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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.

L’Àrea de Projectes de la Fundació Espigoladors ha 
reforçat la feina feta durant els darrers anys i aposta 
per l’eix de recerca i acció de projectes d’economia 
circular i aprofitament alimentari. Estem buscant un 
o una tècnica per donar suport als diferents projectes.

Què faràs?
Participaràs en la gestió de projectes de promoció de la 
sobirania alimentària als territoris, de dinamització 
d’Estratègies Alimentàries i de projectes de promoció 
del dret a l’alimentació saludable i sostenible. 

Suport a la recerca i consultoria en projectes 
d’economia circular, sostenibilitat sistema 
agroalimentari, simbiosi alimentària, pèrdues i 
malbaratament alimentari.

Funcions
 Dinamització de sessions participatives i

entrevistes amb agents de tipologia diversa.

 Suport en el desenvolupament de metodologies
de dinamització.

 Realització de diagnosis municipals sobre
sobirania alimentària i dret a l’alimentació.

 Elaboració d’informes tècnics en català, castellà i
anglès.

 Fer recerca de bibliografia sobre dret a
l’alimentació i sobirania alimentària.

 Suport en la ideació de noves propostes de
projectes.

 Contacte amb administracions i altres agents del
camp agroalimentari. Realitzar entrevistes,
enquestes, quantificacions.

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

Quines habilitats 
i coneixements valorem?
 Bon nivell de redacció en català i castellà.

 Valorable redacció i comprensió oral de l’anglès
(nivell C1).

 Habilitats de dinamització de sessions
participatives amb agents de tipologia diversa.

 Coneixement de tècniques de recerca qualitatives
i quantitatives.

 Ser una persona habituada a treballar en equip.

 Organització, autogestió i comportament
resolutiu.

 Ser una persona proactiva.

 Bon nivell de comunicació en públic.

Tècnic/a
per l’àrea de projectes 



Experiència
Experiència demostrada en projectes de recerca 
o consultoria i redacció d’informes.

Aspectes a valorar

 Experiència en la realització de treball de camp,
entrevistes, enquestes, observació, dinàmiques
grupals (presencials i virtuals).

 Bona capacitat de redacció.
 Coneixements especialitzats en sobirania

alimentària i/o dret a l’alimentació.
 Experiència en la redacció de projectes per a

administracions públiques.
 Participació en xarxes de promoció de la

sobirania alimentària.
 Coneixement del camp de les polítiques

públiques municipals.
 Experiència i coneixement en projectes dietes

sostenibles, sistemes agroalimentaris.

Requisits
 Titulació universitària en els àmbits de les

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

 Carnet de conduir

Les condicions
• Lloc: Les oficines d’Espigoladors, al Prat de

Llobregat.

• Salari: segons escala salarial de la Fundació i 

experiència del candidat/a.

• Durada: Indefinida.

• Jornada: Completa.

• Incorporació: immediata una vegada finalitzat

el procés de selecció.

Fases del procés
1. Recepció de candidatures fins al  6 de 

març.

2. Selecció 1a fase: proves específiques, 
entrevistes telefòniques o on-line.

3. Selecció 2a fase: entrevistes personals.

4. Selecció del candidat/a.

Vols formar part de l’equip?
Envia la teva candidatura a través del qüestionari 
https://forms.office.com/r/JuagEQfsF5

Envia’ns el teu CV i una carta de motivació a 
treball@ espigoladors.com. Nomena els arxius fent 
servir CONGNOMS_NOM_CV i 
COGNOMS_NOM_CARTA. Per qualsevol dubte en el 
procediment, pots escriure a 
treball@espigoladors.com.Les candidatures que no 
segueixen el procediment establert quedaran 
descartades.
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Presenta la teva 
candidatura fins l 

6 de març. 
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