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01 Presentació

L’alimentació
és un procés biològic
i sociocultural bàsic,
transversal a tots els
àmbits de la vida social
i política. A més d’una
necessitat biològica
i un dret fonamental,
representa una font
de gaudi i plaer i és
motiu de celebracions
ritualitzades i de
trobades quotidianes
a totes les cultures.
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A més, és un element que apuntala i reprodueix
desigualtats socials, locals i globals. Per tot això,
i com també ho han demostrat diversos episodis
en el curs de la història, l’alimentació concentra
un gran potencial per catalitzar profundes
transformacions socials i econòmiques.
Actualment, el sistema alimentari se situa
al bell mig dels grans reptes als quals ha de fer
front el món, particularment de les emergències
climàtiques, ecològiques, socials i sanitàries.
La crisi de la covid-19 ha qüestionat l’statu quo
del món hiperglobalitzat en el qual vivim, ha
reposicionat les nostres prioritats i ha visibilitzat
la fragilitat dels nostres sistemes econòmics i
alimentaris, la interdependència entre les societats
humanes i la resta de la natura, les vulnerabilitats
socials i personals, i la importància crítica
d’esdevenir més sostenibles i resilients.
Les ciutats exerceixen un paper essencial en
el funcionament del sistema alimentari i la seva
potencial transformació. No només allotgen més
de la meitat de la població mundial i consumeixen
fins al 70% de l’oferta global d’aliments segons
la FAO, sinó que, segons un informe de l’Agència
Internacional de l’Energia publicat al 2016,
ocupen de manera global només el 3% de la

superfície terrestre, consumeixen fins a un 60%
dels recursos hídrics per a ús domèstic,
representen al voltant de 2/3 de la demanda
d’energia primària, generen més del 50% dels
residus i produeixen entorn del 70% de les emissions
globals de gasos amb efecte d’hivernacle. Per
tant, són actors clau en la creació d’un sistema
alimentari més sa, just i sostenible, sobretot tenint
en compte que es preveu que l’any 2050, el 70%
de la població mundial visqui a les ciutats.
La present mesura de govern pretén impulsar,
a mitjà i a llarg termini, una transformació del
sistema alimentari de manera que respecti
i beneficiï les persones, els territoris i el planeta
d’acord amb els compromisos subscrits per la
ciutat de Barcelona mitjançant la signatura del
Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà
el 2015, el primer tractat internacional sobre política
alimentària urbana que compta amb el suport
de la FAO. Durant tot l’any 2021 Barcelona serà
la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible i serà
la seu del 7è Fòrum Global del Pacte de Política
Alimentària Urbana de Milà a l’octubre del 2021,
marc que fa que aquesta mesura de govern
sigui més pertinent que mai.  
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2

Cal produir, transformar, vendre, comprar
i consumir aliments creant prosperitat, promovent
la justícia social, conservant i regenerant els
recursos i ecosistemes, i salvaguardant la capacitat
de les generacions futures d’alimentar, al seu torn,
de manera sostenible. Barcelona vol aprofitar
l’oportunitat que atorga la Capital Mundial de
l’Alimentació Sostenible per fer un salt d’escala
en la vida quotidiana de la seva ciutadania
quant a l’alimentació sostenible, i per progressar
decididament en tres grans objectius:
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Generar més
oportunitats
econòmiques
per als sectors de
proximitat, com són
els comerços dels
barris, els mercats
municipals, el sector
Impulsar dietes
de la restauració
més saludables
o la pagesia
i sostenibles, així com i les persones
facilitar-hi l’accés
elaboradores,
a tot el conjunt
impulsant la
de la ciutadania,
producció agrària
combatent les
ecològica i de
desigualtats socials. proximitat catalana.
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Combatre
l’emergència
climàtica a la
metròpoli de
Barcelona i facilitar
una transició
agroecològica
a la ciutat amb
la promoció de
l’agricultura urbana
i la protecció de la
periurbana, generant
resiliència davant
els riscos globals.
6
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Aquesta mesura ha comptat amb
aportacions d’un gran ventall de persones
i entitats que consoliden l’ecosistema de
polítiques alimentàries urbanes de Barcelona
i el seu entorn metropolità.  

