
Escoles de Catalunya! Benvingudes a la primera edició del Premi A l’escola #jonollenço de la 
Fundació Espigoladors.

Un concurs que neix sota la premissa de generar propostes de bones pràctiques per reduir el 
malbaratament alimentari i fomentar la cultura de l’aprofitament als centres educatius. 

Després de l’experiència del projecte “Al menjador de l’escola, #jonollenço!”, on hem quanti-
ficat el malbaratament alimentari que es genera als menjadors de 10 escoles de Catalunya, us 
convidem a participar en aquest concurs presentant les vostres iniciatives més creatives i inno-
vadores enfocades a actuar i sensibilitzar vers aquesta problemàtica! 

Aquest premi s’emmarca dins de les accions que estem duent a terme amb el suport de l’Agència 
de Residus de Catalunya.

Objectius.
• Promoure la sensibilització sobre la pro-

blemàtica de les pèrdues i el malbaratament 
alimentari (PMA).

• Fomentar bones pràctiques a les escoles 
vers l’aprofitament alimentari.

• Incentivar la participació i convertir els i les 
concursants en agents actius vers la pro-
blemàtica de les PMA.

Descripció i temàtica. Concurs de bones pràc-
tiques i iniciatives escolars per reduir el mal-
baratament alimentari i fomentar la cultura de 
l’aprofitament, al menjador escolar o en altres 
espais del centre. 

Categories. S’estableixen dues categories de 
participació, segons l’espai on es duen a terme 
les propostes. Es premiaran les millors campan-
yes de sensibilització i iniciatives escolars per 
reduir el malbaratament alimentari i fomentar la 
cultura de l’aprofitament.

• En l’àmbit del menjador escolar
• En altres espais del centre educatiu

Participants. Membres de la comunitat educativa:

• Monitoratge, coordinadores i gestores de 
menjador*

• Membres de les AFA
• Membres del professorat i de la direcció del 

centre educatiu
• Grup d’alumnes

*Les gestores de menjador s’hi podran presen-
tar sempre que ho facin de la mà d’un centre 
educatiu.

Dates d’inici i fi del concurs. El concurs co-
mença el dimecres 1 de març de 2023 i finalit-
za el dimecres 15 de maig 2023. El termini de 
presentació de candidatures comprèn el perío-
de entre ambdues dates (incloses). Els premis 
s’entregaran en un acte a Barcelona, durant la 
primera setmana de juny.  S’hi convidarà el ju-
rat, els representants de l’Agència de Residus 
de Catalunya i, també, del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 

Procediment de participació. S’ha d’omplir i en-
viar el formulari de participació en línia amb les 
dades requerides i adjuntant un document guia, 
amb el resum del projecte presentat (es facilitarà 
una plantilla), i, opcionalment, presentant un do-
cument de memòria (escrita o audiovisual) amb 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_-XVWWjap2mWrgQAJY6oC5m-JO3g8miBsbi7PgVTgFpObjQ/viewform?usp=sf_link
https://espigoladors.cat/wp-content/uploads/2023/02/Document-guia.docx


el projecte desenvolupat i/o amb els annexos co-
rresponents (vídeo, imatges, publicacions…). Es 
pot presentar més d’una candidatura.
Criteris de presentació de les obres.
Document guia:

• Format pdf o word (màxim 2 pàgines)

Material adicional:

• Memòria escrita en format pdf (màxim 10 
pàgines sense comptar annexos). Les foto-
grafies s’inclouran en el mateix document.

• En cas de desenvolupar un vídeo els formats 
acceptats són .mp4 o .mov.

Pel que fa a l’idioma, la candidatura es podrà 
presentar tant en català com en castellà.

Només es poden lliurar en suport digital a través 
del formulari en línia o, en cas que no s’hagin 
pogut adjuntar a través d’aquest formulari, per 
correu electrònic a l’adreça media@espigola-
dors.com amb l’assumpte “Premi A l’escola #jo-
nollenço”.

Difusió del concurs. Les bases del concurs es-
taran disponibles a la web espigoladors.cat, 
dins l’apartat “Premi A l’escola #jonollenço”. El 
formulari de participació és en línia i estarà dis-
ponible al mateix espai web. Ha de ser deguda-
ment complimentat i enviat seguint els criteris 
de presentació. Se’n farà difusió a través de les 
xarxes socials per a donar-lo a conèixer i fo-
mentar-hi la participació.

