ACTA REUNIÓ GRUP DE TREBALL CANALS CURTS DE
COMERCIALITZACIÓ
24 maig 2022
Presencial: Sala de premsa de Tabaquera
Persones assistents: Grup de Consum Malvarrosa (Carmen Vila), CERAI (Piero Carucci,
Pedro Lloret), Per l’Horta (Lorena Mulet), Las Naves (Emilio Servera), AV Castellar Oliveral
(Empar Puchades), Fundació Assut (Alba Herrero), Taula per la partida (Marina Bartual, Alba
Herrero), Raquel Sánchez (UNAE), Tania Aula (Plataforma Grups de Consum), Tyrius (Vicenta
Alcacer/Amparo Mocholí), UPA (Manuel Peña), Unió consumidors (Vicente Inglada)
Dinamitza: Natalia C. (Arrelaires)
Ordre del dia
1_Repartir entre les entitats assistents les guies de consum d'aliments de proximitat que
s'acaben d'imprimir i coordinar el repartiment per barris i entitats (molt important aquest punt).
2_Coordinar-nos per a dur endavant una xicoteta campanya de comunicació conjunta
acompanyant a l'edició d'aquesta guia de consum, a partir de les propostes fetes en l'anterior
reunió.
3_Pluja d’idees de dates i barris per a realitzar 5 presentacions de la guia en col·laboració amb
teixit veïnal/iniciatives vinculades a l'alimentació de proximitat als barris triats.
CONCLUSSIONS PER PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA

1_ Repartiment guies
Ens repartim els barris on repartir les guies entre les entitats assistents. Les entitats que no
hagen pogut assistir i vulguen col·laborar en el repartiment s’agraeix. Les guies per a repartir es
poden agafar les guies en la mateixa Regidoria d’Agricultura, en el Espai Comú de la
Repartidora (Carrer Rafael Tramoyeres 8, baix) o posar-se en contacte amb Natalia
(650101669). Quantes més mans millor!




Les guies se repartiran principalment en les botigues identificades a la guia.
A espais municipals del barri (centres de joventut, universitats populars, biblioteques,
mercats…)
A altres llocs representatius del barri amb fluxe de gent.

MOLT IMPORTANT: Quan es repartisca entre les botigues del barri intentem fer una foto de la
persona botiguera amb la guia. Estes fotos les utilitzarem en les xarxes de
@HortalimentacioVLC (xarxes del CALM), per a difondre la guia i les pròpies botigues i
productors/es.
Les fotos s’envien al telèfon 650101669 per whatssap (Natalia), preferiblement d’aci al 17
de juny que vagen arribant.
El repartiment de barris queda:
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ENTITAT / PERSONA

ON REPARTEIX

CERAI (Piero)

Mercat agroecològic UPV-UV,

CERAI (Pedro)

Saïdia

ARRELAIRES (Natalia)

Cabanyal

Per l’Horta (Lorena)

Benimaclet, Fira Alternativa

La Plat GC (Tania)

Extramurs, Jesús, Olivereta

GC Russafa (Marina)

Russafa

Unió de Consumidors
(Vicent)

Mercat de Russafa (parades de dins)

Tyrius (Amparo)

Ciutat Vella, Malilla, Font d’en Corts, final de curs

UPA (Manuel)

En en sindicat, Mestalla, Arrancapins, als productors

Taula per la Partida (Marina
- Alba)

Campanar-Benicalap

GC Malva

Malvarrosa, Natzaret, Punta, Horta Nord, Ecollaures

AV Castellar-Oliveral

Tasta la nostra terra, Castellar Oliveral, Pinedo, Forn d’Alcedo,
Palmar, Juntes de districte

Unió consumidors (Vicent)

fira consum responsable Ajuntament (octubre)

El Llibrell (Lara)

Escoles que alimenten

UNAE (Raquel)

Patraix, Jerusalen, Colón, Perellonet

2_Coordinar-nos per a dur endavant una xicoteta campanya de comunicació conjunta
La campanya compta amb les següents accions comunicatives:
- Missatge i enllaç a la guia en el butlleti de notícies del CALM
Nota de premsa de l'edició de la Guia Local + foto / + anunci de la presentació per barris /
- (premsa i xarxes @HortalimentacioVLC)
- Llançament de video consum de proximitat (xarxes @HortalimentacioVLC)
- Llançament del cartell de presentacions en barris i dates (xarxes @HortalimentacioVLC)
Publicacions de les fotos de botiguers/es del mapa rebent la guia + etiquetar botiga i
- associacions barri (xarxes @HortalimentacioVLC)
Per a que funcione comunicativament la campanya cal que estigueu pendents del perfil de
@HortalimentacioVLC (xarxes del CALM) i compartiu i interaccioneu el màxim possible amb les
noticies i informació que es penge sobre la guia. Estigueu a l’aguait, se vos anirà etiquetant.
Se començarà a partir de demà i durant tot el mes. Informeu a les persones encarregades
de xarxes de les vostres entitats.
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3_Pluja d’idees de barris i experiències alimentàries barrials, per a realitzar 5
presentacions de la guia en col·laboració amb teixit veïnal/iniciatives vinculades a
l'alimentació
La Fundació Mundubat, membre del GTCCC, ha aportat recursos per a realitzar 5
presentacions de la guia en 5 barris de la ciutat i aprofitar per a convidar a una
experiència/projecte que vincule l’alimentació i el barri.
Les presentacions seràn a finals de juny-principis de juliol. Ens agradaria si podeu participar,
també col·laborar en la difusió de la presentació en els vostres barris i xarxes socials.
Amb el GTCCC s’ha volgut compartir una proposta prèvia de l’equip tècnic, d’idees de barris
possibles, llocs i experiències a convidar. I s’ha obert per a fer una pluja d’idees per part del
grup.
Finalment es valorarà la idoneitat de les propostes i es triaran 5. Us enviarem el cartell en unes
setmanes.

BARRI

LLOC (representatiu del barri o
municipal que arribe a la gent)

CABANYAL

Ateneu Marítim / Societat Musical
Projecte Camins de la Pesca / Clòtxines
Unió Pescadors (Casinet) / Las
Cabanyal
Naves

CAMPANAR

Centre de Jubilats / CMJ
Campanar / plaça

SAïDIA

La protectora / UP / plaça

EXPERIÈNCIA A CONVIDAR/ TEMÀTICA

Massa Carabassa
Som Alimentació + Cuina de barri

MALILLA

Alqueria Popular de Malilla / …

Tasta la nostra terra / Ecomaclet / AV
Malilla ? Grups motors de futurs mercats no
sedentaris als barris

CIUTAT
VELLA

Hort botja / centre municipal / Ca
Revolta...

Preus Justos

RUSSAFA

Mercat

Mercat Russafa / parades producte propi

En la pluja d’idees les entitats principalment han proposat llocs on es podria fer.
_ Las Naves (Grau)
_ Campanar (plaça de Campanar)
_ Seu Tyrius Ciutat Vella (hi ha cuina) / 30 persones caben
_ En la Fira Alternativa (10-12 juny), espai després de presentació del llibre sota el ciment de
Per l’Horta
_ En el local del Grup de Consum d’Arrancapins. Dilluns/dimarts vesprada
_ En el local del GC Sóc el que menge (Terra). Dimarts a partir de les 19h
_ En el local del GC Russafa. Dimarts a partir de les 19h
_ En el local del GC la Malva (Universitat Popular). Dimarts a partir de les 19h
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