LES BAULES: Noves oportunitats en el sector alimentació

1. Objectiu del programa
LES BAULES és un programa enfocat a la creació de nous projectes i
cooperatives d’economia social en el sector agroalimentari, entenent el
sector en totes les seves etapes, des de la producció, la transformació, la
distribució i fins a la gestió dels seus residus.

2. Què oferim?
LES BAULES és un programa amb eines i assessorament especialitzat en la
constitució de nous projectes del sector agroalimentari, el malbaratament
alimentari i la gestió de residus com l’oli.
Concretament, el programa ofereix els avantatges següents:
●

●
●

Assessorament especialitzat per part d’organitzacions expertes i amb
experiència del sector de l’economia social i l’economia circular.
L’assessorament es fa des d’entitats del propi sector.
Networking i sinergies amb altres projectes de nova creació que
intervenen en el mateix sector.
Els participants podran optar a dos premis amb dotació de 3.000
euros cadascun per a les cooperatives més innovadores creades en el
període del programa.

L’assessorament constarà de 3 sessions grupals i la resta de sessions seran
individuals. Les sessions grupals es duran a terme segons el programa
establert al web, les sessions individuals es concertaran específicament amb
cada projecte.

3. A qui va dirigit?
•
•

Qualsevol persona que vulgui desenvolupar un nou projecte
d’economia social en el sector alimentari a Catalunya.
S’entén el sector alimentari en tots els seus àmbits, per tant, el
programa es dirigeix a projectes d’economia social de:
- Producció d’aliments

Transformació d’aliments
Distribució d’aliments
Malbaratament alimentari
Recollida i reciclatge de l’oli
Gestió de residus alimentaris o vinculats a la distribució dels
aliments
Poden participar al programa organitzacions ja constituïdes si tenen la
previsió de crear una nova cooperativa durant el període del projecte.
-

•

4. Metodologia de treball
Tots els participants del programa tindran accés a activitats comunes que
permetran generar sinergies de treball i compartir coneixement entre
entitats, empreses i institucions del mateix sector.
Cada participant rebrà un assessorament, de la mà d’un tutor expert per part
d’Espigoladors, que consistirà en:
●

●
●

Assessorament en impactes ambientals i socials (utilitzant aspectes
metodològics del cicle de vida del producte, economia circular i
indicadors medioambientals i d’impacte).
Promoció i establiment de sinergies i creació de xarxa amb altres
models actuals.
Assessorament individualitzat a cadascun dels projectes, en el qual, es
realitzarà un petit diagnòstic partida, es dissenyarà un pla d’acció del
que es vol aconseguir amb el projecte i es definiran necessitats que es
volen afrontar a nivell d’impacte socioambiental.

Així mateix, cada participant rebrà assessorament, de la mà d’un tutor expert
per part de Social Business City, que consistirà en:
●

Assessorament per definir un model de negoci sostenible i amb
impacte en la reducció dels residus a Catalunya (utilitzant
metodologies innovadores en l'assessorament empresarial com

design thinking, canvas, golden circle, validation board).
●

●

Assessorament per desenvolupar el pla de marketing, pla econòmic
financer, decisió sobre la forma jurídica, informació sobre subvencions
rellevants.
Assessorament en el disseny d’un prototip (prototipatge d’apps /
prototipatge 3D / prototipatge de serveis) i prova de mercat.

Un grup dels projectes participants al programa rebrà un assessorament en
recollida, reciclatge i comercialització d’oli usat, per part de Nou Verd SCCL,
que consistirà en:
●
●
●

Assessorament sobre la metodologia de recollida, de neteja dels pots
de l’oli i comercialització.
Definició d’una estratègia i pla de comunicació per a la recollida de
l’oli.
Suport a la implementació del projecte al territori.

Totes les activitats que s’organitzaran en el marc del programa seran
comunicades als participants i publicades als canals d’informació del
projecte (web, xarxes socials dels promotors, mailing i altres).

5. Inscripció al programa
És necessari completar el formulari d’inscripció al qual s’accedeix des del
següent enllaç.

6. Criteris de selecció
A continuació es detallen els criteris de selecció els perfil dels participants al
programa.
S’escolliran 8 projectes segon els criteris següents:
•
•
•
•

Viabilitat econòmica del projecte presentat i possibilitats de creació de
noves organitzacions d’economia social (50%)
Nivell d’implicació i experiència de l’equip emprenedor (30%)
Impacte a nivell social i mediambiental del projecte presentat (10%)
Innovació i escalabilitat del projecte presentat (10%)

7. Dates claus del programa
•
•
•
•

Període d’inscripció: de l’11 al 31 de març de 2019
Avaluació de les iniciatives presentades: de l’1 al 14 d’abril de 2019
Entrevistes de selecció: del 15 al 30 d’abril de 2019
Comunicació als projectes: 2 de maig de 2019

•

Inici de les activitats del programa Les Baules: de maig a octubre de
2019

•

Presentació de candidatures al Premi Les Baules: juny 2019 (hi haurà
unes bases específiques)

•

Acte de lliurament del Premi Les Baules: octubre 2019

8. Tens alguna consulta?
Per realitzar consultes relacionades amb el contingut del programa o del
formulari d’inscripció pots escriure a lesbaules@espigoladors.com o bé al
formulari de contacte del web.

9. Impulsors del programa
Fundació Espigoladors és una organització sense ànim
de lucre que lluita contra el malbaratament alimentari
alhora que empodera a persones en risc d’exclusió social
d’una manera transformadora, participativa, inclusiva i
sostenible.
Social Business City Barcelona és un programa
d’actuació de caire internacional, nascut de la mà del
Professor Muhammad Yunus, Premi Nobel de la Pau
2006, l’objectiu del qual és transformar les necessitats
socials de la ciutat mitjançant la promoció i el suport a
l’emprenedoria social i a les empreses socials.
Nou Verd SCCL és una cooperativa amb 25 anys
d’antiguitat, d’iniciativa social i sense afany de lucre. El
seu objectiu és millorar la qualitat de les persones amb
discapacitat, prioritàriament per raons de malaltia
mental, mitjançant la seva inclusió sociolaboral a la
Vegueria Penedès i, principalment, a la comarca de l’Alt
Penedès.

