ACTA - CONSELL ALIMENTARI MUNICIPAL

SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL ALIMENTARI MUNICIPAL DEL DIA 10 DE JUNY
DE 2021
En la Sala de Prensa del edificio de Tabacalera, sita en la c/ Amadeo de Saboya, núm. 11,
siendo las 17 horas y 5 minutos del día 10 de junio de 2021, bajo la Presidencia de Alejandro
Ramón Álvarez, Concejal de Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta, se reúne, previa
convocatoria a este efecto, el Consejo Alimentario Municipal.
Dadas las circunstancias relativas a la crisis sanitaria, el aforo de la Sala de Prensa está
limitada atendiendo a los protocolos sanitarios y, por tanto, se habilita la asistencia telemática a
través de la aplicación Lifesize para aquellas personas que así lo hayan solicitado.
La asistencia de las siguientes personas representantes de manera presencial es la siguiente:
Grupo Municipal Compromís: Amparo Puchades Giner
Grupo Municipal Vox: Vicente Montañez Valenzuela
Concejalía de Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta: Josep M. Pérez Sánchez
Direcció General Salut Pública de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:
Ignacio Chapa Villalba
Asociación de Supermercados de la CV-ASUCOVA: Andrea Gómez Gómez
Plataforma per la Sobirania Alimentaria: Francisco Mata
Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de la CV-ADICAE: Mercedes
Herranz Marco
Federació Cooperatives Agroalimentàries CV: Enrique Bellés Llopis
Col·legi Oficial de Ing. Téc. Agrícoles de Valencia i Castelló: Francisco Pérez Peiró
Federación Asociación de Vecinos de Valencia: Daniel Herrero Ginovart
Unión Asociativa de la CV especializada en Consumo y Calidad de Vida-UNAE: Eduardo
Sierra Albert
Plataforma de Grups de Consum CV: Leonor Almenar Muñoz
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Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la CV-CODINUCOVA: Alicia Valero
Unión de Consumidores de Valencia: Vicente Inglada Alcaide
Fundació ASSUT: Vicente Sales Martínez
Col·legi oficial de Veterinaris València: Mª. Carmen Chinillach Andreu
Justicia Alimentaria Veterinarios Sin Fronteras-VSF: Raquel Alvarez Herranz
Promoción Agroalimentaria de Calidad de la CV-PROAVA: Lluis Romero Tortaj
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional–CERAI: Piergiuseppe Carucci
Fundación Mundubat: Nello Schisano, que se incorpora en el punto dos.
La asistencia de las siguientes personas representantes mediante videoconferencia es la
siguiente:
Grupo Municipal Socialista: Anahí Molinari Atienza
Grupo Municipal Popular: Victor Pons Roger y Carlos Mundina Gómez, con voz pero sin
voto.
Grupo Municipal Ciudadanos: Antonio Subiela Chico
Concejalía de Comercio: Sonia Cano Castaño
Direcció General Desenvolupament Rural de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,
Camvi Climàtic i Desenvolupament Rural: José Manuel Ferrer Gascó
Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios-AVACU: Jesús Mora Zamora
Cruz Roja: Clara González Safont
Universitat Politècnica de València: Alberto San Juan Primo
Federación de Asociaciones de Madres, Padres y Personas Tutoras de Alumnas y Alumnos
de la Provincia de Valencia-FAMPA: Manuel Villanueva Navarro
Sociedad Española de Agricultura Ecológica: Mª. Dolores Raigón Jiménez
Mensa Cívica: Felíx Segarra Beltrán
Fundación de la CV para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana
"Las Naves": Lidia García García
Comité de Agricultura Ecológica de la CV: Ricardo Fonseca Lostado.
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Actua como Secretario: Hilario Llavador Cisternes
Asisten también: Gloria Bigne Báguena, Coordinadora de la Càtedra Terra Ciutadana,
Sergio Escribano Ruiz, Técnico de la Càtedra Terra Ciutadana y Pedro José Lloret Saez de la
Secretaría Técnica del Consejo Alimentario.
La presente sesión queda grabada en un video en el que se reflejarán todas las
intervenciones e incidencias de la sesión, por lo que el acta en pdf quedará limitada a reflejar las
cuestiones referentes a asistentes, tiempo, forma y lugar de celebración, así como acuerdos tal
como se aprobó en la Sesión del Consejo de 27-10-2020.
El concejal Alejandro Ramón Álvarez, Presidente del Consejo da la bienvenida a las
personas asistentes a este Consejo y les da las gracias por su asistencia.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 DE JUNY DE 2021

3

1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació, en el seu cas, de l'acta de la sessió anterior de 27 de octubre de 2020.
Pregunta el Presidente si algún miembro del Consejo formula alguna observación al acta
de la sesión del día 27 de octubre de 2020, previamente distribuida con la convocatoria. Con la
única abstención del Sr. Montañez, del Grupo Municipal Vox, queda aprobada por mayoría, de
acuerdo con lo que prescribe el artículo 91 del ROF.

