
       
 

NOTA DE PREMSA 

 

La FVMP i CERAI recolzen als ajuntaments valencians en la 

implementació de polítiques alimentàries sostenibles 
 

València, 17 d’octubre de 2018 

 
El proper divendres 26 d'octubre de 2018 el Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional 

(CERAI) i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) presenten el projecte “Municipis en 
Saó: llaurant polítiques alimentàries transformadores”, una iniciativa que pretén difondre polítiques 
alimentàries innovadores i fomentar l'adhesió de més municipis valencians a la Xarxa de Ciutats per 
l'Agroecologia, a la qual ja pertanyen València, Godella i Meliana. La finalitat última d'aquest projecte és 
afavorir la posada en marxa d'accions a nivell municipal que contribuïsquen a la consecució dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats per les Nacions Unides.  

 
Durant els pròxims 2 anys (octubre de 2018-octubre de 2020) des de CERAI i la FVMP 

s’impulsaran accions formatives dirigides a personal polític, funcionariat i personal tècnic dels 
ajuntaments valencians per a augmentar els seus coneixements i per tant el seu interès sobre el sistema 
agroalimentari i la seua gestió a nivell municipal. L'objectiu d'aquestes formacions és que es generen 
polítiques públiques sostenibles en l'àmbit agroalimentari a nivell municipal en sintonia amb el Pacte 
de Polítiques Urbanes Alimentàries de Milà. Al llarg del projecte CERAI i la FVMP assessoraran a alguns 
municipis per a engegar iniciatives dirigides al foment de polítiques alimentàries transformadores com 
menjadors escolars sostenibles, mercats locals de venda directa, espais compartits per a la 
transformació alimentària de productes locals o bancs de terres.  

 
Un dels resultats d'aquesta iniciativa serà l'elaboració d'un “Manual per a la transició 

alimentària per a municipis”, que arreplegarà diferents estratègies i passos a seguir per a posar en 
marxa polítiques agroalimentàries sostenibles, i que servirà perquè altres municipis compten amb una 
guia de referència. La jornada de presentació del projecte tindrà lloc el divendres 26 d'octubre de 2018 
en el Palau de Pineda (plaça del Carmen 4, València), de 9.30 a 14 h. Serà inaugurada per Quico 
Fernàndez, alcalde de Sagunt i vicepresident de l’FVMP. 

 
La trobada, dirigida fonamentalment a representants polítics i tècnics de l'administració local, 

permetrà conèixer les experiències d'alguns municipis del territori valencià que ja estan realitzant alguns 
avanços en matèria d'implementació de polítiques alimentàries sostenibles, com és el cas dels 
ajuntaments de València, Godella i Carrícola. També es presentarà la proposta de la Xarxa de Ciutats per 
l'Agroecologia, una associació formada per entitats locals a nivell de l'estat espanyol que té per objecte 
la generació d'una dinàmica entre entitats locals amb la finalitat de construir sistemes alimentaris locals 
sostenibles, en línia amb les perspectives de l'agroecologia i de la sobirania alimentària. Per a finalitzar 
la trobada es realitzarà un taller participatiu amb els assistents per a oferir pautes per a iniciar una 
transició progressiva cap a unes polítiques alimentàries locals més sostenibles. 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA 
 

MÉS INFORMACIÓ 
Piergiuseppe Carucci 

Responsable d’Educació per al Desenvolupament a CERAI 

96 387 91 76 | 645 786 785 

  

https://cerai.org/
https://cerai.org/
http://www.fvmp.es/
https://goo.gl/maps/kaoyPdtz6ir
http://www.ciudadesagroecologicas.eu/
http://www.ciudadesagroecologicas.eu/
https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/programa-presentaci%C3%B3n-municipis-en-sa%C3%B3.pdf


       
 

NOTA DE PRENSA 

 

La FVMP y CERAI apoyan a los ayuntamientos valencianos en la 

implementación de políticas alimentarias sostenibles 
 

Valencia, 17 de octubre de 2018 

 
El próximo viernes 26 de octubre de 2018 el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional 

(CERAI) y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) presentan el proyecto “Municipis en Saó: 
llaurant polítiques alimentàries transformadores”, una iniciativa que pretende difundir políticas alimentarias 
innovadoras y fomentar la adhesión de más municipios valencianos a la Red de Ciudades por la Agroecología, a 
la cual ya pertenecen València, Godella y Meliana. El fin último de este proyecto es favorecer la puesta en 
marcha de acciones a nivel municipal que contribuyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) fijados por las Naciones Unidas.   

 
Durante los próximos 2 años (octubre de 2018-octubre de 2020) desde CERAI y la FVMP se van a 

impulsar acciones formativas dirigidas a personal político, funcionariado y personal técnico de los 
ayuntamientos valencianos para aumentar sus conocimientos y por tanto su interés en torno al sistema 
agroalimentario y su gestión a nivel municipal. El objetivo de estas formaciones es que se generen políticas 
públicas sostenibles en el ámbito agroalimentario a nivel municipal en sintonía con el Pacto de Políticas 
Urbanas Alimentarias de Milán. A lo largo del proyecto CERAI y la FVMP asesorarán a algunos municipios para 
poner en marcha iniciativas dirigidas al fomento de políticas alimentarias transformadoras como comedores 
escolares sostenibles, mercados locales de venta directa, espacios compartidos para la transformación 
alimentaria de productos locales o bancos de tierras.  

 
Uno de los resultados de esta iniciativa será la elaboración de un “Manual para la transición 

alimentaria para municipios”, que recogerá diferentes estrategias y pasos a seguir para la puesta en marcha de 
políticas agroalimentarias sostenibles, y que servirá para que otros municipios cuenten con una guía de 
referencia. La jornada de presentación del proyecto tendrá lugar el viernes 26 de octubre de 2018 en el Palau 
de Pineda (plaça del Carmen 4, València), de 9.30 a 14 h. Será inaugurada por Quico Fernàndez, alcalde de 
Sagunt y vicepresidente de la FVMP. 

 
El encuentro, dirigido fundamentalmente a representantes políticos y técnicos de la administración 

local, permitirá conocer las experiencias de algunos municipios valencianos que ya están realizando algunos 
avances en materia de implementación de políticas alimentarias sostenibles, como es el caso de los 
ayuntamientos de València, Godella y Carrícola. También se presentará la propuesta de la Red de Ciudades por 
la Agroecología, una asociación formada por entidades locales a nivel del estado español que tiene por objeto 
la generación de una dinámica entre entidades locales con el fin de construir sistemas alimentarios locales 
sostenibles, en línea con las perspectivas de la agroecología y de la soberanía alimentaria. Para finalizar el 
encuentro se realizará un taller participativo con los asistentes para ofrecer pautas para iniciar una transición 
progresiva hacia unas políticas alimentarias locales más sostenibles.  

 

PROGRAMA DE LA JORNADA 
 

MÁS INFORMACIÓN 

Piergiuseppe Carucci 

Responsable de Educación para el Desarrollo en CERAI 

96 387 91 76 | 645 786 785 

 

https://cerai.org/
https://cerai.org/
http://www.fvmp.es/
https://goo.gl/maps/4j5aJjHL2BR2
https://goo.gl/maps/4j5aJjHL2BR2
http://www.ciudadesagroecologicas.eu/
http://www.ciudadesagroecologicas.eu/
https://cerai.org/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/programa-presentaci%C3%B3n-municipis-en-sa%C3%B3.pdf

