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Un esdeveniment emmarcat
en un context de transició
alimentària cap a la sostenibilitat
La 1a Marató #joespigolo per l’aprofitament alimentari és un esdeveniment impulsat per la Fundació Espigoladors, entitat que
des del 2014 treballa, des de diverses vessants i àmbits d’actuació,
per reduir les pèrdues i el malbaratament alimentari i fomentar
el dret a una alimentació saludable i sostenible. L’activitat compta
amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya.
El proper diumenge 3 d’octubre de 10 h. a 13 h., l’entitat organitzarà espigolades simultànies a diferents localitzacions del territori català, per tal d’impulsar i visibilitzar aquesta activitat que poc a
poc es va consolidant de nou al nostre país. Les zones agrícoles del
Parc Agrari del Baix Llobregat, l’Espai Agrari de la Baixa Tordera
i del Camp de Tarragona, on l’entitat desenvolupa habitualment
les seves accions d’espigolament, acolliran l’activitat, que preveu
la participació d’una cinquantena de voluntaris i voluntàries.
L’acció s’emmarca en la setmana del Dia Internacional de Conscienciació sobre les Pèrdues i el Malbaratament Alimentari (29
de setembre), i en un context en què la transició cap a sistemes alimentaris més sostenibles és a l’agenda política i mediàtica mundial. Enguany, Barcelona és la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible: entre el 19 i el 21 d’octubre de 2021, la ciutat serà la
seu del 7è Fòrum Global del Pacte de Política Alimentària Urbana
de Milà. També aquest 2021 ha estat declarat l’Any Internacional
de les Fruites i les Verdures, amb l’objectiu de visibilitzar-ne els
beneficis per a la nutrició humana i la salut i per la transició cap a
dietes més sostenibles.

Enllaços d’interès
•

Web oficial de les
Nacions Unides sobre
el Dia Internacional de
Conscienciació sobre les
Pèrdues i el Malbaratament
Alimentari

•

Barcelona, Capital Mundial de
l’Alimentació Sostenible 2021

•

Sobre la Fundació Espigoladors

•

Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

•

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

•

FAO: Any Internacional de les
Fruites i les Verdures (2021)

Pàgina web de
l’esdeveniment
(per a més informació
i inscripcions) inscripcions)

L’espigolament: una activitat
mil·lenària per recuperar
el valor dels aliments
Una tercera part dels aliments que es produeixen a escala global,
es perden o es malbaraten al llarg de la cadena alimentària: això
equival a la impactant xifra de 1.300 milions de tones anuals d’aliments que s’acaben desaprofitant en el camí del camp a la taula.
Les pèrdues i el malbaratament alimentari tenen lloc per motius
diversos, que generalment tenen l’arrel en dinàmiques de l’actual
sistema agroalimentari i de la societat de consum.
Des de la Fundació Espigoladors treballem per reduir i prevenir
aquesta problemàtica mitjançant l’espigolament. Espigolar consisteix en recollir, als camps del sector primari, aquelles fruites i
verdures que no han pogut tenir sortida comercial per diversos
motius: criteris estètics, desequilibris entre l’oferta i la demanda
o baixades de preus són alguns dels més freqüents. Ho fem sempre amb el permís dels agricultors i agricultores i amb la col·laboració de moltes persones voluntàries. Les fruites i verdures
que recuperem les distribuïm a entitats socials que donen accés
a aliments a col·lectius en situació de vulnerabilitat. Així, treballem també per fomentar el dret a una alimentació saludable per
a tota la població. Alhora, l’espigolament esdevé també una eina
per apropar la població urbana al camp, visibilitzar la tasca de la
pagesia i sensibilitzar sobre el valor dels aliments.

Enllaços d’interès
•

Sobre les pèrdues i el
malbaratament alimentari

•

Guia de bones pràctiques per
a un espigolament segur

La pràctica de
l’espigolament té un
impacte directe en 4
dels 17 Objectius de
Desenvolupament
Sostenible.

Informació bàsica
sobre l’activitat
•

Dia i hora: Diumenge 3 d’octubre, de 10 h. a
13 h.

•

Localitzacions: Parc Agrari del Baix Llobregat, Espai Agrari Baixa Tordera i Camp de
Tarragona. Les ubicacions exactes es facilitaran en el moment de la confirmació de la
inscripció.

•

Activitat gratuïta.

•

Oberta a totes les edats. Els/les menors d’edat
hauran d’anar acompanyats d’una persona
adulta.

•

No es requereix experiència ni formació prèvia relacionada amb temes agrícoles.

•

Per apuntar-s’hi, cal estar inscrit a la borsa
general de voluntariat de la Fundació Espigoladors i emplenar el formulari que trobareu al web de l’esdeveniment.

•

A l’hora de confirmar la inscripció, es donarà
prioritat a aquelles persones que no hagin
anat mai a espigolar. D’aquesta manera, farem possible que tots i totes poguem formar
part del moviment #joespigolo!

Material de
comunicació
Descàrrega material gràfic i imatges

L’esdeveniment
a les xarxes
#joespigolo
@espigoladors

Atenció als mitjans
Anna Gras Brugulat
comunicacio@espigoladors.com
669 46 76 15

2a edició Premi per al voluntariat
de la Fundació Espigoladors

Posa el focus
en l’aprofitament
alimentari
Després de la bona rebuda de la primera edició del Premi per al voluntariat de la Fundació Espigoladors, celebrat l’any 2020 sota el
nom d’”Espiulades per l’aprofitament alimentari” i amb el format
de microrelats, enguany l’entitat celebra la segona edició d’aquest
Premi: sota el títol “Posa el focus en l’aprofitament alimentari”,
presenta un nou format respecte la primera edició i esdevé un
concurs de fotografia. La participació és oberta a totes aquelles
persones inscrites a la borsa de voluntariat d’Espigoladors.
Aquesta segona edició del Premi s’emmarca en les accions que
la Fundació Espigoladors durà a terme durant la tardor del 2021,
sota el paraigües del Dia Internacional de Conscienciació sobre
les Pèrdues i el Malbaratament Alimentari (29 setembre) i el Dia
Mundial de l’Alimentació (15 d’octubre). S’organitza amb el suport
del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
de la Generalitat de Catalunya.

Participa-hi del
28 de setembre
al 10 d’octubre

Pàgina web del Premi
(per a bases i més informació
sobre el premi, el jurat i les
condicions de participació)

Material de
comunicació
Descàrrega material gràfic
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