A continuación se va a transcribir el “power point resumen” que se muestra en toda la
sesión de este Consejo y que sirve de resumen de todos los puntos del Orden del Día.
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2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Presentació Pla de Treball i Activitats del Consell Alimentari 2021 i que consta: -Informació
principals projectes vinculats al CALM o Mercats de Venda Directa No Sedentària, -Mapeig
web del sistema agroalimentari local, -Ecotira, -Sistema d’Indicadors i Seguiment EAV 2025 i
-Aprofita València.
El Sr. Presidente informa de los principales puntos y cede la palabra a los siguientes
técnicos: Josep M. Pérez Sánchez, Jefe Sección del Servicio de Agricultura, Alimentación
Sostenible y Huerta, Sergi Escribano Ruiz de Càtedra Terra Ciutadana, Pedro Lloret de la
Secretaría Técnica del Consejo, Piergiuseppe Carucci del Centro de Estudios Rurales y de
Agricultura Internacional–CERAI y Gloria Bigne Báguena, Coordinadora de la Càtedra Terra
Ciutadana, que explican los principales proyectos vinculados al Consejo, los mercados de venta
directa no sedentaria, el Mapeo web del sistema agroalimentario local, la Ecotira, Aprovecha
València y los sistemas de indicadores y seguimiento EVAV 2025 apoyándose en el "power
point resumen" que se ha incluido al principio del acta.
Intervienen en este punto:
Vicente Montañez Valenzuela, del Grupo Municipal Vox
Carlos Mundina Gómez del Grupo Municipal Popular
Antonio Subiela Chico del Grupo Municipal Ciudadanos
Vicente Inglada Alcaide, Unión de Consumidores de Valencia.
Las intervenciones figuran en el video de la sesión.
El Consejo queda enterado.
La documentación de este punto consta en el expediente de la sesión y se ha facilitado a las
personas integrantes del Consejo.
3
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació, si s’escau, dels nous Grups de Treball i informació sobre el treball desenvolupat
pels Grups de Treball actuals.
El Sr. Presidente ofrece un repaso a las diferentes propuestas de nuevos Grupos de Trabajo
y cede la palabra a diferentes representantes que explicarán los diferentes grupos de trabajo:
Gloria Bigne Báguena, Coordinadora de la Càtedra Terra Ciutadana
Lluis Romero Tortaj, de Promoción Agroalimentaria de Calidad de la CV-PROAVA
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Sergi Escribano Ruiz de Càtedra Terra Ciutadana
Nello Schisano, de la Fundación Mundubat
Lidia García García, de la Fundación de la CV para la Promoción Estratégica, el Desarrollo
y la Innovación Urbana "Las Naves"
Raquel Álvarez Herranz, de Justicia Alimentaria Veterinarios Sin Fronteras-VSF
Alicia Valero, del Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de la CV-CODINUCOVA.
A continuación el Presidente somete a votación la propuesta de creación de los nuevos
grupos de trabajo que fueron presentadas en la Comisión Permanente del 9 de marzo de 2021,
produciéndose el siguiente resultado: se abstiene el Sr. Pons Roger, del Grupo Municipal Popular
y vota en contra el Sr. Montañez Valenzuela, del Grupo Municipal Vox, votando
afirmativamente al resto de las personas asistentes.
En consecuencia, el Consejo por mayoría, aprueba la creación de los siguientes grupos de
trabajo:
1. Grupo de Trabajo de Comunicación del Consejo Alimentario Municipal.
2. Grupo de Trabajo Aprovecha València.
3. Grupo de Trabajo Cambio Climático y alimentación.
4. Grupo de Transición Agroecológica.
5. Grupo de Trabajo Pesca.
4
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Proposta de comunicació elaborada pel Grup de Treball de Comunicació.
El Sr. Presidente cede la palabra a Gloria Bigne Báguena, Coordinadora de la Càtedra
Terra Ciutadana, que explica el trabajo realizado por el Grupo de Comunicación apoyándose en
el "power point resumen" que se ha incluido al principio del acta.
El Consejo queda enterado.
5
RESULTAT: RETIRAT
ASSUMPTE:
Aprovació, si s’escau, de la incorporació de noves entitats com a membres del Consell
Alimentari Municipal.
Por la Presidencia se indica que no hay nuevas incorporaciones.
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6
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació, si s’escau, de la proposta per a la introducció de la perspectiva de gènere en l’EAV
2025.
El Sr. Presidente cede la palabra a Josep M. Pérez Sánchez, Jefe Sección del Servicio de
Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta, que explica la propuesta para la introducción de
la perspectiva de género en la Estrategia Alimentaria de Valencia 2025.
A continuación el Presidente somete a votación la propuesta para la introducción de la
perspectiva de género en la Estrategia Alimentaria de Valencia 2025, produciéndose el siguiente
resultado: se abstienen el Sr. Pons Roger, del Grupo Municipal Popular y el Sr. Subiela Chico del
Grupo Municipal Ciudadanos y vota en contra el Sr. Montañez Valenzuela, del Grupo Municipal
Vox, votando afirmativamente al resto de las personas asistentes.
El Consejo por mayoría, aprueba la introducción de la perspectiva de género en la
Estrategia Alimentaria de Valencia 2025, que se transcribe a continuación:
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##ANEXO-1780868##

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
DE L’ESTRATÈGIA AGROALIMENTÀRIA DE VALÈNCIA
(EAMV) 2025
Aquest treball es desprèn de l’Informe de Gènere de l’EAMV i de l’informe “Una aproximació a
les polítiques agroalimentàries locals des de l’economia feminista” realitzat al llarg de 2019-2020
per aquest equip redactor amb l’objectiu d’ atendre als diferents eixos de desigualtat existents
al llarg del sistema agroalimentari, i fer una proposta de revisió de l’EAM des del marc de
l’economia feminista.
En aquest document es presenta a la Delegació d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta
una proposta concreta de modificacions sobre l’actual redacció de l’EAMV 2025 amb l’objectiu
d’integrar conceptes, mesures i accions que evidencien i contribuïsquen a superar aquestes
desigualtats existents al llarg del sistema agroalimentari; principalment s’ha centrat en la
desigualtat vinculada al gènere, però també ha intentat parar atenció en aquelles vinculades a
l’edat, la classe o l’origen.
Les propostes han sigut realitzades en base a l’estructura actual del document de l’EAMV, els
suggeriments de modificació s’han anat fent al llarg dels diferents apartats. El document
editable es pot trobar en el següent enllaç.

València, febrer 2021
Equip redactor
Alba Herrero Garcés
Natàlia Castellanos Ayala

1
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1. UNA ESTRATÈGIA AGROALIMENTÀRIA PER A VALÈNCIA
I LA SEUA ÀREA METROPOLITANA
A la pàgina 5, paràgraf 4, considerar afegir que l’EAMV pretén contribuir a l’objectiu de superar
les desigualtats existents en relació al gènere, l’edat, la classe, l’origen, etc.

1.1. ELS ORÍGENS DE L’ESTRATÈGIA AGROALIMENTÀRIA

1.2. ELEMENTS ESTRATÈGICS I REPTES DEL NOSTRE SISTEMA
AGROALIMENTARI LOCAL
A la pàgina 11, figura 1, considerar afegir:
Al quadre de DEBILITATS:

- Existència de desigualtats al llarg de la cadena agroalimentària per raó de gènere, edat
i/o origen.
Al quadre de AMENACES:

- Augment de les desigualtats vinculades a la divisió sexual del treball i/o a l’accés dels
recursos sinó s’atén als eixos de desigualtat existents actualment.

- Reproducció dels estereotips de gènere.
Al quadre de FORTALESES:

- Cultura agroalimentària rica i diversa

2. ENFOCAMENT METODOLÒGIC
A la pàgina 14, desprès del paràgraf 25, considerar afegir:
“Uns anys després d’aprovar aquesta estratègia es va identificar la necessitat de revisarla incorporant l’anàlisi i propostes que respongueren als diferents eixos de desigualtat
vinculats al sistema agroalimentari, com són el gènere, l’edat, la diversitat de contextos
culturals o d’origen i/o l’accés a recursos. La necessitat de revisar i incorporar la

2
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perspectiva de gènere com una qüestió transversal en l’EAM sorgeix de l'estreta relació
que manté la qüestió gènere al llarg de tota la cadena agroalimentària i el paper desigual
que juguen homes i dones en el repartiment de tasques diferenciades en cadascuna de
les baules d'aquesta cadena. En aquest sentit, va resultar imprescindible revisar la
cadena agroalimentària en conjunt, és a dir, des de les fases de producció i
transformació, distribució i comercialització fins a l'alimentació i el consum com a última
etapa de la cadena. Això va implicar parar atenció, d'una banda, a qui, en quines
condicions, com i on es produeixen, comercialitzen i distribueixen els aliments i, d'una
altra, va significar també preguntar-se qui, on i com assumeix la responsabilitat de
garantir aquesta alimentació. Fruit d’aquesta anàlisi va resultar l’informe “Una
aproximació a les polítiques agroalimentàries locals des de l’economia feminista. La
revisió de l’Estratègia Agroalimentària Municipal” i algunes aportacions incorporades a
aquest document”.

3. MARC DE REFERÈNCIA DE L’ESTRATÈGIA
A la pàgina 16, després del paràgraf 28, considerar afegir:
“En quart lloc, es va realitzar un Informe de Gènere d’acord a l'article 4bis de la Llei
9/2003 per a la igualtat de Dones i Homes de la Generalitat Valenciana, segons el qual
tots els departaments i centres directius de les seues administracions públiques han
d'acompanyar el procediment d'elaboració d'avantprojectes de llei, projectes de norma,
plans o programes amb un Informe d'impacte de gènere, si existeix una pertinència de
gènere en aquestes. Com a resultat d’aquest informe es va realitzar un diagnòstic sobre
els diferents eixos de desigualtat que travessen el conjunt del sistema agroalimentari
incloent propostes per a contribuir a superar-los, així com una revisió dels programes i
polítiques públiques alimentàries ja en marxa a la ciutat de València que vinculen la
provisió alimentària i la cura per part de l’administració”.

3.1. ELS COMPROMISOS INSTITUCIONALS DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

A la pàgina 18, figura 4, considerar afegir:
A l’àrea [03]:

3
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- Fomentar la corresponsabilitat i la socialització de l’alimentació com a part del treball
domèstic i de cura.
A l’àrea [04]:

- Millorar les condicions laborals i els drets de les persones productores, especialment de
dones, joves i migrants i totes aquelles històricament definides com “ajuda familiar”.
A la pàgina 19, després del paràgraf 31 (i a la figura 5), considerar afegir:
“En 2019, la Delegació d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta va impulsar la revisió
de la present estratègia per a incloure la perspectiva de gènere, després de realitzar
l’Informe de Gènere corresponent i trobar mancances en aquest sentit. Aquesta revisió
es va materialitzar en l’informe “Una aproximació a les polítiques agroalimentàries locals
des de l’economia feminista. La revisió de l’Estratègia Agroalimentària de València”, que
ha aportat un marc conceptual, així com propostes de mesures i accions concretes, part
de les quals han sigut incloses en la present estratègia revisada”.

3.2 MARCS ESTRATÈGICS DE REFERÈNCIA EN L’ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL
3.3. CAP A UNS PRINCIPIS COMPARTITS: RESULTATS DEL PROCÉS DE
PARTICIPACIÓ DEL CONSELL ALIMENTARI MUNICIPAL
A la pàgina 25, al paràgraf 48 considerar substituir per:
-

Visibilitza la importància de les cures per a la sostenibilitat dels sistemes agroalimentaris
locals, i genera mecanismes de redistribució i socialització de les càrregues desiguals
quant a la provisió de cura -i l’alimentació com a part de la mateixa- entre homes i dones
orientats a superar de la divisió sexual del treball i els estereotips de gènere.

3.4. LES ARRELS DE L’ESTRATÈGIA AGROALIMENTÀRIA VALÈNCIA 2025:
PRINCIPIS TRANSVERSALS
A la pàgina 28, paràgraf 57, considerar modificar:

4
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ECODEPENDÈNCIA, INTERDEPENDÈNCIA I DEMOCRATITZACIÓ DE LA CURA
Tots tres conceptes posen l’accent en allò que sosté materialment la vida de les
persones, remarcant dos indefugibles dependències: les que casa individu té de la
natura i d’altres persones. Tots tres posen de manifest la necessitat d’avançar cap a una
relació sostenible amb el nostre entorn natural i al mateix temps la importància de les
cures per al manteniment de la vida. Per garantir que l’accés a la cura digna no es
desenvolupa a costa dels drets d’unes persones sobre altres, ni reprodueix els
estereotips s’han de tindre en compte les desigualtats de gènere, edat, origen, materials
i temporals, que travessen la seua provisió. La democratització de la cura planteja, a més,
la necessitat de socialitzar la responsabilitat de la seua provisió, tant a l’interior de les
unitats familiars o de convivència com a l’àmbit comunitari, públic i privat.

4. ESTRATÈGIA AGROALIMENTÀRIA VALÈNCIA 2025
A la pàgina 31, figura 7, considerar afegir els següents subàmbits:
- Justícia de gènere
- Reconeixement de la centralitat de l’alimentació com a part de la cura
- Corresponsabilitat i democratització de la cura
- Representació i participació

4.2. LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROGRAMES D’ACTUACIÓ
Des de la pàgina 34 a la 47 trobem la bateria d’accions proposada a l’EAM, en les taules
annexades es proposen tant modificacions al text d’algunes accions ja existents com noves
accions que atenen àmbits o qüestions que es considera que necessiten més atenció per tal
de contribuir a superar els diferents eixos de desigualtat identificats. Aquestes propostes són
una adaptació d’aquelles proposades a l’informe “
Les files buides corresponen a accions i programes que se mantenen com estan actualment,
els canvis respecte del text original es ressalten en rosa i les noves aportacions estan
marcades com a tals.
Les taules en format editable es poden trobar en aquest enllaç.

5
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5. MARC D’IMPLEMENTACIÓ
A la pàgina 49, paràgraf 177, considerar afegir:

Les aportacions de la Fundació Assut a la revisió de l’EAM des de la perspectiva de
l’economia feminista.

5.1. EL CONSELL ALIMENTARI MUNICIPAL
Tal com indica l’Informe d’Impacte de Gènere de la present estratègia amb l’argumentació
exposada més avall, es recomana una revisió del reglament de funcionament d’aquest Consell
per a que incloga el principi de paritat en el mateix i mecanismes per a una representació
efectiva.
“El Consell Alimentari Municipal (CALM) és l'espai de governança alimentària local de la
ciutat. S'ha revisat el seu Reglament, publicat al BOP el 23 de maig de 2018 per a avaluar
com s'estableix la participació en el mateix i si té en compte la llei 9/2003 de 2 abril, de
la Generalitat Valenciana, per la igualtat d'homes i dones, en la qual s'aborda la
importància de la participació equilibrada d'homes i dones en els espais de representació
pública, degut a la visible diferència habitual de representació. El Reglament del CALM
no té en consideració el criteri de paritat a l'hora de conformar als seus representants, i
això cristal·litza actualment en que el 63,4% de persones titulars son homes i el 34,1%
dones, al percentatge respecte de les persones suplents augmenta lleugerament. Es fa
per tant, necessari incloure el principi de paritat en el reglament i establir ferramentes
per a facilitar que totes les persones puguen fer-se càrrec de manera efectiva de la seua
responsabilitat de representació”.

