
 

 

 

LÍNES ESTRATÈGIQUES, OBJECTIUS I PROGRAMES 
 
 

LE 1 - CULTURA AGROALIMENTÀRIA RESPONSABLE 
 
PROMOURE CANVIS EN LA CULTURA AGROALIMENTÈRIA CAP A MODELS SOCIAL 
I MEDIOAMBIENTALMENT MÉS RESPONSABLES 
 
Els factors que determinen les nostres pràctiques alimentàries són diversos i complexos. 
La vinculació cultural i indentitària de les persones amb els aliments, l'adequada informació 
sobre l'impacte econòmic, mediambiental i social que s'amaga darrere de l'elecció dels 
aliments que consumim o la importància de mantenir una dieta nutricionalment equilibrada 
per a salut,  són desafiaments clau a l'hora de transformar la cultura alimentària d'un territori. 
Promoure canvis en les pràctiques agroalimentàries implica desenvolupar accions de 
sensibilització, acompanyament i formació en diferents nivells (el conjunt de la ciutadania, 
col·lectius clau i col·lectius que juguen un paper prescriptor).  
 

 

 
 LE 2 - TRANSICIÓ AGROECOLÒGICA 
 
IMPULSAR LA TRANSICIÓ AGROECOLÒGICA EN ELS SISTEMES PRODUCTIUS 
AGRÍCOLES, RAMADERS I PESQUERS 
 
L'horta de València i l'Albufera són dos ecosistemes d'alt valor productiu que històricament 
han proveït la ciutat d'aliments de proximitat. Al mateix temps, l'activitat agrària urbana i 
periurbana manté un fort arrelament local i és font de riquesa, ocupació i benestar. Des de 
la perspectiva d'una necessària transició cap a un sistema alimentari local més sostenible i 
just, resulta un eix prioritari activar processos que potencien i acompanyen un maneig 
agroecològic dels recursos productius.  
 
 
 

PROGRAMA 1.1 Promoure i visibiltzar unes practiques 
agroalimentaries responsables social i ambientalmente.

PROGRAMA 1.2 Fomentar una gastronomia responsable 
vinculada al territori i els productes que la componen.

PROGRAMA 1.3  Recoltzar habits de vida saludables 
mitjançant  la promoció de dietes sostenibles. 



 

 

 
 
LE 3 - GOVERNANÇA ALIMENTÀRIA LOCAL 

 
CONSOLIDAR UNA GOVERNANZA ALIMENTÀRIA LOCAL PARTICIPATIVA I 
TRANSPARENT.  
 
Afavorir una governança alimentària que permeta millorar la coordinació intramunicipal per 
a una acció efectivament transversal, amb la col·laboració i participació de la societat civil i 
el sector privat. Al mateix temps, és necessari:  

a)  reforçar la transparència amb la qual l’administració local desenvolupe la seua 
activitat. 

b)  estabilitzar un espai de treball coordinat on els actors i agents socials 
contribuisquen a la construció de polítiques alimentàries municipals.  

 
 
 

 
 

 
 

PROGRAMA 2.1 Promoció de la producció 
agroalimentària mediambiental i social responsable. 

PROGRAMA 2.2 Afavorir la viabilitat de l' activitat 
agricola, ramadera i pesquera. 

PROGRAMA 3.1 Fomentar una cultura participativa que millore 
la col.laboració i coordinació entre les administracions 
publiques, la societat civil i el sector privat. 

PROGRAMA 3.2. Generació i millora dels sistemes d' 
informació multisectorial respecte a les politques 
agroalimentaries locals. 

PROGRAMA 3.3  Generació de xarxes amb altres ciutats, 
administracions i territoris per al intercambi de coneiximents i 
experiencies en materia de poliques agroalientaries 
sostenibles. 



 

 

 
 
 

LE 4 -  ECONOMIA AGROALIMENTÀRIA DE PROXIMITAT.  
 
RELOCALITZAR L’ECONOMIA ALIMENTÀRIA PER GENERAR CADENES DE VALOR 
MÉS JUSTES.   
 
Els canals curts de comercialització permeten generar cadenes de valor més justes que 
reverteixen sobre l'economia local, milloren la viabilitat de la producció i l’acosten al consum.  
 
 

 

 
 
 
 

PROGRAMA 4.1 Incrementar, diversificar i consolidar  els canals 
curts de comercialitizació. 

PROGRAMA 4.2 Recoltzarla creació d' infraestructura social, 
física, i digital adaptada als circuits curts de comercialitizació 
que milloren la distribució i logísitca. 

PROGRAMA 4.3. Afavorir estratègies de diferenció i 
reconeiximent del aliments de qualitat i proximitat. 
• .

PROGRAMA 4.4. Regular e incrementar la compra públcia d' 
aliments sostenibles per part de les adminsitracions públiques.  

PROGRAMA 3.4. Recolzament de les iniciatives de autogestió 
desenvolupades desde la societat civil.



 

 

 
LE 5 - DRET A L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE 

 
GARANTIR EL DRET A L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE A TRAVÉS DE L’ACTUACIÓ DE 
LES ADMINISTRACIONS I DE LA SOCIETAT CIVIL PRIORITZANT ELS COLECTIUS EN 
RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL. 
 
El dret a una alimentació sostenible per a totes les persones ha de sostenir-se en una 
política alimentària que atenga la diversitat de factors lligats a la “pobresa alimentària”.  
Factors que resideixen en motius econòmics, però que també estan estretament lligats a 
les desigualtats en la informació i formació en matèria d'alimentació sostenible.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA 5.1 Incorporar la alimetentació sostenible com 
una linea de treball en els programes de benestar social 
municipals

PROGRAMA 5.2. Elaborar un diagnòstic integral per detectar 
les problemàtiques en materia de accès a una alimetació 
saludable i sostenible per part de grups en situació de risc d' 
exclusió social. 

PROGRAMA 5.3 Recolzar i promocinar habits de vida 
saludables mitjançant  la promoció de dietes sosteninbles. 



 

 

LE 6 - PLANIFICACIÓ TERRITORIAL AGROALIMENTÀRIA 
 

DESENVOLUPAR UNA PLANIFICACIÓ TERRITORIAL QUE INCORPORE LA 
PERSPECTIVA AGROALIMENTÀRIA.  
 
Introduir criteris de sobirania alimentària en els plans urbanístics i territorials desplegats en 
l'àmbit municipal. És necessari avançar cap a una perspectiva de dotacions i equipaments 
alimentaris com ja contemplen els plans de mobilitat, habitatge, educació i salut.  
 

 

 
 
 

PROGRAMA 6.1 Col.laborar e incidir en la costrució d' estratiges 
supramuncipals des del punt de vista bioregional per a l' inclusió 
de una perspectiva agroaliemntària. 

PROGRAMA 6.2 Introducció en les estrategies i documetns de 
planficació urbana muncipal standrs de qualitat agroalimentaria, 
fomentat l' incorpoació de l ' alimetnació sostenible com a un eix d' 
avalaució en el diangostic sobre equipaments en barris o districtes.   

PROGRAMA 6.3 Desenvolupar instruments normatius per a dinfir 
una infraestructura verda municipal amb criteris que sobirania 
alimentaria.


