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Reflexionem
(cap 1 i cap 2)
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PROACTIUS

LA GUIA VOL INTERPEL·LAR                                                                    
ALS MUNICIPIS A SER PROACTIUS
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RESILIÈNCIA

LA RESILIÈNCIA NO S’IMPROVISA, ES CONSTRUEIX I 
S’EXPLICITA EN UNA CARTA I UN PLA ALIMENTARI 
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PROXIMITAT
(+ESTACIONALITAT + TEMPORALITAT + TRAÇABILITAT) - MOBILITAT
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FER FUTUR

UN ESPAI AGRÍCOLA, NO ES PROTEGEIX PER SI MATEIX, 
TOT I EL SEUS VALORS EDAFOLÒGICS, PAISATGÍSTICS, 
ANTROPOLÒGICS, ETC. SINÓ PEL QUE FA, PER LA QUE 

ÉS LA SEVA FINALITAT: 

 PRODUIR ALIMENTS I MATÈRIES PRIMERES

 SER L’ESPAI LLIGAT AL DRET DE L’ALIMENT I 
L’ALIMENTACIÓ DE LES PERSONES.
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Cadena alimentària
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REFLEXIÓ

AQUESTA PUBLICACIÓ ÉS EL RESULTAT DE LA REFLEXIÓ 
SOBRE: 

 LA DEFENSA DE L’ESPAI AGRARI COM A BASE TERRITORIAL 
ON LA PAGESIA DESENVOLUPA LA SEVA ACTIVITAT 
PROFESSIONAL, FRONT A INTENTS DE MENYSTENIR-LA, 

 LA DEFENSA DE L’ALIMENTACIÓ I DELS ALIMENTS DE 
PROXIMITAT, I DEL DRET DE LA CIUTADANIA A DISPOSAR-
NE.
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«El més pròxim no és el que tenim més a prop, 
sinó el que sentim més a prop»

(L’enginyer Andreu Ulied, en el seu llibre “BARCELONA PRÒXIMA”) 

INTEL.LIGÈNCIA
MUNICIPIS INTEL·LIGENTS (SMART CITIS) = 

ENTENDRE EL TERRITORI COM UN SISTEMA AGROURBÀ 
AMB ESPECIFICITATS PRÒPIES
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COMPROMÍS
IMPULSAR UNA GOVERNANÇA ALIMENTÀRIA LOCAL HA DE TENIR COM 
UN DELS SEUS OBJECTIUS FONAMENTALS: 

 QUE EL QUE TENIM A PROP, ENS HO SENTIM MÉS A PROP. 
ENS HO SENTIM NOSTRE.

 L’APOSTA PER LA SOSTENIBILITAT, L’ECONOMIA VERDA I 
CIRCULAR, L’INCREMENT DE LA RESILIÈNCIA I L’EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA, HÍDRICA, ALIMENTARIA, ETC.
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“SI VOLEM UN MÓN RURAL VIU, 
ENS L’HEM DE MENJAR”

Neus Monllor, geògrafa
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Algunes Estratègies Alimentàries rellevants:
• Toronto (2,5 milions hab.), Ontario, Canadà:

• 1991 crea Consell de Política Alimentària: 

• Desplega un fórum pel debat i l’articulació d’una EA a escala metropolitana

• 2012: Aixopluga iniciatives per millorar la salut de la ciutadania : Llei dels aliments locals

• Bristol (0,5 milions hab), sudoest UK:

• 1992 inclou Compromís alimentari a l’Agenda 21

• 2013 Diagnosi: Com menja Bristol? Amb participació multitudinària d’agents de la cadena

• 2015-18: Carta i Pla dels Bons Aliments, eines clau pel debat de les polítiques 
alimentàries

• València (0,8 milions hab): 

• 2019: l’Estratègia Agroalimentària 2025.Emfasi trets històrics i culturals de l’horta

• Procés de consulta i participació per crear Consell Alimentari Municipal

• Reconeixement de la FAO per l’impuls dels aliments a la ciutat
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Què tenen en comú?:

• Integren totes les baules de la cadena/sistema agroalimentari
(pagesia forma part del projecte alimentari)

• Aposten per models participatius i integradors

• Presenten nous desafiaments a diferents escales: ciutat i entorn
com a territoris funcionals interdependents

• Formen part de xarxes proactives (Pacte de Milà, 2015) i en 
constant revisió i acció (compartir experiències!)