5.2. L’ESTRATÈGIA EN EL CONSELL ALIMENTARI MUNICIPAL
5.3. TAULA DE COORDINACIÓ MUNICIPAL

Al respecte de la Taula de Coordinació Municipal es recomana convidar al Servei d'Igualtat i
Polítiques Inclusives amb l’objectiu de treballar la transversalitat de gènere a les propostes de
l’EAM, així com les Delegacions d’Educació, Joventut i Serveis Socials. Com s’analitza a l’informe
“Una aproximació a les polítiques agroalimentàries locals des de l’economia feminista. La revisió
6
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de l’EAM”, tres d’elles (Joventut, Serveis Socials i Igualtat) disposen de plans marc o plans
d’acció/estratègics on es proposen línies d’actuació vinculades amb l’alimentació, el gènere i la
democratització de les cures en l’alimentació que seria interessant posar en coordinació. A més,
es convida a considerar la pertinència d’incloure-les com a part del CALM.

5.4. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L’ESTRATÈGIA
A la pàgina x, paràgraf x, considerar la següent modificació al text,
"La identificació dels indicadors tant qualitatius com quantitatius permetrà avaluar el
procés a través d’una sèrie de criteris que hauran d’incloure variables de gènere, edat,
origen, etc., així com els aspectes ambientals o econòmics”.

7
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ANNEX
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PROPOSTES DE MODIFICACIÓ

LE1

LE1_Cultura agroalimentària responsable

Objectiu:

Text explicatiu
de l'objectiu

Els factors que determinen les pràctiques alimentàries són diversos i complexos. La vinculació cultural i identitària de
les persones amb els aliments; la informació adequada sobre l’impacte econòmic, mediambiental i social que s’amaga
darrere de l’elecció dels aliments que consumim; les desigualts de gènere quant a la producció i les feines vinculades
a l'alimentació, o la importància de mantindre una dieta equilibrada nutricionalment per a la 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 diversos nivells (el conjunt de la
ciutadania, col·lectius clau i col·lectius que hi fan un paper prescriptor).

Programa 1.1

Acció 1.1.1

Impulsar campanyes de sensibilització sobre els aliments de temporada, proximitat i agroecològics, prioritzant els
espais de gestió pública (mercats, escoles, centres de salut, etc.), que prenguen en consideració tant l’agricultura com
la pesca i ramaderia i visibilitzen la importància del treball de les persones productores, atenent a no reproduir
estereotips de gènere.

Acció 1.1.2

Elaborar i difondre un mapa de recursos i bones pràctiques agroecològiques al llarg de tota la cadena alimentària
(producció, transformació, distribució, comercialització i consum).

Acció 1.1.3

Impulsar programes de formació en hàbits de compra i habilitats en cuina domèstica saludables i sostenibles, i en
planificació, gestió del temps i l'economia alimentària familiar des de la perspectiva de la corresponsabilitat, en els
espais municipals dels barris i parant especial atenció a homes i joves.

PROPOSTA DE
MOURE ACÍ
L'ACCIÓ 5.2.2
PROPOSTA DE
MOURE 1.1.4 A
PROGRAMA 2.1

Facilitar a la ciutadania l’accés a informació i formació sobre l'etiquetatge dels aliments, la seua qualitat nutritiva i
ambiental i el vincle amb la salut, així com d'alternatives més saludables i sostenibles i on trobar-les al municipi.

Acció 1.1.4

Desenvolupar campanyes per a promoure i visibilitzar referents de dones i joves que treballen en projectes i iniciatives
de producció agroalimentària, evitant la reproducció d'estereotips i rols de gènere.

Acció 1.1.5

Impulsar projectes dirigits tant a la reducció dels malbarataments alimentaris com a la gestió de l'excedent alimentàri
dins de les llars, a empreses i als espais de gestió municipal.

Acció 1.1.6

Establir espais i fomentar activitats i projectes municipals d’informació, formació i sensibilització sobre l’alimentació
saludable i sostenible i el vincle amb el territori que fomenten el diàleg de sabers intergeneracional i intercultural i la
recuperació del patrimoni biocultural col·lectiu i la memòria alimentària als diferents barris treballant la perspectiva de
gènere i corresponsabilitat.

Acció 1.1.7
NOVA

Estudiar la creació d'un espai municipal de referència sobre alimentació saludable i sostenible on es facilite a les
persones l'accés a informació, als recursos i serveis disponibles a la ciutat.

NOVA

Promoure l'educació sobre l'importància dels sistemes agroalimentaris locals, la professió de les persones
productores, l'alimentació saludable i sostenible i la vinculació amb l'organització social de la cura i la salut a tots els
ámbits formatius possibles.

Programa 1.2

Acció 1.2.1

Identificar i difondre per barris rutes alimentàries de proximitat i d'abastiment d'aliments saludables i sostenibles
fonamentades en els vincles entre el territori, els aliments de proximitat i les persones.

Acció 1.2.2

Consolidar un calendari per a la celebració i trobada al voltant de l’alimentació sostenible i saludable als barris i pobles
de València, les commemoracions al voltant de feines agràries i els productes proximitat i de temporada per tal de
posar en valor el patrimoni agroalimentari del municipi i la seua diversitat cultural i gastronòmica, així com l'intercanvi
de coneixements.

Acció 1.2.3

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 DE JUNY DE 2021

39

NOVA

Programa 1.3

Afavorir els hàbits alimentaris saludables mitjançant la formació en habilitats i capacitats i la promoció de dietes
sostenibles.

Acció 1.3.1

Implementar programes d’acompanyament i formació per a facilitar la transició cap a una restauració col·lectiva
saludable i sostenible, pioritàriament als menjadors escolars, des de la perspectiva de l'alimentació com a part de la
cura i la corresponsabilitat.

Acció 1.3.2

Desenvolupar programes d’horts urbans com a ferramenta d’educació i formació als centres municipals (escoles,
centres de joventut, etc.), vinculades a formacions en nutrició i habilitats de compra i cuina domèstica, des de la
perspectiva de l'alimentació com a part de la cura i la corresponsabilitat.

