
Catàleg 
DONEM UNA SEGONA OPORTUNITAT 
A FRUITES I VERDURES IMPERFECTES 

I A PERSONES BONIQUES

100% NATURAL 
100% ARTESANAL

100% IMPACTE SOCIAL
100% SOSTENIBLE

Aquest Nadal 
regala segones
oportunitats.



Espigoladors és una empresa social
nascuda l'any 2014 que lluita contra el
malbaratament i les pèrdues alimentàries
d'una manera transformadora, participativa,
inclusiva, innovadora i sostenible. 
 
El nostre model productiu es desenvolupa
al voltant de tres objectius principals: lluitar
per l'aprofitament alimentari, garantir el
dret a una alimentació saludable i crear
oportunitats de treball per a col·lectius en
situació de risc d'exclusió social.

El projecte

Lluitem per
l'aprofitament

alimentari



Recollim fruites i verdures que el
mercat no accepta mitjançant
espigolaments amb l'ajuda de
persones voluntàries.

La major part de les fruites i verdures
que recollim les canalitzem 

a entitats socials per tal que arribin 
a persones que no hi tenen accés.

Transformem la resta d'aliments
recuperats en conserves, a la vegada
que donem feina a persones en
situació de vulnerabilitat.

Creiem en
les segones
oportunitats

Creem un moviment ciutadà mitjançant
la sensibilització, per promoure que les
generacions futures no llencin menjar.

oportunitats
laborals generades

racions d'aliments
servides (300 g)

tones d'emissions
de CO   evitades

43

2.176.986

347

*Dades des del 2015

El nostre 
model

Compromís 
amb els ODS
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Melmelades

Melmelades artesanals de fruita o verdura

Maduixa - Taronja - Mandarina - Poma i canyella 
Pera - Préssec - Llimona - Pruna - Carbassa i taronja 
Ceba - Tomàquet - Pebrot vermell

160 g (pes net)

*Disponibilitat de gustos segons producte
de temporada i estoc. Baix en sucre

Sense gluten
100% natural

Per maridar amb
formatges, carn 

i peix

Per maridar 
amb l'esmorzar 

i les postres

73 % taronja
26 % sucre



Patés vegetals

Patés vegetals artesanals

Pastanaga amb comí - Albergínia amb tàperes
Carxofa - Ceba amb poma

110 g (pes net)

*Disponibilitat de gustos segons producte
de temporada i estoc.

95 % 
carxofa

Producte vegà

86 % 
pastanaga

71,5
d'albergínia

Sense gluten
100% natural



Packs regal

Pack somiador

Pack regal elaborat amb cartró kraft i amb
explicació del projecte d'Espigoladors en tres
idiomes (català, castellà i anglès). Inclou dos
patés a escollir (segons disponibilitat d'estoc). 

Pack gourmet
Pack regal elaborat amb cartró kraft i amb eslògan
d'Espigoladors (disponible en català i en castellà). Inclou
quatre melmelades a escollir (segons disponibilitat d'estoc).
Possibilitat de personalitzar-lo amb una faixa amb el
logotip de l'organització, color corporatiu i informació de
l'esdeveniment (pressupost a part).

4 melmelades 
a escollir

2 patés 
vegetals 
a escollir

100% 
social



Pack circular

Pack regal triangular. Inclou tres
melmelades a escollir (segons disponibilitat
d'estoc) i un fullet amb informació sobre el
projecte d'Espigoladors. Disponible en
català i castellà. Possibilitat de personalitzar-
lo amb una faixa amb el logotip de
l'organització, color corporatiu i informació
de l'esdeveniment (pressupost a part). 

3 melmelades a escollir

100% 
economia 
circular

100% 
artesanal

Caixa 100% reciclable. 
Dona-li una segona vida!



Fundació Espigoladors

espigoladors.cat
c. Riu Anoia (El Prat de Llobregat)
93 525 62 14

Per a més informació i comandes

644 48 94 04
esimperfect@espigoladors.com
pujol@espigoladors.com 

Segueix-nos!

@espigoladors

@esimperfect

100% NATURAL
100 % ARTESANAL 

100% IMPACTE SOCIAL
100% SOSTENIBLE

Coneix-nos una mica més:


