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A Catalunya, 
cada habitant llença 
a l'any 35 kg d'aliments. 
Entre tots podríem 
alimentar més 
de 500.000 persones.
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Voluntariat

GRAN DINAR POPULAR 
AMB ALIMENTS APROFITATS

Tallers de cuina amb aliments aprofitats 
a càrrec de Mariona Quadrada

Exposicions i espai d'entitats

Lectura del manifest «Prou malbaratar aliments»
 impulsat per la Plataforma Aprofitem els Aliments

Tallers, activitats i sorteig de regals per als infants

Taller de sabons amb oli aprofitat

Xerrades sobre l'aprofitament alimentari

Cercavila musical i teatral

Cursa d'orientació, balls, etc.

Signatura de pòsters pels jugadors d’hoquei 
i de futbol del Reus Deportiu

Pilar dels Xiquets de Reus a favor de l'aprofitament

VINE A 
ESPIGOLAR!

REU
S, CIUTAT 

CAPDAVANTERA 
EN L'ÀMBIT 
DE LA GESTIÓ 
ALIMENTÀRIA

El divendres 14 d'octubre, a la 
tarda, un grup de voluntaris farà 
l’’Espigolada ’, una recollida 
d’aliments recuperats pels 
establiments de la ciutat.
Aquesta acció també es durà a 
terme al camp. 

Tothom pot espigolar els seus 
armaris i portar aliments aptes 
per al consum que tingui a casa 
i no prevegi fer-los servir. 

Aquests aliments es podran 
dipositar a la parada que el 
Banc dels Aliments tindrà a 
l’espai de la Festa.

*Espigolar: arreplegar allò que un 
altre ha deixat, com fan els 
pagesos quan cullen els fruits que 
han quedat al camp després de la 
collita general.

El 27 d'agost de 2012, Reus va 
iniciar la implementació del 
projecte de recuperació 
d'aliments frescos per a 
persones sense recursos 
econòmics a la ciutat. 
Un programa innovador que 
incideix de manera positiva en 
els àmbits social i ambiental i 
que consta de tres fases 
fonamentals: recollida, triatge 
i distribució dels aliments. A 
més, treballa dues línies de 
recuperació d'aliments: 
l'entrega d'aliments frescos 
per part de les entitats i el 
lliurament d'aliments cuinats 
a través del menjador social 
(de manera presencial o amb 
carmanyoles per emportar).

Si vols participar com a voluntari/ària 
espigolant el divendres i/o fent el 
dinar el dissabte, contacta amb la 
Regidoria de Benestar Social: 
benestar@reus.cat, 
977 010 034 o www.reus.cat


