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La recuperació de la cultura agrària tradicional 
valenciana, requereix l'ajuda de tots els sectors de la 

població, especialment en l'àmbit municipal. 
  
És per això que, en el marc de la Capitalitat Mundial de 

l'Alimentació Sostenible-València 2017, s'organitzen 
aquestes jornades on es pretén donar una visió positiva 
al canvi de producció agrària existent i mostrar diferents 

models de transformació agroecològica, per tal que 
cada municipi obtinga una idea del seu punt de 

partida i aconseguisca la seua pròpia dinamització 
local amb l'agricultura com a motor principal, i puga 

establir connexions i aliances territorials com a objectius 
comuns del desenvolupament.

Informació i inscripció: 
agricultura@godella.es



 

PRIMERA SESSIÓ 

{divendres 10 de novembre} 
“Procés de transformació 

agroecològica municipal”. GODELLA

Saló plenari de l’Ajuntament de Godella. 
(c/Major 45, Godella)

Antic Escorxador Municipal. 
(c/ Escorxador s/n, Godella)

{diumenge 12 de novembre} 
"Visita a cultius d'arrossars ecològics". 

SILLA. 11.00 h

9.15 h Acte inaugural. 
Mª Josep Amigó. 
Vicepresidenta de la 
Diputació de València 

Eva Sanchis. Alcaldessa de 
Godella

9.30 - 10.30 h “Ferramentes i 
possibilitats de �nançament 
des del I Pla Valencià de 
Producció Ecològica per al 
desenvolupament de 
projectes de transformació 
agroecològica en l'àmbit 
municipal" 
Alfons Domínguez Gento. 
Servei de Producció 
Ecològica, Innovació i 
Tecnologia de la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient, 
Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural. GVA

11.00 - 13.00 h  “Polítiques 
alimentàries locals amb visió 
agroecològica"
Daniel López García. 
Fundación Entretantos, 
coordinador de la Red estatal 
de Ciudades por la 
Agroecología 

13.00-14.30 h “Impulsant els 
processos de transició 
agroecològica en el xicotet 
municipi"
Marijo Imaz. Coordinadora 
del servei de dinamització 
agroecològica municipal 
«Ekoizpen Orduña» 

16.30 -18.00 h. Taula rodona 
“Experiències sobre 
polítiques alimentàries locals 
i sostenibles" i posterior 
debat “Perspectives de les 
polítiques alimentàries locals 
i sostenibles per als 
municipis”
Daniel López. Fundación 
Entretantos, coordinador de la 

Red estatal de Ciudades por la 
Agroecología

Marijo Imaz. Coordinadora 
del servei de dinamització 
agroecològica municipal 
«Ekoizpen Orduña»

Josep M. Pérez. Regidoria 
d’Agricultura, Horta i Pobles 
de València



 

SEGONA SESSIÓ 

{divendres 17 de novembre} 
“Infraestructures i equipacions 

agràries”. GODELLA

Centre d'Art Vil·la Eugènia 
(c/Pesset Aleixandre 44, Godella)

{diumenge 19 de novembre} 
Marca “Productes de l’Horta de 

Meliana” i implantació d’un mercat 
local de proximitat. Visibilització de la 

producció local. MELIANA. 11.00 h

9.30 - 11.00 h 
“Les infraestructures i 
equipacions agraries dins 
dels plans d’accions 
territorials d’ordenació i 
dinamitzacions dels espais 
agraris” 
Josep Lluís Ferrando. Director 
General d’Ordenació del 
Territori, Urbanisme i Paisatge 
de la Conselleria d’Habitatge, 
Obres Públiques i Vertebració 
del Territori

11.30-12.45 h “Obradors 
Compartits de Titularitat 
Pública”
Marta Feliu. Associació El 
llibrell

12.45 - 13.15 h “Canals Curts 
de Comercialització” 
Ma Carmen Chinillach. 
Departament de Seguretat 
Alimentària i Laboratori de 
Salut Pública de la Conselleria 
de Sanitat 

13.15 - 14.00 h  “Serveis de 
centralització de productes 
agraris per a la seua 
comercialització. Central 
de compres” 
Enric Navarro. Gerent de Terra 
i Xufa S.L 



 

TERCERA SESSIÓ 

{divendres 24 de novembre} 
“Menjadors col·lectius i salut 

alimentària”. GODELLA

Centre d'Art Vil·la Eugènia 
(c/Pesset Aleixandre 44, Godella)

{diumenge 26 de novembre} 
“Visita al mercat agroecològic i 
models integrals de sostenibilitat 

municipal”.  CARRÍCOLA. 11.00 h

10.00 -10.15 h  Benvinguda 
Vicent Domingo. Comissionat 
Especial para València Capital 
Mundial de la Alimentació 
Sostenible

10.15 h  Jornada de Treball 
“Potencials i experiències 
amb alimentació 
agroecològica, la base del 
canvi de model alimentari”. 

 “Experiències des dels 
circuits curts d’alimentació 
agroecològica: relacions 
entre la producció i la cuina”
Nani Moré. Presidenta de 
l’Associació de Menjadors 
Ecològics de Catalunya

Susanna Ferrando. 
Llauradora i membre de 
Camí de l’Horta

 “Escoles, AMPAS i 
Compra Pública”
Lidia García. VSF, Justícia 
Alimentària Global

Marta Ribó. Coordinadora 
en València de VSF, Justícia 
Alimentària Global

 “Valoració dels menús 
actuals, di�cultats i 
potencials davant del 
canvi de model”
Lourdes Zubeldia. 
Seguretat Alimentària i 

Laboratori de Salut Pública 
de la Conselleria de Sanitat 

 “La sostenibilitat al Plat”
Piero Carucci. Responsable 
del Àrea d’Educaciò per al 
Desenvolupament, Centro 
de Estudios Rurales y 
Agricultura Internacional - 
CERAI

Mireia Royo. Regidoria 
d’educació de l’Ajuntament 
de València

12.00 h  Descans

12:30 - 14.00 h  Debat obert i 
participatiu 

16:30 - 20.00 h  Xerrada “De 
la producció sostenible al 
consum responsable: totes 
formen part del canvi” 
Lidia García. VSF, Justícia 
Alimentària Global 
Raquel Álvarez. La Recovera 
Nani Moré. Presidenta de 
l’Associació de Menjadors 
Ecològics de Catalunya
Empar Martínez. Especialista 
en Alimentació Saludable, 
Naturópata i membre de Camí 
de l’Horta
Susanna Ferrando. Llauradora 
i membre de Camí de l’Horta



ORGANITZA


