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Las espigadoras
Jean François Millet
1857

“Los espigadores y la espigadora”
Agnès Varda
2000

Antecedents



 7 mesos

 1,5 anys

   3 mesos
 En aquests moments...



Persones que ens van inspirar....

 

 Mireia, 36 anys
Educadora infantil
Escola pública verda

 Sílvia, 42 anys
Aturada (3 anys)
Mare de dos fills



Necessitat/Oportunitat

 

Espanya es el 6 país 
de la UE on es 
malbarata més 
menjar

Manca d'oportunitats 
per persones que no 
tenen accés a una 
alimentació nutritiva



Necessitat /solució

Necessitats detectades: 
-  Malbaratament alimentari.
- Manca d'accés a una alimentació sana, saludable i 
nutritiva de col·lectius en risc d'exclusió social. 
- Manca de generació d'oportunitats d'aquests col·lectius

Solució proposada:

Model productiu que lluita contra el malbaratament 
alimentari empoderant a col.lectius en risc d'exclussió 
social. 



Model de negoci



Recollida a 
empreses

Espigolament 
al camp

Model de negoci



Model de negoci

- Productes elaborats a partir d'aliments descartats

- Campanya de malbaratament: “la patata extraordinària”



Impacte social

 

- Reducció de l'índex de malbaratament de fruita i verdura. 

- Generar oportunitats per col·lectius en risc d´exclusió social.  

- Augmentar el nombre de persones sensibilitzades entorn al 
greu problema del malbaratament.

- Donar accés a aliments sans i saludables, com són la fruita 
i la verdura, a menjadors socials i contribuir a generar hàbits de 
consum saludable.

 



Aliances clau



Models similars que estan funcionant

 

Londres, 2011
Empresa social
Recuperen aliments descartats i els 
transformen en menjar per a col·lectius en risc. 
Gestionen cantines per a tots tipus de públic 
per a fer sostenible el projecte

Londres, 2010
Empresa social
Recuperen fruita i verdura malbaratada per a 
produir melmelades i chutneys

Washington DC, 1989
Associació
Recuperen tot tipus d’aliments malbaratats 
per a destinar-los a un càtering social



Futur: escalabilitat

 

Replicant models 
existents que generen 
diferents productes i 
serveis (cuinant menús 
complets)

Escalat de producte:  
smoothies, coques de 
verdures, etc

Escalat Geogràfic: 
Replicant el model en 
altres poblacions de 
Catalunya i d'arreu de 
l'estat espanyol.
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Premis

 

2013

2014

2014

Espigoladors seleccionat a la tercera edició del 
programa d' emprenedoria social de la Fundació 
La  Caixa.



Recuperar l´activitat dels espigoladors d´abans i 
convertir-la en una oportunitat real d' inserció laboral.

Creació d'una marca de qualitat, social i responsable 
de referència de productes fet amb aliments descarts.

Volem provocar un canvi d'enfoc cap a una cultura de 
l'aprofitament alimentari.

Què volem?



Recuperar l´activitat dels espigoladors d´abans i 
convertir-la en una oportunitat real d' inserció laboral.

Creació d'una marca de qualitat, social i responsable 
de referència de productes fet amb aliments descarts.

Volem provocar un canvi d'enfoc cap a una cultura de 
l'aprofitament alimentari.

Què volem?



Gràcies!

Facebook: espigoladors / twitter: @espigoladors  

E-mail: espigoladors@gmail.com.
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