
Ple del Consell Alimentari Municipal

26_10_2020



Ordre del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior

2. Donar compte de la Resolució de l’Alcalde Delegació de la Presidència del Consell Alimentari Municipal en el Sr. Alejandro Ramon
Álvarez.

3. Acceptació, si s'escau, de les candidatures de nous membres de ple dret proposades per la Comissió Permanent.

4. Elecció dels òrgans de govern. Donar compte del resultat de les votacions i validar.

5. Acord d’elevar al Ple Municipal la proposta d’acord de la Comissió Permanent del CALM proposte GT Compra Pública i Menjadors 
Escolars. 

6. Informació sobre la posada en marxa de la campanya Salut i Dret a l’Alimentació en el marc de la proposta de la Red de Ciudades por la 
Agroecología.

7. Presentació Informe Impacte de Gènere de l’Estratègia Agroalimentària Municipal.

8. Aprovació de la proposta de la Comissió Permanent per a generar un grup de treball sobre Dret a l’Alimentació Saludable i Sostenible. 

9. Presentació per a la seua aprovació, si s’escau, del Programa anual d’activitats, memòria de gestió i sistema anual de rendició de 
comptes. 

10. Presentació de proposta de pla de Comunicació i WEB.

11. Torn obert de paraules. 



Noves candidatures presentades

• AINIA – Associació de Investigació en la Industria Agroalimentària

• SPG ECOLLAURES – Sistema participatiu de Garantia.

• FAMPA – Associació de Mares i Pares i Persones Tutores d’Alumnes de la 
Província de València

• LAS NAVES – Fundació de la municipal per a la promoció estratègica, el
desenvolupament i la innovació urbana



Informació Campanya Salut i Dret a 
l’Alimentació.

• Campanya coordinada per la Xarxa de Ciutats per la 
Agroecologia amb el suport del municipis que la integren. 

• Desenvolupament de cursos de formació en matèria de Dret a
l’Alimentació i Salut per persones de l’administració i entitats
socials preocupades per l’alimentació. A València:
• 2 cursos de formació personal tècnic de la administració. 
• 1 curs amb el Consell Alimentari per a entitats. 

• Campanya local de Dret a la Alimentació i Salut una vegada 
termini el curs de Dret a l’Alimentació i Salut coordinada per el 
Consell Alimentari Municipal.  

Experimentar una 
primera acció 

comunicativa conjunta 
entre les entitats del 

Consell Alimentari 
Municipal



Informe Impacte de Gènere EAV 2025

1. Elaboració Informe d’Impacte de 
Gènere d’acord amb la Llei 9/2003 per 
a la igualtat GV. 

2. Elaboració d’un diagnòstique sobre 
el sistema agroalimentari, les 
práctiques agroalimentàries i gènere. 

3. Treball conjunt amb les entitats del 
Consell Alimentari per a prioritzar i 
definir propostes de actuacions. 



Grup de Treball Dret a l’Alimentació i 
col·lectius vulnerables
Aprovació proposta de la Comissió Permanent per a la creació de un nou Grup de Treball al Consell Alimentari 
Municipal. 

Col·laborar, proposar i donar seguiment a les actuacions
municipals en materia de dret a l’alimentació i colectius
vulnerables.

• Programa de pobresa alimentària disposat en el Pla de Serveis
Socials de l'Ajuntament de València. Diagnòstic
d'Alimentació Sostenible i col·lectius vulnerables i
priorització d’accions innovadores. (presentació
resultats jornada 14 noviembre).

• Elaborar, propossar i evaluar actuacions conjuntes en aquesta
materia. Programa de cistelles solidàries i alimentació de
proximitat: Creu Roja + SPG Ecollaures.



Actuacions municipals 2020_2021
Breu balanç

Pendents En procés
Lines de 
treball 

incipients 

• Mercats de Venda Directa. 

• Menjadors Escolars

• Incidència  per a l’activació 
Consell de l’Horta( PDA 
clau en matèria de 
polítiques agrícoles per 
l’Horta de València)

• Polítiques d’alimentació 
sostenible i saludable i 
col·lectius vulnerables. 

• Polítiques d’alimentació i 
gènere. 

• Polítiques  de 
malbaratament 
alimentàri. 

• Sistema de seguiment i 
avaluació EAV 2025.

• Coordinació progressiva amb 
altes delegacions (salut, 
serveis socials, igualtat, 
comerç).

• Consolidació progressiva del 
Consell Alimentari Municipal. 
(comunicació, participació, 
formació, intercambi, etc)



Principals actuacions municipals alineades de 
la EAV 2025: . 

EAV 
2025

Cultura 
alimentària

Transició i 
promoció 

agroecològica

Economía 
alimentaria de 

proximitat

Governança 
local

Dret a 
l’alimentació

Planificació 
Alimentària 
territorial

• Mapeig web participatiu sistema alimentàri local.
• Centre Interpretació Horta de València. 
• Programa de promoció alimentació saludable als mercats 

agroalimentaris. 

• Mercats de venda directa no sedentària i Tires de Contar. 
• Mercaobador. 
• Project pilot Ecotira. 

• Dinamització CALM. 
• Mesa Tècnica de Seguiment EAV 2025. (personal tècnic 

municipal)
• Sistema d’evaluació i seguiment EAV 2025.

• Diagnòstic serveis socials sobre alimentació sostenible i 
col·lectius vulnerables.  

• Diagnòstic alimentació sostenible, gènero i cures. 
• Projecte pilot cistelles solidàries.  
• Elaboració mapa obesitat infantil. 
• Menjar a domicili

• Seminari Planificació Territorial amb perspectiva 
agroecològica. 

• Coordinació e impuls Pla de Mobilitat Rural Municipal. 
• Millora serveis Consell Agrari i implementació inversions 

derivades del procés participatiu per al ús del Pòsit Agrari. 
• Dinamització Banc de Terres en coordinació amb el Consell de 

l’Horta. 
• Coordinació amb el Consell de l’Horta per a d'implantació 

PDA. 



Proposta Programa Anual d’activitats 2021

Principals activitats 
identificades per les 

entitats del CALM

• Evaluació, seguiment i incidència 
política. 

• Comunicació interna y externa

• Conéixer altres projectes i 
polítiques alimentàries, fomentar 
l'intercanvi d'informació entre 
entitats. 

• Formació en matèria de 
polítiques alimentàries des de 
diferents perspectives

Proposta elaboració Programa Anual 
d’activitats. Que volem fer en 2021 com a 

Consell Alimentari?

a. Construcció 
participativa de un 

Sistema de Monitoreig 
i seguimiento

b. Itinerari  Intercamvi 
de Experiències

c.  Curs de Formació 
Anual

d. Pla de Comunicació 
Anual del CALM

Formulari per a les 
entitats del CALM 
temàtiques d’interés. 

1 reunió per cada GT de 
treball

Redacció i aprobació 
Programa Anual d’activitats 
Ple CALM febrero. 



Web i estratègia comunicativa CALM


