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SIPAM 
OBJETIVOS CONVENIO: Promoció de recerques en l’àmbit agroalimentari municipal

Coordinación y redacción  dossier cadidatura: revisiones en enero, mayo, septiembre  
Promoció de línies d’investigació en matèria de sistemes agroalimentaris urbans i de 
metodologies adients basades en el principi de sobirania alimentària. 
Recolzar el desenvolupament de criteris i metodologies de seguiment i avaluació. 

Jornada presentación candidatura en MAPA (30 mayo)  
25 participantes 
Divulgar i sensibilitzar a través de jornades, conferències, debats i altres activitats sobre 
la transició a sistemes agroalimentaris sostenibles. 

Coordinación visita consultor programa Prof Agnoletti + MAPA (14 - 16 sept) 6 actividades 
- 45 participantes  
Facilitar la dinamització i propostes de grups de treball especialitzats. 

ESTRATEGIA AGROALIMENTARIA PARA VALÈNCIA 2025  
Objetivos Convenio:  
La dinamització de un Consell Alimentari municipal a València  
La col·laboració en la promoció i desenvolupament d’activitats implementaries de  
l’Estratègia alimentaria municipal  

Mesas de trabajo Cultura Alimentaria - 3 actividades - 12 participantes  
Orientar el funcionament de òrgans i entitats necessàries per a l’establiment de sistemes 
agroalimentaris sostenibles. 
- Facilitar la dinamització i propostes de grups de treball especialitzats.

Definición revisión de la EAM con enfoque feminista  
3 actividades - 3 participantes  
Facilitar metodologies de seguiment, avaluació, rendició de comptes i aprenentatge. 

PARTICIPACIÓN EN CONSEJOS MUNICIPALES  
Orientar el funcionament de òrgans i entitats necessàries per a l’establiment de 

sistemes agroalimentaris sostenibles.

CONSELL AGRARI MUNICIPAL 

CONSELL ALIMENTARI 
2 sesiones de comisión permanente 
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FOOD WASTE 
Objetivo Convenio: La col·laboració en la promoció i desenvolupament 

d’activitats implementaries de  l’Estratègia alimentaria municipal  

Evaluación proyecto FWChallenge:  
- 30 y 31 enero con 4 entidades - 29 enero con equipo practicum  
5 actividades - 18 participantes  
Recolzar el desenvolupament de criteris i metodologies de seguiment i avaluació.

Elaboración vídeo FW Challenge - Abril 2019 - 12 participantes 
Cicle de sensibilització orientat a la societat civil organitzada en temes relacionats amb 
els sistemes agroalimentaris y la seua relació amb altres temes d’interès general.  

Elaboración de materiales comunicativos: dossier y entrevistas - Febrero a mayo 2019  
20 participantes  
Cicle de sensibilització orientat a la societat civil organitzada en temes relacionats amb 
els sistemes agroalimentaris y la seua relació amb altres temes d’interès general.  

El desafío del desperdicio alimentario - Participación en mesa redonda organizada por 
ADICAE - 14 mayo -24 participantes 
Cicle de sensibilització orientat a la societat civil organitzada en temes relacionats amb 
els sistemes agroalimentaris y la seua relació amb altres temes d’interès general.  

Charla Tristram Stuart: The Pig Theory 17 junio - 15 participantes 
Cicle de tallers de formació en sistemes agroalimentaris orientat als diferents actors 
vinculats a sistemes agroalimentaris. 

Diálogo de saberes: 18 junio Promoció de trobades nacionals i internacionals d'experts 
en l'àrea d'interès de la Càtedra. 

10 actividades - 22 posters - 129 participantes 

Definición 2ª edición FW Challenge: 
 3 actividades- 6 participantes

Presentación TFG Adela Vidal - Viabilidad de una alternativa de economía circular para 
el excedente de hortalizas en la Cooperativa Rural San Vicent Ferrer desde el enfoque 
del Design Thinking -  
Convocatoria sept 2019 - 15 participantes 
Coordinar treballs i projectes de finalització de carrera o màster en l’àmbit temàtic 
agroalimentari. 
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PESCA ATESANAL  
Objetivo Convenio: promoció de accions formatives i de sensibilització en 

l’àmbit agroalimentari municipal 

-

De l’Horta a la Plaça  
27 enero 
- Divulgar i sensibilitzar a través de jornades, conferències, debats i altres 

activitats sobre la transició a sistemes agroalimentaris sostenibles.

Participación en el grupo de pesca Consell Agrari Municipal  
- Facilitar la dinamització i propostes de grups de treball especialitzats.

Exposición pesca El Moli Lab: Inauguarción 17 enero  
1 actividad - 15 participantes  
Divulgar i sensibilitzar a través de jornades, conferències, debats i altres activitats 
sobre la transició a sistemes agroalimentaris sostenibles.

