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#SomEspigoladors:
el nostre propòsit
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.

Espigoladors, especialment l’equip d’espigolaments, està 
duent a terme diversos projectes d’inserció laboral amb 
persones que es troben en situació de risc d’exclusió 
social. A més, està dinamitzant diversos projectes amb 
persones usuàries d’entitats d’ajuda alimentària. L’equip 
de sensibilització i coneixement de la Fundació, per 
altra banda, també du a terme projectes per promoure 
l’alimentació saludable i sostenible amb aquests 

Què faràs?
• Acompanyament i execució de 

diferents projectes vinculats amb 
usuàries d’entitats socials que treballen 
programes de garantia alimentària.

• Disseny d’activitats que fomentin la 
participació del voluntariat de l’entitat 
així com la participació comunitària.

• Disseny dels programes formatius 
i acompanyament de persones 
treballadores de l’entitat que actualment 
participen de programes d’inserció 
laboral.

• Acompanyament i dinamització de tallers 
i activitats educatives relacionades amb 
l’alimentació sostenible i les pèrdues  
i el malbaratament alimentari.

• Suport en la gestió de projectes, 
redacció i sol·licitud de nous projectes  
i subvencions. 

• Contacte amb entitats i centres 
educatius, pagesia, administracions, 
entre d’altres agents.

SUPORT A LA DINAMITZACIÓ 
COMUNITÀRIA DELS PROJECTES 

D’ESPIGOLADORS RELACIONATS AMB 
L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE I SOSTENIBLE. 

ACOMPANYAMENT A PERSONES 
VULNERABILITZADES QUE FORMEN PART 

DE LA XARXA DE LA FUNDACIÓ. 



Quines habilitats i 
coneixements busquem?
• Experiència en dinamització de grups

d’infants, joves i adults.
• Experiència en projectes de dinamització

comunitària.
• Habilitats pedagògiques.
• Bona capacitat comunicativa oral i escrita.
• Bon nivell de català i castellà.
• Ser una persona habituada a treballar

en equip.
• Organització, autogestió i actitud resolutiva.
• Ser una persona proactiva.

Els requisits
• Es valorarà titulació en els àmbits de

l’educació, pedagogia, integració social,
educació social, educació en el lleure,
ciències ambientals.

• Es valorarà experiència demostrada en
els àmbits de la dinamització comunitària,
integració social, l’educació social,
l’educació formal o l’educació en el lleure.

• Es valorarà carnet de conduir i disponibilitat
de vehicle.

• Haver estat en situació de desocupació
durant 12 mesos en un període de 18 mesos
anteriors a la contractació, de forma
continuada o no. Inscrites al Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya com a demanats
d’ocupació no ocupades (DONO)*.

Vols formar part 
de l’equip?

Les condicions
• Lloc de treball:mobilitat per diferents

ubicacions segons els projectes. Les oficines
d’Espigoladors estan situades al Prat de
Llobregat.

• Salari: segons escala salarial de la Fundació
Espigoladors.

• Durada: 12 mesos.*
• Jornada: completa (39 h. / setmana)
• Incorporació: immediata una vegada finalitzat

el procés de selecció. S’estima incorporació
el 10 de febrer.

*Contracte en el marc del
“Programa Treball i Formació 2022 
- Línia DLLD” per a entitats sense
ànim de lucre, subvencionat pel

Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya.

Emplena el formulari següent:1.
https://bit.ly/3ZHXAcA

Un cop emplenat el formulari, envia’ns 
a treball@espigoladors.com la 
documentació següent amb l’assumpte 
ESAL_EDUCACIOSOCIAL_NOM_COGNOM:

• CV*

• Carta de motivació*

• DARDO*

• Informe de vida laboral*

2.
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*Incorpora el teu nom i cognom en el nom 
dels arxius.

LA RECEPCIÓ DE CANDIDATURES 
FINALITZARÀ EL DIA 30 DE GENER DE 2023.

Per a qualsevol dubte en el procediment, 
pots escriure a treball@espigoladors.com. 

Educador/a - 
Integrador/a social

SUPORT A LA DINAMITZACIÓ 
COMUNITÀRIA DELS PROJECTES 

D’ESPIGOLADORS RELACIONATS AMB 
L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE I SOSTENIBLE. 

ACOMPANYAMENT A PERSONES 
VULNERABILITZADES QUE FORMEN PART 

DE LA XARXA DE LA FUNDACIÓ. 


