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CARTA DE PRINCIPIS DEL CONSELL 
ALIMENTARI MUNICIPAL
Treballar cap a sistema alimentari local més sostenible i just.

Document elaborat al llarg del procés de participació social impulsat 
per la Regidoria d’Agricultura al llarg de Juny de 2016 i Juny de 2017. 
Aquest procés ha comptat amb una àmplia participació d’agents i 
actors diversos, que al llarg de tres sessions de treball han pogut 
configurar una visió comuna respecte als principis i valors generals 
que han d’orientar l’acció del Consell Alimentari Municipal. Al mateix 
temps, aquest document manté una clara coherència amb la Carta 
per la Sobirania Alimentària per als nostres Municipis, impulsada 
pels moviments socials en l’I Congrés d’Economia Social i Solidària 
de Saragossa en 2014 i el Pacte de Polítiques Alimentàries Urbanes 
de Milà, compromís signat per més de cent ciutats de tot el món, 
entre les cuals esta  ciutat de València.

Context:

En 2015, l’Ajuntament de València va signar 
el Pacte de Milà amb l’objectiu de transitar 
cap a sistemes alimentaris més justs i soste-
nibles. València també ha sigut reconeguda 
com a Capital Mundial de l’Alimentació 2017 
per la FAO (Organització sobre Agricultu-
ra i Alimentació de les Nacions Unides). En 
aquest context, en 2016 l’Ajuntament impul-
sa un procés participatiu per a constituir un 
consell alimentari per a la ciutat de Valèn-
cia que permeta elaborar un marc comú de 
treball i un espai per a impulsar polítiques 
locals alimentàries participatives. Aquesta 
carta de principis és fruit d’aquest procés i 
per tant està inspirada en el Pacte de políti-
ca alimentària urbana de Milà i els resultats 
de dos amb demostrada experiència i reco-
rregut en matèria d’alimentació, agricultura 
o territori. Tallers participatius que van tenir 
lloc al juliol i Novembre de 2016. L’objectiu 
d’aquesta carta és doble, d’una banda es-
tablir els objectius i principis pels quals es 
regeix el Consell Alimentari de València i per 
tant els seus membres; i per un altre fomen-

tar l’adhesió a aqueixos principis d’organit-
zacions socials, institucions, ens privats i la 
ciutadania en general per a juntes crear un 
sistema alimentari més just i sostenible.

El sistema alimentari cap al qual volem 
transitar…. 

…. les persones, és a dir, que totes les perso-
nes tinguem accés a la informació, formació 
i recursos que ens permeten conrear, com-
prar, cuinar i gaudir de sostenibles i saluda-
bles. A més, volem que la ciutadania tinga el 
dret a decidir què tipus de sistema alimen-
tari vulgues i dispose de les eines per a im-
plementar-ho. 

...el territori. Volem crear un sistema ali-
mentari diversificat que promoga ocupació 
local de qualitat, lliure de precarietat, garan-
tit el benestar de les persones que treballen 
en la cadena alimentària, capaç de generar 
unes relacions d’equilibri entre el territori i 
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el seu entorn alimentari sobre la base d’un 
model de ciutat més sostenible i *resiliente. 
Volem un sistema alimentari QUE pose en 
valor les dietes tradicionals del territori, i al 
mateix temps reconega a través de l’alimen-
tació la diversitat de cultures que cohabiten 
en el nostre territori. 

… el medi ambient, on els aliments són 
produïts, processaments, distribuïts i eli-
minats de manera que respecten i bene-
ficien al medi ambient. Volem contribuir a 
crear un sistema alimentari on preservem i 
fomentem la biodiversitat del nostre terri-
tori. Volem construir relacions més justes i 
solidàries amb altres territoris a través del 
menjar. 

En Definitiva, volem un sistema alimentari 
que pose la vida humana i no humana en el 
centre, que cuide els processos en els quals 
els aliments són produïts, distribuïts i consu-
mits, un sistema alimentari que retorne a les 
persones la capacitat de decidir com produir 
i baix quins principis consumir els aliments. 
Volem que es reconeguen tots els treballs i 
cures que hi ha darrere d’un sistema alimen-
tari just i que es democratitzen, és a dir, que 
es valoricen els treballs realitzats per dones 
i homes de forma igualitària.

Donat les desigualtats de poder que re-
geixen el nostre actual sistema alimenta-
ri, reconeixem la necessitat de treballar i 
fomentar a aquelles persones, col•lectius 

i grups socials més desfavorits o amb ma-
jors dificultats perquè la seua veu i les seu-
es necessitats siguen escoltades i ateses. 
En aquest sentit, és necessari posar en el 
centre dels processos a les principals prota-
gonistes de garantir una alimentació sana i 
sostenible, els productors i productores, bé 
siga en el camp de l’agricultura, com en la 
pesca i la ramaderia.

Ens comprometem a:

1. Treballar per a desenvolupar sistemes 
alimentaris sostenibles, inclusius, resilien-
tes, assegurances i diversificats, per a as-
segurar dietes diversificades, sostenibles, 
sanes i adaptades, accessibles per al conjunt 
de la població. Tot açò en un marc d’acció 
basat en els drets, que permeta reduir els 
desaprofitaments d’aliments i preservar la 
biodiversitat i, al mateix temps, mitigar i 
adaptar-se a l’efecte del canvi climàtic. Per 
a açò és necessari afavorir processos de 
transició cap a pràctiques agroecològiques, 
prioritzant aquells aliments ecològics, arte-
sanals i tradicionals. 

2. Participar de forma activa en el desenvolu-
pament de polítiques públiques, plans i nor-
mes que afavorisquen la creació d’aquests 
sistemes alimentaris.

3. Desenvolupar propostes integrals per 
a crear sistemes alimentaris sostenibles i 
justs, treballant de forma coordinada amb 
diferents actors (sector públic, privat i so-
cietat civil), sectors (producció, consum, 
distribució, restauració, transformació, etc.) 
i àrees involucrades en el sistema alimentari 
(salut, medi ambient, democràcia, econo-
mia, cultura, justícia social, etc.).

4. Avaluar la nostra activitat com a insti-
tució/organització social/entitat privada 
anualment en relació al Marc Estratègic 
d’Acció (Annex 1) basat en el pacte de Milà. 
Aquesta avaluació inclou identificar una ac-
ció o àrea específica d’aquest Marc Estratè-
gic d’Acció on ens comprometem a treballar 
durant l’any següent per a avançar amb el 
compromís de desenvolupar un sistema ali-
mentari sostenible, inclusiu, resilient, segur i 
diversificat per a la ciutat de València.