• Despleguen propostes innovadores: de la decisió a l’acció, del 
global al local
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Pla Alimentari 
Què, qui, com?

Per començar, 
aclarim 
alguns 
conceptes!



Pla Alimentari? Què, qui, com?

o Estratègia Alimentària (de les 3 S): 

• És l’eina per transformar el sistema alimentari en un 

model més segur, saludable i sostenible.

• És el resultat del procés consistent a transformar el 
sistema alimentari d’un poble o ciutat, des d’una visió 
global de les dimensions verticals del procés (de la 
producció al consum) i de les seves implicacions de 
caire horitzontal (salut, benestar, medi ambient, 
economia, cultura i educació).

o La plasmació final de l’Estratègia Alimentària porta 
implícita l’elaboració i creació de:

 Carta Alimentària
 Pla Alimentari
 Consell Alimentari



ESTRATÈGIA ALIMENTÀRIA (EA)
Procediment pel qual s’està disposat a endegar un procés encaminat a modificar el sistema o model alimentari de
la ciutat, en allò que es cregui necessari com a resultat de la contribució de diferents agents (actors) del sector
agroalimentari, i que es concreta en un conjunt de documents la Carta Alimentària, el Consell Alimentari i el Pla
Alimentari Local. Posteriorment amb l’elabora un pla d’acció (anual o bianual)

 CARTA ALIMENTÀRIA
Declaració de principis bàsics de consens (sistema alimentari més just, sostenible i saludable, partcipació,
concreció, implementació, seguiment, avaluació, etc.) sobre els quals es sustenta la voluntat de canvi i el treball
que es realitza en la Diagnosi i en la definició de polítiques alimentaries que conformen el Pla Alimentari Local.

 DIAGNOSI ALIMENTÀRIA
Anàlisi qualitativa i quantitativa de l’estat de la qüestió de l’àmbit territorial on es vol desplegar l’estratègia
alimentària. Diagnosi en el marc de sis dimensions: econòmica, salut, societat, mediambient, cultutal i governança
alimentària.

 CONSELL ALIMENTARI
Òrgan col·legiat d’informació, consultiu, de participació i representació en matèria d’alimentació. Les seves
funcions són assessorar sobre les polítiques relaciones amb l’alimentació, proposar prioritats i criteris que han de
regir els plans d’actuació en matèria d’alimentació, entre altres.

 PLA ALIMENTARI LOCAL
Document final que estableix l’horitzó de la Governança alimentària i que ha de servir de referència per pautar un
conjunt coordinat d’actuacions concretat en un PLA D’ACTUACIÓ (anual o bianual) per tal d’aconseguir
progressivament millors nivells d’accessibilitat, de qualitat, d’equitat i de salut alimentària.

Pla Alimentari? Què, qui, com?



Pla Alimentari? Què, qui, com?

LA GOVERNANÇA ALIMENTÀRIA

 L’estratègia alimentària local, ha d’incloure en tot el procés 
la diversitat d’actors i relligar-los a l’economia local, i ha de 
ser capaç de generar processos d’aliança i participació i de 
comprometre el sector públic. Els actors inclouen tots 

aquells que intervenen les diferents baules del sistema 

alimentari, i des de totes les seves dimensions.

 El repte del Pla Alimentari s’encamina a construir una
aliança entre l’Administració local, les persones
consumidores i tots els agents que intervenen en
l’alimentació del municipi
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L’estratègia en 
5 fases



1

2

3

4

5

Creació del grup motor i identificació dels 

actors principals del sistema alimentari local 
(5 dimensions, 49 perfils)

Establiment dels principis, model i objectius 

comuns i redacció i aprovació de la Carta 
Alimentària

Elaboració i aprovació de la Diagnosi del 
Sistema Alimentari

Governança. Creació del Consell Alimentari (aprovació 
del seu reglament i/o estatuts) i elaboració i aprovació 

del Pla Alimentari

Actuacions Pacte de Milà

El full de ruta

Gestió, avaluació i monitoratge
del Pla Alimentari



4 Governança. Creació del Consell Alimentari (aprovació del seu reglament i/o estatuts) 

i elaboració i aprovació del Pla Alimentari
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Llegeix-me!
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