Acció 1.3.3

Fomentar que l’alimentació saludable i sostenible i el seu vincle amb l'organització social de la cura siga un eix de
treball en els programes i serveis municipals de promoció de la salut i garantir formació a les persones sanitàries
prescriptores.

Acció 1.3.4

Estudiar i impulsar instruments normatius que regulen l’accés als aliments poc saludables per part de la població
escolar i als espais municipals, d’acord amb les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut, i eliminar la seua
publicitat als espais de gestió pública.
Promoure campanyes sobre alimentació i el seu vincle amb la salut i programes d'acompanyament i assesorament en
nutrició i especialment en transtorns de l'alimentació, diabetis i obesitat, especialment adreçades a les persones joves
i al seu entorn familiar des d'una perspectiva de gènere.
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PROPOSTES DE MODIFICACIÓ

LE2

LE2_Transició agroecològica

Objectiu:
Text explicatiu
de l'objectiu

Programa 2.1

Acció 2.1.1
Acció 2.1.2
Acció 2.1.3
Acció 2.1.4
Acció 2.1.5
Acció 2.1.6
Acció 2.1.7

Desenvolupar cursos de formació tècnica per al personal de l’Administració local en matèria de transició
agroecològica i alimentació saludable i sostenible, incloent l'enfocament de gènere i democratització de les cures de
la present estratègia.

Acció 2.1.8
Acció 2.1.9
Acció 2.1.10

Impulsar i consolidar espais de debat i reflexió entre persones productores per a l’intercanvi de coneixements,
informació, experiències i diagnòstics, promovent la participació de dones i de temàtiques vinculades al gènere dins
del sector.

Acció 2.1.11
Acció 2.1.12

Impulsar i donar suport a espais de formació i coneixement adaptats a les necessitats de les persones que treballen
en l’àmbit de l’agricultura, la pesca i la ramaderia, promovent la participació de dones i de temàtiques vinculades al
gènere dins del sector.

NOU

Contribuir a l'eliminació de la divisió sexual del treball i dels diferents estereotips al llarg del sistema
agroalimentari.

PROPOSTA DE
MOURE ACÍ
L'ACCIÓ 1.1.4

Desenvolupar campanyes per a promoure i visibilitzar referents de dones i joves que treballen en projectes i
iniciatives de producció agroalimentària, evitant la reproducció d'estereotips i rols de gènere.

NOVA

Desenvolupar campanyes i projectes que reconeguen la importància de les tasques realitzades històricament per les
dones al llarg de la cadena agroalimentària i la provisió d'aliments.

NOVA

Promoure la incorporació de dones, joves i migrants al sector agroalimentari a través d'ajudes, oferta de formació
diversificada i acompanyament comercial, empresarial i productiu.

NOVA

Facilitar el reconeixement i la formalització d'aquells treballs agraris, ramaders o pesquers no considerats com a
activitat professional, i promoure la seua formació.

NOVA

Promoure el desenvolupament i execució de plans d'igualtat, formacions en gènere i auditories de gènere, per a les
estructures del sector productiu: cooperatives, confraries de pescadors, comunitats de regants i organitzacions
agràries.

NOVA

Habilitar i gestionar una bossa municipal de treball agrari estacional/temporal, que garantisca unes condicions
laborals dignes.
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Programa 2.2

Afavorir la viabilitat econòmica, social i ambiental de l’activitat agrícola, ramadera i pesquera

Acció 2.2.1
Acció 2.2.2

Visibilitzar les característiques de qualitat de la producció de proximitat, així com els beneficis socials, ambientals i
econòmics que hi ha darrere d'aquest tipus de producció.

Acció 2.2.3
Acció 2.2.4
Acció 2.2.5

Impulsar la dignificació de la professió agrària, ramadera i pesquera, el recanvi generacional i dels estereotips de
gènere associats.

Acció 2.2.6

Facilitar l’accés a la terra amb especial atenció a noves incorporacions professionals de dones i joves, garantint un
acompanyament i assesorament tècnic agrícola i empresarial, així com facilitar informació i assesorament sobre la
titularitat compartida de les explotacions.

Acció 2.2.7

Impulsar la incorporació de perfils laborals agroecològics nous dins dels plans de formació, ocupació i foment de
l’ocupació, establint criteris que afavorisquen la contractació de dones en aquells sectors amb representació
desigual.

Acció 2.2.8

Repetida en 2.1.8

Acció 2.2.9
NOVA

Impulsar iniciatives per a facilitar l'eixida d'excedent en finca de les persones productores a través del vincle amb
serveis i infraestructures alimentàries socials i comunitàries (menjadors socials, cuines comunitàries, xarxes
d'aliments, obradors compartits...), i/o de fires específiques de producte.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 10 DE JUNY DE 2021

42

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ

LE3

LE3_Economia alimentària de proximitat

Objectiu:
Text explicatiu
de l'objectiu

Programa 3.1

SEMBLANT A
1.1.3

Acció 3.1.1

Desenvolupar campanyes de sensibilització i promoció sobre el producte de temporada, pròxim i ecològic en la
xarxa de mercats municipals, que alhora valoritzen la professió i el treball de les persones productores, ramaderes i
pesqueres així com la importància del comerç alimentari de proximitat als barris.

Acció 3.1.2

Impulsar cursos i activitats de sensibilització i capacitació en matèria de compra, cuina domèstica i alimentació
saludable i sostenible de proximitat, des de la perspectiva de la corresponsabilitat, parant especial atenció a homes i
joves.

Acció 3.1.3

Impulsar la creació d'espais per a desenvolupar activitats formatives al voltant de l'alimentació, de transformació de
producte agroalimentàri, logístiques i de conciliació (cuines comunitàries, obradors, centrals de compres, etc.) a la
xarxa de mercats municipals, aprofitant els seus espais infrautilitzats a través de projectes pilot que afavorisquen la
gestió conjunta i comunitària amb agents socials i veïnals del barri.

Acció 3.1.4
Acció 3.1.5

Programa 3.2

Acció 3.2.1

Instal·lar punts de venda directa en la xarxa de mercats municipals afavorint criteris de sostenibilitat, proximitat i
inclusivitat, que tinguen en compte els barris amb menor facilitat d'accés a aquests productes.

Acció 3.2.2

Crear i impulsar mercats de venda directa del producte agroalimentari afavorint criteris de sostenibilitat, proximitat i
inclusivitat, en localitzacions que complementen l'afluència amb altres centres de comercialització agroalimentaris i
consideren la presència en barris amb menor facilitat d'accés a aquests productes i en els pobles de València
pròxims a l'Horta.

Acció 3.2.3
Acció 3.2.4

Desenvolupar una estratègia d’acostament i promoció de la pesca i aqüicultura artesanal i de proximitat cap a les
persones consumidores.

