

i de proximitat

100% vegetal i 
apte per a dietes 

veganes

FUNDACIÓ ESPIGOLADORS
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Impulsem la generació de coneixement sobre 
sistemes agroalimentaris sostenibles, sobirania 
alimentària i aprofitament alimentari i duem a 
terme accions de sensibilització perquè cada 

vegada siguin més les persones que se sumin al 
moviment #jonollenço.

Coneixement
i sensibilització

FUNDACIÓ ESPIGOLADORS MEMÒRIA 2020
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193
ACCIONS DE 
SENSIBILITZACIÓ
(al 2020)

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 la segona edició del 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. 

(Fotografia: Ismael Vera)

PARTICIPANTS
(al 2020)

5.052

Generem coneixement 
i el compartim per promoure 
el canvi de mirada necessari 

per construir sistemes 
agroalimentaris sostenibles.

Creiem que promoure un canvi de consciència 
social és imprescindible per construir un 
món millor i afrontar els reptes globals  com 
les pèrdues i el malbaratament alimentari, la 
sostenibilitat del sistema agroalimentari i el dret 
a una alimentació sostenible i saludable. 

Mitjançant un enfocament de treball de recerca 
dirigida a l’acció i metodologies innovadores 
i participatives, impulsem la generació de 
coneixement sobre sistemes agroalimentaris 
sostenibles, sobirania alimentària i aprofitament 
alimentari. Gràcies a un equip versàtil i 
multidisciplinar duem a terme projectes de 
recerca, consultoria i accions d’educació i 
sensibilització per tal que cada vegada siguin 
més les persones que aposten per un model 
sostenible i transformador.  

Fem créixer el moviment 
#jonollenço...

... des de diversos 
àmbits d’acció

Projectes 
educatius 
a escoles i
 instituts

Activitats per 
a la ciutadania

(xerrades, 
tallers...)

Assessoria
i consultoria Formació

Estudis
i guies

Campanyes de 
comunicació

Plans de 
prevenció

Disseny 
i divulgació 
de material 

didàctic

Cuina 
sostenible i 

d’aprofitament

Dinamització 
comunitària

Infografies amb idees d’aprofitament 
alimentari dissenyades per repartir 
entre les persones usuàries de Serveis 
de Distribució d’Aliments de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (elaboarades 
amb la col·laboració del CETT-UB i el 
suport de la Diputació de Barcelona).
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Educació per 
l’aprofitament 
alimentari
Creiem que l’educació és l’eina de transformació 
social més potent, i que els i les joves són el mo-
tor de canvi de la nostra societat. 

En el moment d’emergència climàtica en què 
ens trobem, l’aparició i incidència dels nous 
moviments juvenils d’activisme ambiental de-
mostra la necessitat de comptar amb aquestes 
“generacions del futur” a l’hora d’adoptar noves 
solucions, perspectives i idees per fer front als 
reptes socials i ambientals. 

Per aquest motiu, duem a terme diversos pro-
jectes en l’àmbit educatiu, com ara el Premi 
#elmenjarnoesllença, tallers de sensibilització 
sobre el malbaratament alimentari a escoles i 
instituts, programes d’ApS (Aprenentatge - Ser-
vei) i formació a docents per donar-los eines 
per tractar la problemàtica a l’aula.

ALUMNES 
PARTICIPANTS 
EN ACCIONS 
EDUCATIVES
(al 2020)

3.353

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. 

El Premi 
#elmenjarnoesllença
Des del 2015 promovem el Premi #elmenjar-
noesllença, un concurs destinat a infants i joves 
d’entre 6 i 17 anys que vol posar en valor les se-
ves idees a l’hora 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. 

Clausurem la 5a edició del Premi 
#elmenjarnoesllença (2019) 

amb la publicació del llibre “El 
menjar no es llença: el relat de 
les criatures per l’aprofitament 

alimentari”. L’esclat de la 
pandèmia té com a conseqüència 
la celebració de la festa i entrega 

de premis en format virtual.

Engeguem una nova 
edició del concurs, 

aquesta vegada en format 
Challenge. Una nova 

proposta per adaptar-nos 
a la situació de pandèmia
sense perdre l’essència 

del Premi.

2020

elmenjarnoesllenca.cat
El llibre El menjar no es llença: el relat 

de les criatures sobre l’aprofitament 
alimentari està coeditat amb Pol·len 
Edicions i inclou els contes finalistes 

de la 5a edició del Premi, així com 
una guia didàctica per treballar el 
malbaratament alimentari a l’aula.
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Balanç econòmic
4,43 %
Donacions

54,38 %
Vendes i 
prestacions 
de serveis

41,19 %
Subvencions

INGRESSOS

956.917,95 €

INVERSIONS

16.555,92 € 161.402,96 € 

Anys 
anteriors

2017

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

21,34 %
Funcionament

58,65 %

Aprovisionaments

Personal

17,72 %
Altres despeses 
(amortitzacions 
i despeses financeres)

2,29 %

DESPESES

954.726,56 €

39.300,09 € 26.067,53 € 

244.793,16 € 
2018 2019 2020

1.466,66 €
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Col·laboradors/es

Cooperativa 
agrària de 

Sant Vicenç 
dels Horts

...i 149 productors 
i productores de tota 
Catalunya que participen 
als programes d’espigolament.

Empreses

Entitats 
i iniciatives

socialsInstitucions

Sector 
agrícola



I segueix-nos!

espigoladors.com
Visita el web

http://www.facebook.com/espigoladors
https://twitter.com/espigoladors
https://www.instagram.com/espigoladors/
http://espigoladors.com
https://www.linkedin.com/company/espigoladors