Jurat. El jurat estarà format per:

• Elena Bagaria, tècnica en prevenció de resi-
dus de l’Agència de Residus de Catalunya

• Sara Molina, editora de la revista Namaka
• David Caballé Sequera, membre de la XAMEC 

(Xarxa Agroecològica de Menjadors Escolars 
de Catalunya) i gerent d’Ecoarrels

• Neus Zurro, tècnica de projectes de l’àrea 
de coneixement i recerca de la Fundació 
Espigoladors. Dietista - nutricionista, espe-
cialitzada en la prevenció de les pèrdues i el 
malbaratament alimentari

• Lidón Gasull, directora de l’aFFaC

Criteris de valoració. El jurat tindrà en compte, 
entre d’altres:

• La capacitat de donar resposta a la pro-
blemàtica del malbaratament alimentari.

• La implicació de l’alumnat en la creació i 

desenvolupament de l’acció.
• La innovació i originalitat de la proposta.  
• El grau d’implementació de la idea. 
• L’impacte dins del centre.
• El grau de coordinació i horitzontalitat del 

projecte.
• La capacitat de rèplica en el temps, conti-

nuïtat.

El jurat es reserva la facultat de resoldre qualse-
vol aspecte no previst en aquestes bases. 

Premi. Hi haurà un premi únic per a cada ca-
tegoria. Les propostes premiades rebran com a 
obsequi un joc pedagògic, dissenyat per Espi-
goladors, per al centre educatiu per poder se-
guir treballant la problemàtica de les pèrdues i 
el malbaratament alimentari d’una forma didàc-
tica i divertida, juntament amb una subscripció 
anual a la revista Namaka per a l’escola.

Les iniciatives guanyadores també seran publi-
cades a les xarxes socials, butlletins i web de la 
Fundació Espigoladors i de l’Agència de Residus 
de Catalunya. 

El jurat es reserva el dret de declarar una cate-
goria deserta en el cas de presentar-s’hi menys 
de tres candidatures.

Veredicte i lliurament de premis. El resultat 
serà inapel·lable i es farà públic a la I jornada 
del Premi A l’escola #jonollenço que se ce-
lebrarà la primera setmana de juny del 2023. 
L’organització del premi es posarà en contacte, 
prèviament, amb les iniciatives guanyadores per 
convidar-les a l’acte de lliurament. En cas de no 
poder assistir-hi, podrà venir una altra persona 
en representació seva.

Les accions seleccionades com a guanyadores 
també es comunicaran, en data posterior al lliu-
rament de premis, als canals de comunicació de 
la Fundació Espigoladors i de l’Agència de Resi-
dus de Catalunya.

Drets d’exclusió. La Fundació Espigoladors es 
reserva el dret d’excloure qualsevol candidatu-
ra participant que consideri que no compleix 
les condicions de participació o que està fent 
un mal ús o abús del concurs. També es reserva 
el dret d’invalidar, eliminar o no tenir en comp-
te aquells perfils que consideri sospitosos de 
qualsevol intent de participació fraudulenta, in-
clòs, de manera enunciativa i no limitativa, l’in-
tent de registre de més d’un perfil d’usuari per 



 

part d’una persona, creació de perfils falsos o 
usurpació d’identitat; o quan es consideri que 
les fotografies continguin elements que de qual-
sevol forma puguin considerar-se contraris als 
drets fonamentals i les llibertats públiques.

Drets de publicació. Les propostes sortiran 
publicades als canals de comunicació de la Fun-
dació Espigoladors, així com als de l’Agència de 
Residus de Catalunya o als del Departament 
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 
Els i les participants tenen dret a oposar-se a 
la publicació de la seva acció, sempre i quan ho 
facin explícit a través del formulari d’inscripció.

Política de privacitat. L’acceptació de les ba-
ses pressuposa l’acceptació de la incorporació 
de les dades personals a un fitxer propietat de la 
Fundació Espigoladors, amb NIF 66264953, amb 
la finalitat de gestionar la participació al concurs 
(Llei orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de pro-
tecció de dades de caràcter personal i garanties 
dels drets digitals). Pots exercir els drets reco-
neguts en la normativa de protecció de dades 
vigent (Reglament UE 2016/679) adreçant-vos a 
comunicacio@espigoladors.com o bé a Funda-
ció Espigoladors al Carrer de Trafalgar, 25, 2-2, 
Barcelona, 08010.


