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Ordre del dia

1. Aprovació. Si s’escau, de l’acta anterior. 
2. Informació i aportacions sobre la nova web del Consell Alimentari. 
3. Memòria d’Activitats del Consell Alimentari Municipal 2020. 
4. Presentació actuacions municipals 2020_2020 en polítiques alimentàries. 
5. Proposta i validació Pla de Treball 2021 per al Consell Alimentari Municipal. 
6. Informació curs Dret a l’Alimentació i Campanya comunicació. 
7. Informació, preparatius i continguts pròxima reunión del Ple del Consell 

Alimentari Municipal. 



Informació i aportacions sobre la nova 
web del Consell Alimentari

- Estructura bàsica de la web.

- Millorar la comunicació interna i externa de l'activitat del Consell.

- Possibilitat de fer aportacions fins a la seua presentació en el Ple del 
Consell.



Espacios de reunión del 
Consejo Alimentario 

Municipal

Reuniones

Pleno del Consejo 
Alimentario Municipal

No se ha reunido desde octubre de 2018. Próxima reunión 
prevista para el 27 de octubre de 2020. 

Comisión Permanente 
del Consell Alimentaria

3 reuniones de la Comisión Permanente del Consejo Alimentario 
Municipal entre 2019  y septiembre 2020. 

Febrero 2019.
Febrero 2020.  
Julio 2020. 

Grupos de Trabajo

• GT de Canales Cortos de Comercialización 
No se ha reunido a lo largo de 2019 y 2020. 

• GT Compra Pública y Comedores Escolares 
Se ha trabajado de forma telemática y vía correo la validación entre las 
entidades que conforman el GT de la “Guía de Recomendaciones para 
la licitación de los comedores escolares municipales”. 

• GT Derecho a la Alimentación
Noviembre 2019. Reunión para la presentación del inicio del 
diagnóstico sobre derecho a la alimentación y colectivos vulnerables. 

Noviembre 2019. Reunión para conocer la situación de la ordenanza 
que regulará el programa Menjar a Domicili. 

Junio 2020. Reunión seguimiento diagnóstico sobre derecho a la 
alimentación y colectivos vulnerables. 

Memòria d’activitats del Consell 
Alimentari Municipal 2019_2020

Actividades de diagnóstico Situación Fecha de realción
Revisión de género de la EAV
2025 y generación de
propuestas.

En desarrollo Septiembre 2019_ Octubre
2020

Diagnóstico derecho a la
alimentación y colectivos
vulnerables

En desarrollo Enero 2020_ Octubre 2020

Actividades de formación Situación Fecha de realción
1er Curso de Derecho a la
Alimentación y Salud para

En desarrollo Julio2020_ Septiembre 2020

1er Curso de Derecho a la
Alimentación y Salud para
entidades del Consell
Alimentari Municipal.

En desarrollo Septeimbre2020_ Octubre
2020

2º Curso de Derecho a la
Alimentación y Salud para las
entidades del Consell
Alimentari Municipal.

Previsto Octubre 2020_ Noviembre
2020

Incorporación de nuevos miembros Aprobación
Asociación Sistema Participativo de Garantía
SPG Ecollaures

Aprobada su incorporación en la Comisión
Permanente de febrero de 2020

Federación de Padres y Madres de València Aprobada su incorporación en la Comisión
Permanente de febrero de 2020



• L1.CULTURA ALIMENTARIA. 

Resum actuacions municipals 
2019_2020 polítiques alimentàries

Reptes
Millorar la comunicació de les accions al voltant de 
l'alimentació sostenible

Articular millorar la relació entre accions de 
comunicació i impacte

Treballar i definir millor el que és una alimentació
sostenible i saludable

Incidir en la població en general però també en els
col·lectius prescriptores

Sistematitzar el conjunt d’accions disperses que es 
fan

Actuacions destacadas 

1. Elaboració d'un mapeig web amb sobre els
recursos de l'entorn alimentari local amb la 
participació del Consell Alimentari Municipal. 

2. Creació de Centre d'Interpretació de l'Horta de 
València. 

3. De l’horta a la Plaça. 

4. Programa Mercats Agroalimentàris i Promoció 
de la Salut. 

5. Pla de Comunicació Consell Allimentari. 



Resum actuacions municipals 
2019_2020 polítiques alimentàries
• L2. TRANSICIÓ AGROECOLÓGICA.  

Reptes

Coordinació amb el Consell de l’Horta de València 
en la implementació del Pla de Desenvolupament 
Agrícola. 

Implementació gradual de l’accions contemplades 
en el procés participatiu d’inversions del Consell 
Agrari Municipal. 

Actuacions destacadas 

Dinamización y facilitación en el uso del 
Mercaobrador de Mercavalència per parts del 
productors. 

Promoció i Dinamitizació del Banc de Terres 
Municipals. 



Resum actuacions municipals 
2019_2020 polítiques alimentàries
• L3.ECONOMIA ALIMENTÀRIA DE PROXIMITAT  

Reptes

Crear i consolidar el Mercats de Venda Directa No Sendatària

Facilitar canals de distribució i logística adaptats als circuits de 
distribució en proximitat

Facilitar processos de transformació d’aliments per al xicotetes i 
mitjanes iniciatives productives. 

ImplementAr un segell per al reconieximent del producte de 
l’Horta

Garantir una compra pública alimentaria local, sostenible i de 
proximitat

Millorar la participació de les persones productores en el diseing e 
implementació de los polítiques de comercialització en canal curt

Actuacions destacadas 

Creació de cuatre mercats de venda directa no sendentària.

Experimentació projecte piloto Ecotira

Dinamitizació comercial del Mercaobrador.