Acció 3.2.5
Acció 3.2.6
Acció 3.2.7

Reconéixer i impulsar les tradicionals tires de comptar, com a dret i costum ancestral d’agricultors i agricultores de
l’Horta per a vendre els seus productes al municipi de València, que tinguen en compte els barris amb menor facilitat
d'accés a aquests productes.

Programa 3.3

Acció 3.3.1
Acció 3.3.2
Acció 3.3.3
Acció 3.3.4

NOVA

Incentivar la creació d’empreses i projectes agroalimentaris amb criteris mediambientals i socials, especialment
aquelles integrades per dones, joves i migrants, a través de programes d'acompanyament, assesorament i formació
específics.
Impulsar la creació i acompanyament d'iniciatives i projectes que plantegen estructures de producció, distribució i
comercialització col·laboratives i cooperatives innovadores que faciliten la coordinació i l'accés a recursos compartits
(eines, maquinària), i a serveis de conciliació i suport col·lectiu.
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NOVA

Impulsar i difondre la creació de plataformes de distribució i venda on line que facilite a la producció i al xicotet
comerç la gestió i coordinació d'un repartiment a domicili que tinga en compte criteris de sostenibilitat.

NOVA

Fomentar la inclusió d'espais de cura per als infants i altres serveis que faciliten la conciliació de les persones
treballadores i usuàries dels espais vinculats a la producció, distribució i transformació agroalimentària en general.

Programa 3.4

Acció 3.4.1

Consolidar i visibilitzar un segell de proximitat que reconega el producte de l’horta de València i a les persones i
treballs que el fan possible.

Acció 3.4.2

Programa 3.5

Acció 3.5.1

Avançar cap a un marc de compra pública alimentària municipal sota criteris de responsabilitat social i
mediambiental, i garantir un acompanyament, assesorament i formació adeqüades per a tots els agents implicats en
la transició.

Acció 3.5.2

Implementar la guia de recomanacions elaborada en el marc del CALM per a la incorporació de criteris de
sostenibilitat social i mediambiental alimentària en els plecs de la restauració pública col·lectiva.
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PROPOSTES DE MODIFICACIÓ

LE4

LE4_Governança alimentària local

Objectiu:
Text explicatiu
de l'objectiu

Programa 4.1

Acció 4.1.1

Dinamitzar el Consell Alimentari Municipal des d’una cultura participativa i col·laborativa entre els diversos grups
d’agents i actors de l’entorn alimentari del municipi incentivant especialment la participació de les persones
productores (agricultura, pesca i ramaderia) i les dones.

Acció 4.1.2

Consolidar una mesa de coordinació i seguiment tècnica municipal i dotar-la de recursos per a coordinar el conjunt
d’accions programades i fomentar la coherència de polítiques entre regidories i seccions i la transversalitat de
gènere.

NOVA

Promoure una agenda municipal d'activitats i itineraris formatius (tallers, xerrades, seminaris, debats...) en matèria de
democratització de les cures en l'alimentació.

NOVA

Incloure espais per a la cura d'infants, en els actes i reunions de participació i governança relacionades amb la
implemetació de la present Estratègia, així com adaptar els horaris per a facilitar l'assistència i la conciliació, atenent
especialment al sector productiu.

Programa 4.2

Acció 4.2.1

Col·laborar en la creació d’un banc de recerca en polítiques alimentàries urbanes en coordinació amb els àmbits
acadèmics de la ciutat, que contemplen les dimensions socials, nutricionals, econòmiques i/o ambientals.

Acció 4.2.2

Impulsar la creació d’un cos d’experts multisectorial (acadèmia, sector productiu, organitzacions socials, etc.) que
puga assessorar el Consell Alimentari en matèria de polítiques alimentàries, que incloguen la perspectiva de gènere i
desigualtat.

Acció 4.2.3

Desenvolupar un sistema d’avaluació i monitoratge per al conjunt d'activitats i d’accions estratègiques que
s’engeguen en el marc de l’EAM, que incloguen criteris de gènere, edat, classe i origen.
Realitzar i difondre estudis i altres materials divulgatius que visibilitzen la importància social, econòmica i política
dels sistemes agroalimentris locals i de l'alimentació com a part de la cura i la salut des de l'economia feminista.

NOVA

Programa 4.3

Acció 4.3.1
Acció 4.3.2

Programa 4.4

Donar suport a les iniciatives comunitàries i/o d’autogestió desenvolupades des de la societat civil i afavorir el
creixement o consolidació d'aquest tipus d'iniciatives.

Acció 4.4.1
Acció 4.4.2
Acció 4.4.3
NOVA

Afavorir la creació d'espais d'intercanvi, xarxes de cures, bancs de temps i/o iniciatives comunitàries de trobada,
intercanvi, suport mutu i formació al voltant de l'alimentació saludable i sostenible i la cura als barris, fomentant una
participació intergeneracional, diversa i equitativa.

NOVA

Fomentar l'associacionisme agrari, ramader i pesquer, especialment la creació d'associacions, espais de trobada i/o
grups no mixtes de dones productores dins i fora de les organitzacions agràries, i facilitar la trobada amb altres
grups.
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PROPOSTES DE MODIFICACIÓ

LE5

LE5_Dret a l'alimentació

Objectiu:
Text explicatiu
de l'objectiu

El dret a l'alimentació per a totes les persones s’ha de basar en una política alimentària que garantisca l’accés temporal, ecònòmic, espacial i d'informació- a una alimentació saludable i sostenible per al conjunt de la població, a
través d'afavorir la socialització -privada, pública i comunitària- de la provisió i accés a l'alimentació.

Programa 5.1

Incorporar l’alimentació saludable i sostenible a través dels programes municipals de benestar social.

Acció 5.1.1

Articular programes d'ajuda alimentària i de gestió d'excedent alimentàri a través d'acords amb les infraestructures
de distribució i provisió d'aliments (mercats municipals, xarxa de comerços…) vinculant-la als serveis i infraestructures
alimentàries socials i comunitàries (menjadors socials, cuines comunitàries, xarxes d'aliments, obradors compartits...).

Acció 5.1.2
Acció 5.1.3

Desenvolupar programes de formació pràctica i sensibilització sobre alimentació saludable i sostenible i el vincle
amb la salut a les persones usuàries i gestores dels centres de benestar social des d'una perspectiva de
corresponsabilitat.

