BONA PRÀCTICA PER

LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més
sostenible?
1. Nom de l’actuació:

Tallers #elmenjarnoesllença

Nom de
l’organització:

Fundació Espigoladors

Breu
descripció:

Els tallers tenen l’objectiu d’apropar el repte del
malbaratament alimentari a les aules. S’identifica la seva
dimensió global, i en un context d'emergència climàtica,
per tal de buscar-hi solucions i respostes col·lectives per
fer-hi front des d’una escala local. Així, sensibilitzem
sobre aquesta realitat social i ambiental, però també
promovem la implicació i el compromís d’infants i joves,
fent-los partícips en la construcció de realitats més justes
i sostenibles. Donem continuïtat als tallers a través del
Premi #elmenjarnoesllença, un concurs d’idees i contes
sobre

l’aprofitament

alimentari

que

organitzem

anualment.
Durada:

Realitzem tallers des del 2015 i fins l’actualitat.

Objectius i
línies d’acció
del CCS:

Pel que fa al Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, els nostres tallers responen les línies
5 (5.3, 5.7), d'Ús racional dels recursos i 9 (9.1, 9.2), d'Educació i acció ciutadana.

Més
informació:

espigoladors.cat
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Beneficis:

X Ambientals

X Socials

X Econòmics

Indicador/s:

Nombre d’assistents als tallers
Nombre d’escoles i instituts implicats
Nombre de propostes presentades al Premi #elmenjarnoesllença
Indicadors qualitatius de totes les activitats

Valors:

Col·laboració, participació, compromís, implicació, creativitat, innovació, sostenibilitat.
Feminismes, Justícia Ambiental i Justícia Global.

2. Dades de l’organització
Nom de l’organització:

Fundació Espigoladors

Breu descripció:

La Fundació Espigoladors és una organització sense ànim de lucre que lluita
contra les pèrdues i el malbaratament alimentari a la vegada que empodera
persones en risc d’exclusió social d’una manera transformadora, participativa,
inclusiva i sostenible. Actuem sobre tres problemes i reptes socials: el
malbaratament d'aliments, la manca d'accés a una alimentació adequada,
saludable i nutritiva, i la falta d'oportunitats per a persones en situació de
vulnerabilitat. L’activitat que ens dona nom i que esdevé el punt de partida
del projecte és l’activitat d’espigolar. Consisteix en la recollida, de la mà de
productores locals i persones voluntàries, de fruites i verdures que son
descartades del circuit comercial. Les recuperem i canalitzem cap a entitats
socials i punts de distribució d’aliments, afavorint una alimentació saludable
per a persones en situació de vulnerabilitat. Una petita part d’aquest producte
recuperat el transformem en conserves 100% naturals que elaborem al nostre
obrador sota la marca “es im-perfect®. La sensibilització i realització de
projectes educatius vinculats amb el malbaratament alimentari és un altre
dels pilars fonamentals d’Espigoladors.
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Dades de contacte:

Trafalgar 25, Barcelona
935256214
espigoladors@espigoladors.com
espigoladors.cat

Data de signatura del (CCS):

Feu clic per escriure una data.

3. Documents estratègics (opcional)
Al web d’espigoladors podeu trobar-hi documents com la memòria de l’entitat.
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