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Alimentació  
i bon govern  
per a la ciutadania

14 DE JULIOL DEL 2021



Presentació
En les últimes dècades les polítiques que incideixen sobre el sistema alimentari estan emergint 
com un nou àmbit d’incumbència per a les administracions locals. Es planteja així el repte d’avançar 
cap a una alimentació que sigui bona per a les persones, els territoris i el planeta:

 – Bona per a les persones perquè representa una oportunitat per garantir que tothom tingui ac-
cés a la informació i al coneixement sobre els cicles dels aliments i els recursos necessaris per 
produir, preparar, comprar i gaudir d’aliments segurs, saludables, de qualitat i saborosos que 
ens ajudin a tenir una vida plena.

 – Bona per als territoris perquè promou models d’economia circular locals, diversificats i pròs-
pers en què es distribueixen els beneficis equitativament i que són capaços de respondre a les 
adversitats. L’alimentació sostenible genera relacions positives entre el medi urbà i el rural, 
basades en el respecte als cicles ecològics. S’estableixen vincles més justos entre territoris i 
s’impulsen models de ciutat més resilients i solidaris.

 – Bona per al planeta (salut planetària), perquè els aliments es produeixen, es transformen, es 
distribueixen, es venen, es compren i finalment en part es converteixen en residus, de manera 
que es regeneren els recursos limitats, com l’aigua o el sòl, i també els ecosistemes. L’alimen-
tació sostenible contribueix a frenar la crisi climàtica, pot repercutir en el benestar dels animals 
(ramaderia i fauna salvatge), alhora que preserva i fomenta la biodiversitat del planeta.

Aquest nou àmbit temàtic, que fins ara no s’abordava de manera específica, obliga les adminis-
tracions a adaptar-se per donar-li resposta i a plantejar-se tot un seguit de qüestions relacionades 
amb el bon govern:

 – Com es poden generar visions més integradores i transversals que ajudin a entendre el sistema 
alimentari en el seu conjunt i a diferents escales? Com valorar més adequadament els impac-
tes globals de polítiques que actuen sobre alguna de les seves dimensions particulars?

 – Què poden fer les administracions per coordinar millor les accions que duen a terme els dife-
rents departaments que les componen i com es poden coordinar millor amb administracions 
d’altres nivells?

 – Com es poden gestionar la participació i el contrast d’interessos dels diversos agents de la ca-
dena de producció, transformació, distribució, comercialització i consum? Com es pot gestionar 
la participació de la ciutadania no organitzada?

 – Com incorporar la dimensió de gènere en les estratègies alimentàries?
 – Com es pot abordar la qüestió de la transparència des de diferents perspectives (administració, 

agents econòmics del sector alimentari, consumidors...)?
Per reflexionar conjuntament sobre aquestes qüestions us convidem a participar en la següent 
jornada de l’Aula de Transparència de l’AMB.

INSCRIPCIONS I CONTACTE

Agència de Transparència AMB
Ompliu el formulari que trobareu a:
http://transparencia.amb.cat/inscripcio 

 93 112 49 41

FORMAT

Sessió en línia via Zoom.
Un cop inscrit, rebreu l’accés a la sala virtual.
Servei de traducció català-castellà.



Dimecres 14 de juliol (en línia)
9.30 h INAUGURACIÓ

Teresa Jordà i Roura, consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat 
de Catalunya
Álvaro Porro González, comissionat d’Economia Social i Política Alimentària de l’Ajuntament 
de Barcelona i director de Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021 
(CMAS21)

9.50 h REPTES PEL BON GOVERN DEL SISTEMA ALIMENTARI
Algunes claus per a la governança dels sistemes alimentaris i la participació de la 
ciutadania en la mateixa
Ana Maria Moragues Faus, Dra. en Economia Agrària, Impacte Social i Polítiques Alimentàries, 
investigadora de la UB en polítiques alimentàries urbanes, i autora de la Guia de Ciutats per 
l’Alimentació Sostenible de CMAS21

Elements d’innovació de la governança interna i perspectiva de gènere en l’estratègia 
agroalimentària de la ciutat de València
Josep Manuel Pérez Sánchez, cap de la Secció d’Agricultura de l’Ajuntament de València
Alba Herrero Garcés, ambientòloga de la Fundació Assut

Coordinació i xarxes entre administracions des de l’experiència de la Xarxa de Ciutats per 
l’Agroecologia
María Carrascosa García, experta en polítiques alimentàries urbanes i coordinadora de la Red de 
Ciudades por la Agroecología

Moderador: José Luis Haro, politòleg, responsable de Programes d’Economies Locals Emergents 
de l’AMB

Preguntes i debat amb els participants

11.10 h Pausa

11.20 h LA TRANSPARÈNCIA I ELS DRETS DELS CONSUMIDORS
Transparència i sistema alimentari des de la perspectiva de les administracions 
públiques
Gemma Calvet i Barot, directora de l’Agència de Transparència de l’AMB

La transparència com una oportunitat clau per al sector alimentari
Noemi Vidal Sánchez, Ainia

Els drets dels consumidors
Carles Garcia Roqueta, advocat, president de la Societat Catalana de Mediació en Salut

Moderador: Raimon Roda Noya, enginyer agrònom, cap del Servei d’Infraestructura Verda 
de l’AMB

Preguntes i debat amb els participants

12.40 h Fi de la sessió

Programa


