
Fundació Espigoladors
La Fundació Espigoladors és una entitat sense ànim 
de lucre que forma part del teixit d’organitzacions 
del sector de l’agroecologia i emprenedoria social del 
sector alimentari de Catalunya. Va ser fundada el 2014 
proposant un model per combatre el malbaratament 
i les pèrdues d’aliments de manera inclusiva, 
innovadora i sostenible amb una incidència clau a tots 
els actors de la cadena alimentària, des del camp a 
la taula, i un marcat caràcter transformador a nivell 
social, ambiental, polític i econòmic.

La seva missió principal és contribuir a la lluita contra 
les pèrdues i el malbaratament alimentaris, i garantir 
el dret a una alimentació saludable i a oportunitats 
d’ocupació a col·lectius que es troben en situacions 
de vulnerabilitat.

Projecte HE FOLOU
L’objectiu principal de FOLOU és establir tots els 
mecanismes necessaris per:

1. Mesurar i estimar (metodologia robusta                         
i harmonitzada).

2. Fer el seguiment i informar (registres nacionals               
i comunitaris de pèrdues alimentàries).

3. Avaluar la magnitud i l’impacte de les pèrdues 
alimentàries. 

A més, FOLOU també treballarà per assegurar 
l’adopció adequada dels resultats del projecte per 
part de les parts interessades principals: productors 
primaris, minoristes, consumidors, responsables 
polítics i investigadors. És un projecte liderat pel 
Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic. 
Compta amb 16 partners de tota Europa. 

La Fundació Espigoladors coordina el paquet de 
treball 4, que té per objectiu oferir una metodologia 
sòlida per quantificar les pèrdues alimentàries en 
l’etapa de producció primària per als 5 principals 
sectors de productes bàsics de la UE: fruites i 
hortalisses, gra i llegums, arrels, tubercles i cultius 
oleaginosos, aqüicultura i pesca i carn i productes 
lactis. S’aplicarà i quantificarà el cas d’estudi de 
fruites i hortalisses a Catalunya. Es col·laborarà amb    
la resta de tasques del projecte. 

Funcions
 y Desenvolupar tasques d’investigació i suport          

a la gestió del projecte FOLOU.

 y Fer recerca de bibliografia científica i gris.

 y Desenvolupar metodologies de quantificació 
de pèrdues alimentàries a través de diferents 
metodologies quantitatives i qualitatives.

 y Dissenyar i implementar entrevistes, enquestes          
a agents del sector primari. 

 y Dissenyar i implementar mesuraments de pèrdues 
alimentàries al camp. 

 y Elaborar informes tècnics en anglès. 

 y Participar en reunions del projecte, en línia                
i presencials. 

Competències / habilitats 
 y Bon nivell de redacció i comprensió oral de l’anglès 

(nivell C1).

 y Bon nivell de redacció en castellà o català. 

 y Coneixement en l’anàlisi de dades estadístiques 
(Excel, SPSS o similars). 

 y Ser una persona habituada a treballar en equip. 

 y Organització, autogestió i comportament resolutiu. 

 y Ser una persona proactiva.

 y Bon nivell de comunicació en públic. 

 y Capacitat de treballar en un projecte Europeu. 
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Experiència
Experiència demostrada en projectes de recerca o 
consultoria i redacció d’informes.  

Aspectes a valorar
 y Experiència en la realització de treball de camp, 

entrevistes, enquestes, observació, dinàmiques 
grupals (presencials i virtuals). 

 y Experiència i coneixement en projectes de 
quantificació de les pèrdues i el malbaratament, 
anàlisi de les causes, anàlisi de solucions.

 y Experiència i coneixement en projectes dietes 
sostenibles, sistemes agroalimentaris. 

 y Experiència i coneixement previ en projectes 
Europeus o internacionals. 

 y Capacitat de redacció d’articles científics. 

 y Carnet de conduir i disponibilitat de vehicle.

 

Requisits
 y Titulació universitària en els àmbits de les ciències 

socials, agricultura, alimentació, medi ambient, 
enginyeria o similars. 

 y Disponibilitat de viatges puntuals pel treball de 
camp durant la durada del projecte. 

Les condicions
 y Lloc: Les oficines d’Espigoladors es troben al Prat 

de Llobregat. Possibilitat de treball a distància. 

 y Salari: Segons escala salarial de la Fundació                     
i experiència del candidat/a. 

 y Durada: Indefinida. 

 y Jornada: Completa

 y Incorporació: Immediata una vegada finalitzat              
el procés de selecció. 

 

Vols formar part de l’equip?
Omple el formulari a través del qüestionari                 
https://forms.office.com/e/6nJ74DMJkB
I envia el teu CV i una carta de motivació en anglès 
a treball@espigoladors.com amb l’assumpte 
FOLOU_NOMCOGNOM. Nombra els arxius fent servir 
CONGNOMS_NOM_CV i COGNOMS_NOM_CARTA.     
Per qualsevol dubte en el procediment, escriure                 
a treball@espigoladors.com. Les candidatures que 
no segueixen el procediment establert quedaran 
descartades. 
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