Acció 5.1.4

Establir un sistema de prevenció, alerta i garantia alimentària a través del qual poder detectar vulnerabilitats
alimentàries en persones i families, especialment en els infants, i redirigir-los als recursos i serveis disponibles i a
programes d'acompanyament i seguiment de la inseguretat alimentària.
Impulsar programes pilot d'intervenció comunitaria en diferents barris, especialment aquells amb major vulnerabilitat
alimentària, en matèria de nutrició i alimentació saludable i sostenible, habits de compra, habilitats de cuina
domèstica i gestió de l'economia alimentària familiar amb una perspectiva de corresponsabilitat de les tasques de
cures.

NOVA

Programa 5.2

Acció 5.2.1
PROPOSTA DE
MOURE A
PROGRAMA 1.1

Acció 5.2.2

PROPOSTA DE
MOURE A
PROGRAMA 1.3

Acció 5.2.3

Facilitar a la ciutadania l’accés a la informació i formació sobre l'etiquetatge dels aliments, la seua qualitat nutritiva i
ambiental i el vincle amb la salut, així com de les alternatives més saludables i sostenibles i on trobar-les al municipi.

NOVA

Elaborar un estudi sobre la vulnerabilitat alimentària i la capacitat d'abastiment i accés a una alimentació saludable i
sostenible als diferents barris de la ciutat, amb l'objectiu d'implementar programes pilot d'intervenció comunitària a
través de l'alimentació, avaluar les necessitats de serveis i infraestructures alimentàries en els barris i promoure
accions per a facilitar l'accés.

NOVA

Incrementar les beques menjador i les ajudes alimentàries amb criteris que afavorisquen l'accés a aliments
saludables i sostenibles de proximitat a persones o unitats de convivència amb vulnerabilitat alimentària; a través de
la seua compra en la xarxa comercial dels barris amb targetes moneder o altres formats, i que es vinculen amb
acompanyaments i formacions en hàbits de compra, cuina i corresponsabilitat.

NOU

Fomentar i facilitar el desenvolupament de projectes i iniciatives des de la dimensió comunitària al voltant de
l'alimentació per part d'associacions i col·lectius veïnals.

NOVA

Donar suport a iniciatives i projectes comunitaris i xarxes veïnals que fan front a la privació i vulnerabilitat alimentària
als barris, facilitant informació, acompanyament i comunicació amb l'administració i facilitant ferramentes i recursos
per a enfortir les estructures comunitàries.
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NOVA

Impulsar ajudes, recursos i assesorament per al desenvolupament d'iniciatives comunitàries liderades per
associacions i/o entitats veïnals, centrades en facilitar l'accés a una alimentació saludable i sostenible als barris des
de la corresponsabilitat comunitària, especialment a través projectes de provisió i distribució col·lectiva d'aliments
(xarxes d'aliments) vinculats a cuines comunitàries, amb programes i/o espais de formació i apoderament
comunitari.

NOVA

Estudiar i facilitar l'accés, ús i gestió d'espais municipals infrautitlizats per part d'associacions, entitats socials i/o
col·lectius veïnals amb projectes o iniciatives comunitàries que faciliten l'accés d'una alimentació saludable i
sostenible per als barris, especialment en temps de crisi, com cuines escolars en caps de setmana o estiu.

NOVA

Facilitar recursos, formació i informació a entitats socials i associacions veïnals, festeres i falleres per a que
promoguen la inclusió de productes saludables i sostenibles als menjars dels seus actes i treballar la perspectiva de
gènere i la corresponsabilitat.

NOVA

Promoure l'autoabastiment alimentari a través d'horts urbans i comunitàris i de projectes de jardineria comestible en
els espais verds/buits de la ciutat, acompanyats de programes de formació en hàbits de compra i habilitats de cuina
des de la corresponsabilitat, com a ferramentes d'activació comunitària al voltant de l'alimentación saludable i
sostenible.
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PROPOSTES DE MODIFICACIÓ

LE6

LE6_Planificació alimentària territorial

Objectiu

Text explicatiu
de l'objectiu

Introduir la perspectiva feminista i agroalimentària des de la sobirania alimentària en els plans urbanístics i territorials
desplegats en l’àmbit municipal. Cal avançar cap a una perspectiva de dotacions i equipaments agroalimentaris,
accesible i equitativa als diferents barris, com les que ja preveuen els plans en matèria de mobilitat, habitatge,
educació i salut, i alhora potenciar i coordinar les ferramentes de planificació territorial que garantisquen la seguretat i
la pervivència del territori agrícola municipal i metropolità.

Programa 6.1

Acció 6.1.1
Acció 6.1.2

Programa 6.2

Estudiar la introducció de criteris agroalimentaris sostenibles en les estratègies i documents de planificació
urbana municipal.

Acció 6.2.1

Estudiar la inclusió de criteris d’alimentació sostenible en el Pla General d’Ordenació Urbana que garantisquen un
abastiment i accés equitatiu i suficient als diferents barris de la ciutat i afavorisca els teixits amb xicotet comerç de
barri.

Acció 6.2.2
Acció 6.2.3
NOVA

Introduir en les enquestes municipals indicadors de l'inversió econòmica i de temps dedicada a la provisió
d'alimentació i hàbits de compra i cuina desagregades per sexe, edat, origen, barri i altres variables, que
contribuisquen a realitzar millors diagnòstics i disseny de polítiques públiques.

NOVA

Promoure la recollida i sistematització de dades relacionades amb les explotacions i empreses del sector productiu i
de distribució desagregades per sexe, origen i edat, que contribuisquen a realitzar millors diagnòstics i disseny de
polítiques públiques.

NOVA

Afavorir la millora i/o consolidació de les xarxes comercials de proximitat i mercats municipals, especialment als
barris amb menor presència de comerç alimentari de proximitat (a través d'incentius o ajudes al lloguer...), per
promoure l'abastiment d'aliments frescos, saludables i sostenibles als barris.

NOVA

Afavorir el manteniment de la població en àrees amb processos de regeneració urbana, especialment en el cas de
rehabilitació de mercats i generació de zones verdes, a través de la protecció i/o ajudes al lloguer en els habitatges
dels voltants.