Coordinació amb el Consell de l’Horta per a la creació del 
segell de producte de l’Horta de València

Procès per l’elaboració de un nous plecs de contratació del 
menjadors ecolars impulsar del GT de CALM

Servici de Dinamizació local Agroecològica al voltant del 
mercats de venda directa, la Ecotira i el Mercaobrador. 



Resum actuacions municipals 
2019_2020 polítiques alimentàries
• L4.GOBERNANÇA ALIMENTARI LOCAL

Reptes

Consolidar el Consell Alimentari Municipal

Millorar la comunicació i singeries amb altres Consell 
Sectorials

Millorar la coordinació entre delegancios del ajuntament de 
València al voltant de la alimetació sostenible. 

Teixir aliances amb xarxes de ciutats a nivell estatal que 
treballen per una alimentació sostenible i saludable

Avaluar el impacte i desenvolupament progressiu de la 
EAV 2025

Principals actuacions

Programa Anual d’Activitats del Consell Alimentari i Pla de 
Comunicació

Reactivació de la Taula de Coordinació Tècnica de la EAV 
2025 amb tècnics municipals.

Actuacions conjuntes entre la Xarxa de Ciutats per la 
Agroecologia i el Consell Alimentari. 

Desenvolupar un sistema de monitoreig i seguiment amb 
una bateria de indicadors 



• L4.GOBERNANÇA ALIMENTARI LOCAL

Resum actuacions municipals 
2019_2020 polítiques alimentàries
• L5.DRET A L’ALIMENTACIÓ I COLECTIUS VULNERABLES

Reptes

Estudiar e implementar accions que faciliten 
l’accés a una alimentació sostenible i saludable 
per al col·lectius més vulnerables. 

Incorporar la perspectiva de l’alimentació 
sostenible i saludable al treball dels serveis 
municipals i de promoció de la salut

Millorar la informació i sensibilització al voltant 
de la relació directa entre iniquitat social i 
pràctiques alimentàries saludables i sostenibles. 

Principals actuacions

Diagnòstic participatiu sobre alimentació 
sostenible i col·lectius vulnerables

Disseny de accions pilot amb serveis socials per 
a 2021 derivadades del diagnòstic

Projecte pilot de cistelles solidàries amb 
col·laboració de productors de l’Horta de 
València i entitats que treballen amb persones 
en risc d’exclusió social

Curs de formació Dret a l’Alimentació i Salut



Resum actuacions municipals 
2019_2020 polítiques alimentàries
• L5. PLANIFICACIÓ ALIMENTÀRIA TERRITORIAL

Reptes

Introduir la perspectiva agroecològica en el 
planejament urbà i territorial

Estructurar una mobilitat rural que facilite i 
protegisca el treball de les persones 
productores

Incidir en la creació i impuls d'instruments
normatius que definisquen una infraestructura 
verda favorable a entorn alimentaris sostenibles

Principals actuacions

Desenvolupament de un seminari en matèria de 
planificació territorial i perspectiva 
agroecològica

Coordinació per al impuls de un Pla de Mobilitat 
Rural

Elaboració de un document guia sobre 
infraestructura verda amb enfocament de 
sistema alimentari



• Elaborar un Programa Anual 
d’activitats del Consell Alimentari

• Proposta que naix del qüestionari
enviat a totes les entitats del 

Consell Alimentari.

• Avaluar, intercanviar, formar, proposar

Proposta de treball CALM 2021

a. Construcció 
participativa de un 

Sistema de Monitoreig 
i seguimiento

b. Itinerari Intercamvi
de Experiències

c.  Curso de Formació 
Anual

d. Pla de Comunicació
Anual del CALM



Proposta Pla de Treball 2021_CALMProposta de treball CALM 2021
Cronograma de trabajo para la elaboración del Programa Anual de Actividades 2021

Octubre

• Envío formulario a todas las entidades del Consell Alimentari Municipal para recoger los principales ámbitos

temáticos sobre los que estructurar:

Itinerario de Intercambios de Experiencias.

Curso de Formación Anual.

Acciones comunicativas.

Novembre/ Diembre

1 reunión con cada uno de los tres Grupos de Trabajo del Consell Alimentari para la generación y estructuración de

actividades a incluir en el Programa Anual de Actividades 2021.
GT Canals Curts de Comercialtizació

GT Dret a l ‘Alimentació

GT Compra Pública i menjadors escolars

Redacción primer borrador del Plan Anual de Actividades 2021 y discusión en el marco de la Comisión Permanente

del Consell Alimentari Municipal

Gener/Febrer Presentación y validación Pleno del Consell Alimentari Programa Anual de Actividades 2021



• 3 cursos de formació Dret 
a l’Alimentació i Salut
• 2 personal técnica de 

l’adminsitracio
• 1 entitats CALM

Formació

• Diagnòstique serveis
socials

• Jornada participativa per 
a prioritzar accions pilot
2021

Diagnòstic i 
propostes • Campanya pilot Dret a 

l’Alimentació i Salut 
coordinada per el Consell 
Alimentari Municipal

Comuncació

Informació Curs Dret Alimetació i 
campanya de comunicació



• Renovación órganos de Gobierno del Consell Alimentari Municipal 
• Comissió Permanent. 
• Vicepresidència. 

• Del 14 al 21 rebrem candidatures a la comissió permanent i a la Vicepresidència. 

• Del 21 al 26 votacions candidatures a la CP. 

• La votació de la Vicepresidència es farà presencialment. 

• Totes les entitats poden tornar a presentar a la CP i Vicepresidència

Informació i  preparatius Ple del Consell