Alhora no es tracta d’una mesura aïllada,
sinó que està relacionada amb altres polítiques
de l’Ajuntament i compromisos adquirits per
la ciutat. Seguidament descrivim els aspectes
rellevants del procés d’elaboració d’aquesta
mesura de govern.  
Mesura de govern per a una alimentació sostenible
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Gerències municipals

2.1 Procés d’elaboració
L’actual Mesura de govern per l’alimentació
sostenible està impulsada pel comissionat
d’Economia Social i Solidària, Desenvolupament
Local i Política Alimentària, a través de la
Gerència d’Economia, Recursos i Promoció
Econòmica, i ha estat coordinada a través de
l’Oficina de Coordinació del Projecte Barcelona
Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible,
amb un equip de treball mixt entre l’Ajuntament
de Barcelona i el Pla estratègic metropolità
de Barcelona (PEMB).
Per a l’elaboració dels continguts d’aquesta mesura, s’han constituït
quatre grups de treball gerencial que s’han reunit des del desembre
del 2019 i en els quals han participat les següents gerències de l’Ajuntament
de Barcelona i altres organismes públics, així com altres agents
de l’ecosistema alimentari:
Mesura de govern per a una alimentació sostenible

Gerència d’Àrea d’Economia i Recursos
- Gerència de Pressupostos i Hisenda
- Gerència de Recursos
- Gerència de Persones
   i Desenvolupament Organitzatiu
Gerència d’Àrea d’Ecologia Urbana
- Gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans
- Gerència de Mobilitat i Infraestructures  
- Gerència del Districte de Ciutat Vella
- Gerència del Districte de l’Eixample
- Gerència del Districte de Sants-Montjuïc
- Gerència del Districte de les Corts
- Gerència del Districte de Sarrià - Sant Gervasi
- Gerència del Districte de Gràcia
- Gerència del Districte d’Horta-Guinardó
- Gerència del Districte de Nou Barris
- Gerència del Districte de Sant Andreu
- Gerència del Districte de Sant Martí
- Foment de Ciutat
Altres organismes públics
- Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)  
- Institut Municipal de Mercats de Barcelona
- Barcelona de Serveis Municipals (BSM)
- Barcelona Activa
- Informació i Comunicació de Barcelona
- Institut Municipal d’Hisenda
- Institut Municipal d’Urbanisme
- Institut Municipal del Paisatge Urbà i Qualitat de Vida
- Institut Municipal Fundació Mies Van der Rohe
- Institut Municipal de Parcs i Jardins
- Grup Barcelona d’Infraestructures (BIMSA)
- Barcelona Cicle de l’Aigua (BCASA)
- Fundació BIT Habitat
- Institut Barcelona Esports  
- Institut Municipal d’Informàtica
- Institut Municipal de Serveis Socials
- Institut Municipal de Persones amb Discapacitat
- Institut Municipal de l’Habitatge
   i Rehabilitació de Barcelona
- Institut de Cultura de Barcelona
- Institut Municipal d’Educació de Barcelona
- Consorci d’Educació de Barcelona
- Consorci del Parc Natural de Collserola
- Consorci del Besòs
- Pla estratègic metropolità de Barcelona (PEMB)
- Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Altres actors de l’ecosistema alimentari
que també estan vinculats als projectes
inclosos en aquesta mesura de govern:
- Arran de Terra
- Barcelona Restaurants Sostenibles
- Ecocentral
- Escola de Cuina, Hostaleria
   i Restauració de Barcelona (ESHOB)
- Escola d’Hoteleria i Turisme (CETT)
- Escola Superior d’Hostaleria i Turisme Sant Ignasi
- Federació de Mercats Municipals
- Gremi Provincial de Detallistes
   de Fruites i Hortalisses de Barcelona
- Gremi de Restauració
- Mercabarna
- Red de Ciudades por la Agroecología
- Secretariat del Pacte de Milà
- Slowfood Barcelona
- Unió de Pagesos
- Universitat de Barcelona
- Xarxa Agroecològica de Menjadors
   Escolars de Catalunya (XAMEC)
- Xarxa de Consum Solidari
- Xarxa de ciutats C40 Cities
- Xarxa de ciutats Eurocities
- Xarxa pel Dret a una Alimentació Adequada
- 24 entitats finançades amb la convocatòria
   de subvencions “Impulsem el que fas”
- 92 entitats de l’espai participatiu Agròpolis
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2.2 Transversalitat

Aquesta mesura de govern
es nodreix d’altres polítiques
que s’han desenvolupat
en el marc de l’Ajuntament
de Barcelona.