Programa 6.3

Acció 6.3.1
Acció 6.3.2
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7
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Informació situació i procés de consulta sobre el programa de subvencions per al foment de
projectes comunitaris en els barris al voltant de l'alimentació saludable i sostenible, i per al
suport de la transició agroecològica en la producció i distribució local.
El Sr. Presidente cede la palabra a Josep M. Pérez Sánchez, Jefe Sección del Servicio de
Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta, que explica la situación y proceso de consulta
sobre el programa de subvenciones para el fomento de proyectos comunitarios en los barrios
alrededor de la alimentación saludable y sostenible, y para el apoyo de la transición
agroecológica en la producción y distribución local, apoyándose en el "power point resumen" que
se ha incluido al principio del acta.
El Consejo queda enterado.
8
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Adhesió del Consell Alimentari Municipal al manifest de “Preus Justos”. Manifest que recull
demandes com: -Mercats extraordinaris i puntuals per baixes de preus, que es puguen demanar
per entitats privades, si cal, -Petició d'una marca de l’horta, amb participació directa de les
entitats, -Ajudes directes i rebaixes impositives al sector i -Petició de la creació d'un observatori
de preus.
El Sr. Presidente presenta ante el Consejo el manifiesto de "precios justos" que recoge
varias demandas como: -Mercados extraordinarios y puntuales por bajas de precios, que se
puedan pedir por entidades privadas, si hace falta, -Petición de una marca de la huerta, con
participación directa de las entidades, -Ayudas directas y rebajas impositivas al sector y -Petición
de la creación de un observatorio de precios e indica que se aprobó por el Pleno del
Ayuntamiento.
Intervienen en este punto:
Vicente Inglada Alcaide de la Unión de Consumidores de Valencia
Josep M. Pérez Sánchez, Jefe Sección del Servicio de Agricultura, Alimentación
Sostenible y Huerta
Piergiuseppe Carucci
Internacional–CERAI

del

Centro

de

Estudios

Rurales

y

de

Agricultura

Vicente Montañez Valenzuela, del Grupo Municipal Vox.
Leonor Almenar Muñoz de la Plataforma de Grups de Consum CV.
Las intervenciones figuran en el video de la sesión.
A continuación el Presidente somete el asunto a votación del Consejo, produciéndose el
siguiente resultado: se abstiene el Sr. Pons Roger, del Grupo Municipal Popular y vota en contra
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el Sr. Montañez Valenzuela, del Grupo Municipal Vox, votando afirmativamente al resto de las
personas asistentes.
El Consejo por mayoría, aprueba la Adhesión al manifiesto de “precios justos”, que se
transcribe a continuación:
Els baixos preus de venda són, en aquest moment, la principal amenaça per a l'horta de
València i l'agricultura valenciana. En els últims anys les administracions valencianes han
avançat en la valoració pública i la protecció territorial de l'horta com a paisatge, però açò no
ha implicat una millora en la situació laboral de llauradores i llauradors ni del sector agrari. A
més de la crisi crònica de cultius com la ceba i la creïlla, els preus de moltes collites són els
mateixos de fa dècades.
La defensa de l'horta no es pot entendre sense la protecció del camperolat. Hem de pagar
preus justos pel seu treball i les seues collites. Uns ingressos dignes i regulars serien la millor
garantia de relleu generacional i protecció del territori agrari, i allunyaria l'especulació
immobiliària que s'aprofita d'un context de crisi permanent. No es pot entendre que, mentre es
destrueixen cultius de cebes o creïlles perquè els preus no arriben a cobrir costos, els lineals
dels supermercats oferten els mateixos productes provinents d'altres continents.
L'actual crisi climàtica i ambiental i la pandèmia han fet encara més ineludible l'aposta
per un abastiment alimentari basat en la producció de proximitat. Disposar d'hortes productives
és una garantia de sobirania alimentària, de què sempre disposarem de fruites, verdures i
hortalisses de temporada si sabem cuidar del nostre camperolat.
Per tot açò, els col·lectius signataris volem manifestar:
_Les valencianes i valencians hem de ser conscients del nostre paper com a consumidors.
Si volem una horta viva i un sector agrari digne, hem de canviar la nostra manera de consumir,
donant prioritat a criteris de compra socialment responsables, com la compra de proximitat o
ecològica, sobre altres com el preu. Hem d'exigir responsabilitat a les administracions i grans
superfícies perquè actuen amb justícia.
_Enfront de les polítiques de preus baixos a costa de la rendibilitat de llauradores i
llauradors valencians, els supermercats i botigues haurien d'apostar pels productes de
proximitat i pagar preus justos. No és acceptable que els productors cobren menys del 20 % del
que paga el consumidor.
Les administracions tenen capacitat legal i responsabilitat per facilitar l'accés al consum
de proximitat, aprovar etiquetatges identificatius i afavorir la venda directa: promoció de
mercats municipals, venda a domicili, mercats agroalimentaris i fires de producte de temporada.
Han d'aplicar la Llei de l'Horta de València amb una de les seues mesures clau, la creació de la
marca de producte de l'horta. Poden promoure la compra pública amb criteris de sostenibilitat
ambiental i social i vigilar l'aplicació de la Llei de Millora de la Cadena Alimentària. Finalment,
tenen en les seues mans la vigilància de les zones de cultiu per a evitar els robatoris i la millora
d'infraestructures agràries.
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El problema dels preus agraris ens afecta a totes i tots. Si volem una horta viva i
productiva, cal canviar hàbits i adoptar mesures per garantir-ho.

9
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
PRECS I PREGUNTES
Intervienen en este punto:
Enrique Bellés Llopis, representante de la Federació Cooperatives Agroalimentàries CV.
Raquel Alvarez Herranz, representante de Justicia Alimentaria Veterinarios Sin
Fronteras-VSF.
Josep M. Pérez Sánchez, Jefe Sección del Servicio de Agricultura, Alimentación
Sostenible y Huerta.
Vicente Sales Martínez, representante de la Fundació ASSUT.
Las intervenciones figuran en el video de la sesión.
Finaliza la sesión el Presidente dando las gracias por la asistencia de todas las personas
presentes.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19 horas y 5 minutos del día de la
fecha, de la cual se extiende esta acta, que firma conmigo el presidente y que certifico como
Secretario. Haciéndose constar que las intervenciones de las personas asistentes se pueden
visualizar en el video de la sesión, cuyas características se indican a continuación:
Para hacer constar que el video resultante de la grabación del Consejo Alimentario
Municipal de València de 10 de junio de 2021 y que se ha realizado con el sistema de
videoconferencia del Ayuntamiento (Lifesize), contiene los siguientes datos técnicos:
Videos del sistema de videoconferencia
Nombre del archivo original: Sala Virtual Consejos 06_10_2021_13 PM UTC.mp4
Formato: Vídeo mp4
Tamaño en bytes: 1.861.718.140
Duración: 03:08:14
Control de integridad: f3c88ed71aef5ae7f7f3b8d01d5a408ac9b53aee
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Nota: el control de integridad ha sido obtenido con el algoritmo SHA1.
El archivo informativo de la grabación del sistema de videoconferencia se encuentra
almacenado en el servidor del sistema de videoconferencia contratada por el Ayuntamiento y se
puede consultar en el siguiente enlace:
Sesión del 10/06/2021 a las 06:13 h:
https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/88d34f48-e085-4c90-a3f99a7ce3a830bf?vcpubtoken=65bbb314-9505-48be-bcee-9fff6ebb6bf6
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