Climat Kick. Vista por la Albufera y el Palmar para conocer la comercialización en 
venta directa de pescado. 
23 de septiembre - 20 participantes  
Divulgar i sensibilitzar a través de jornades, conferències, debats i altres activitats 
sobre la transició a sistemes agroalimentaris sostenibles.

Participación en el grupo de trabajo de Pesca y Agroecología. Junio 2019 
https://vimeo.com/344066678 
1 actividad - 10 participantes  
Facilitar la sistematització de material d’estudi en matèries agroalimentàries. 
- Facilitar la dinamització i propostes de grups de treball especialitzats.

OTRAS ACTIVIDADES 

VI CONGRESO ECONOMÍA FEMINISTA - VALÈNCIA 5, 6, 7 SEPTIEMBRE: Coordinación del eje 
ECOFEMINISMO + Participación comisión organización congreso  
21 actividades - 125 participantes  
Objetivos Convenio:  

Facilitar la sistematització de material d’estudi en matèries agroalimentàries 

Facilitar la col·laboració amb altres departaments, càtedres, centres d’investigació que 

desenvolupen actuacions per a la millora de sistemes agroalimentaris sostenibles. 

Promoció de trobades nacionals i internacionals d'experts en l'àrea d'interès de la Càtedra.

Participación en curso “Territoio, Memoria y Buen Vivir”: Metodologías de participación - 2 abril 
- UPV - 12 participantes 
Recolzar el desenvolupament de criteris i metodologies de seguiment i avaluació. 

Conferencias: las consecuencias del extractivismo - 25 y 25 septiembre 
 - 3 actividades  40 participantes  
Cicle de sensibilització orientat a la societat civil organitzada en temes relacionats amb els 
sistemes agroalimentaris y la seua relació amb altres temes d’interès general.

Encuentro de planificación CTC: 13 febrero - 2 abril - 16 julio  
3 actividades - 15 participantes  
Recolzar el desenvolupament de criteris i metodologies de seguiment i avaluació.

https://vimeo.com/344066678
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ALIMENTACIÓN Y CIUDAD  

Seminario “L’Horta, 8 anys després”   7 febrero - 16 participantes  
- Cicle de tallers de formació en sistemes agroalimentaris orientat als diferents actors vinculats a 

sistemes agroalimentaris

Conferencia “Alimentación de las ciudades” 
18 participantes 
- Cicle de tallers de formació en sistemes agroalimentaris orientat als diferents actors vinculats a 

sistemes agroalimentaris

Taller Criterios de Sostenibilidad en las Dietas urbanas  - 
 21 marzo - 16 participantes 
- Cicle de tallers de formació en sistemes agroalimentaris orientat als diferents actors vinculats a 

sistemes agroalimentaris

Presentación estudio realizado por Ola Elfakhrany  como TFM  en Zaragoza julio 2019 y ha dado lugar a 
2 ponencias en el congreso de Lugo  4 a 6 sept y congreso asociación Italiana economia agraria en 
Pistoia junio  
3 actividades - 40 participantes  
- Facilitar la col·laboració amb altres departaments, càtedres, centres d’investigació que desenvolupen 

actuacions per a la millora de sistemes agroalimentaris sostenibles. 

- Promoció de línies d’investigació en matèria de sistemes agroalimentaris urbans i de metodologies 

adients basades en el principi de sobirania alimentària.

Taller: Proceso elaboración de una Estrategia Alimentaria Municipal 
 - 28 marzo - 21 participantes  
Cicle de tallers de formació en sistemes agroalimentaris orientat als diferents actors vinculats a 
sistemes agroalimentaris

Colaboración en el Debate sobre políticas alimentarias ámbito nacional - 4 abril 2019 - 15 participantes  
Oferir un espai d’intercanvi d’experiències sobre les dificultats, necessitats, reptes, factors d’èxit 
d’iniciatives agroalimentàries urbanes sostenibles. 

Coordinación Debate sobre políticas alimenatias municiaples-   
9 Mayo - 50 participantes 
 Oferir un espai d’intercanvi d’experiències sobre les dificultats, necessitats, reptes, factors d’èxit 
d’iniciatives agroalimentàries urbanes sostenibles. 

Alternativas al sistema agroalimentario periurbano -  
20 mayo - 10 participantes 
- Cicle de tallers de formació en sistemes agroalimentaris orientat als diferents actors vinculats a 

sistemes agroalimentaris

Participación en eventos:  
- XXXI MOSTRA PROAVA: 25 a 29 abril 

Cicle de sensibilització orientat a la societat civil organitzada en temes relacionats amb els sistemes 
agroalimentaris y la seua relació amb altres temes d’interès general.  