2016-2019
Estratègia d’impuls
de la política
alimentària (EIPA)
L’EIPA esdevé la primera estratègia
en clau de política alimentària
municipal que estableix com a
objectiu impulsar una política
alimentària adreçada a la sobirania
alimentària, el consum responsable,
la producció agroecològica, els
circuits curts de comercialització i la
presència del producte agroecològic i
de proximitat als mercats municipals,
al mateix temps que es garanteix la
seguretat alimentària i es lluita contra
el malbaratament d’aliments.

Mesura de govern per a una alimentació sostenible

2016-2026
Pla de barris
El Pla de barris és un programa
extraordinari i amb pressupost
assignat de 150 milions d’euros,
per revertir les desigualtats entre
els barris de la ciutat de Barcelona.
És una iniciativa municipal que, en
col·laboració amb els veïns i veïnes,
posa en marxa accions per millorar
els barris que més ho necessiten en
els àmbits de l’educació, drets socials,
activitat econòmica i ecologia urbana.
El Pla de barris comprèn projectes
sobre el dret a l’alimentació sostenible
i comunitària.
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2018-2030
Pla Clima
El Pla Clima pretén ser una visió
integradora de les mesures per fer
front al canvi climàtic, que permeti
assolir els objectius del nou Pacte
d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia
i el Clima que ha signat l’Ajuntament
de Barcelona. Es tracta d’un programa
estratègic amb 242 mesures per
fer front a l’emergència climàtica,
articulades en quatre eixos principals:
la mitigació, l’adaptació, l’acció
ciutadana i la justícia climàtica.
El Pla Clima té una línia d’acció
específica referent a la sobirania
alimentària, amb l’objectiu de fer valer
els productes de proximitat, ecològics
i saludables perquè contribueixin
a millorar la qualitat de vida de la
població i tinguin cura de la natura.
El total de 18 línies d’acció proposades
estan interrelacionades amb
l’alimentació de manera transversal,
la qual cosa fa visible la relació entre
l’emergència climàtica i les polítiques
alimentàries urbanes.
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2019
Estratègia
d’agricultura urbana
L’EAU és un instrument que
planifica les actuacions necessàries
per aconseguir millorar i augmentar
la superfície agrícola a la ciutat amb
un model agroecològic. Aquests
horts han de maximitzar els serveis
ambientals i socials, i fer créixer la
natura a la ciutat en benefici de les
persones i de la conservació de la
biodiversitat. La visió en un termini de
10 anys és la d’una ciutat ecològica,
sana i resilient, i amb una ciutadania
implicada en la gestió dels horts
i en la promoció de l’agroecologia
i la sobirania alimentària.

2020-2030
Declaració
d’Emergència Climàtica 2020
La Declaració d’Emergència
BCN Green Deal:
Climàtica presentada al gener del
nova agenda
2020 amplia i reforça els objectius
econòmica
del Pla Clima en la lluita contra la crisi
per a Barcelona
climàtica. En aquesta declaració, la
ciutat es compromet a ser neutra en
carboni l’any 2050 i reduir, l’any 2030,
un 50% les emissions de gasos amb
efecte d’hivernacle respecte dels
valors del 1992. Això implica, entre
altres coses, impulsar una transició
profunda en tots els àmbits de la vida
social. Atès que, tal com afirma el
Panell Intergovernamental de Canvi
Climàtic, el sistema alimentari en la
seva totalitat és responsable d’entre
el 21% i el 37% de les emissions globals
de gasos amb efecte d’hivernacle, per
combatre l’emergència climàtica de
manera creïble i efectiva cal també
una transformació profunda del
nostre sistema alimentari actual.  

Nou pla econòmic per als propers
deu anys per recuperar l’ambició
i aprofitar tot el potencial de la ciutat,
amb les prioritats de retenir i formar
talent, facilitar l’activitat econòmica
i captar més i millors inversions.
L’objectiu és crear 103.000 llocs de
treball de qualitat en el sector digital
i verd. La nova agenda BCN Green
Deal marca 10 prioritats i 38 mesures
per enfortir la ciutat a través de tres
aspectes clau: la competitivitat,
la sostenibilitat i l’equitat. En clau
alimentària, aquest nou model
econòmic s’articula a través de
l’emprenedoria, el comerç,
la circularitat i turisme.
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2020
Estratègia d’impuls
de l’Agenda 2030 a la
ciutat de Barcelona
Aquesta mesura de govern,
en la qual l’Ajuntament de Barcelona
assumeix l’Agenda 2030 de les
Nacions Unides com a pròpia,
desplega un pla d’acció “per a les
persones, el planeta i la prosperitat”,
trencant el cercle viciós del model
actual de desenvolupament.
En els objectius de
desenvolupament sostenible 2030,
l’alimentació és protagonista d’alguns
objectius específics i interpel·la de
manera transversal altres objectius
referents, per exemple, a la crisi
climàtica, la salut o les desigualtats
socials.
L’horitzó 2030 permet mobilitzar
compromisos a deu anys vista i, al seu
torn, ens insta a actuar de manera
urgent i coordinada per preservar
la vida. Ens facilita, també, tota una
alineació d’objectius en el marc de
l’Estratègia alimentària 2030
de Barcelona.
Mesura de govern per a una alimentació sostenible

2020
Estratègia
de l’Economia Social
i Solidària a Barcelona
2030. Reactivació
i enfortiment d’una
economia per
a la vida a la ciutat
L’Estratègia de l’ESS persegueix
la creació d’un full de ruta per al
desplegament de polítiques d’ESS
a Barcelona per als propers deu anys.
Estableix el consum conscient com
una de les palanques estratègiques,
i els reptes transversals que identifica
estableixen ressonàncies amb la
que podria esdevenir l’estratègia
alimentària de futur per a la ciutat.

2020
Adhesió a la Carta
Alimentària de la Regió
Metropolitana
de Barcelona
Al setembre del 2020, el conjunt
del Ple municipal va decidir per
unanimitat de tots els grups polítics
adherir-se a la Carta Alimentària de
la Regió Metropolitana de Barcelona,
que impulsa una transformació del
sistema alimentari metropolità.
12
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2.3 Mirada metropolitana

La complexitat de les necessitats
socials per transformar el sistema
alimentari requereix polítiques de
proximitat que no tenen per què ser
localistes; s’han d’articular a escala
dels territoris metropolitans per
incidir en una autèntica política
de reducció de les desigualtats
socials i de la segregació territorial
a través dels ecosistemes
agroalimentaris.

Mesura de govern per a una alimentació sostenible

En aquest sentit, la ciutat de
Barcelona s’ha anat comprometent
amb la política alimentària de
manera creixent en els últims anys
i ha anat introduint un focus en
l’escala metropolitana, sobretot tenint
en compte que la regió metropolitana
és un pol destacat de producció
alimentària i un nucli on es concentra
el consum i la comercialització
d’aliments a Catalunya.
Un any després de la signatura
del Pacte de Milà, Barcelona s’implica
en un procés on han participat
més de 100 entitats i municipis
compromesos per tal d’impulsar un
marc de coordinació i col·laboració

per al desenvolupament de polítiques
alimentàries en clau de regió
metropolitana. Aquest procés ha
culminat amb la Carta Alimentària de
la Regió Metropolitana de Barcelona,
un document de principis que
territorialitza el Pacte de Milà a escala
de sistema alimentari metropolità.
La ciutat de Barcelona i la seva Àrea
Metropolitana subscriuen i lideren
l’adhesió a la Carta com a marc per
a l’elaboració de futures estratègies
alimentàries amb horitzó 2030 per
desplegar-la als municipis de la
regió metropolitana sota un mateix
paraigua i visió comuna.
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Coordinació
amb l’Àrea Metropolitana
de Barcelona
Durant l’organització prèvia de l’any
de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible
s’ha consolidat una dinàmica de col·laboració
estreta amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona
per treballar els projectes i esdeveniments
que incorporin aquesta dimensió i a fi que
el projecte pugui arribar més enllà dels límits
administratius de la ciutat.
Mesura de govern per a una alimentació sostenible
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L’alimentació
sostenible
consisteix a
alimentar tota
la població
d’una manera
que beneficiï
les persones,
els territoris
i el planeta.
L’alimentació
sostenible és:

Mesura de govern per a una alimentació sostenible

Bona per
a les persones

perquè garanteix que totes tinguin
accés a la informació, formació
i recursos necessaris per produir,
preparar, comprar i gaudir d’aliments
segurs, saludables, de qualitat
i saborosos que ens permetin portar
una vida plena. Per això, l’alimentació
sostenible és sensible a les necessitats
de les persones més vulnerables,
en termes econòmics i també
en termes socials, com ara menors
i persones soles, dependents
i migrants.

Bona
Bona
per als territoris per al planeta

perquè promou economies
locals diversificades i pròsperes
que distribueixen els beneficis
equitativament i són capaces de
respondre a les adversitats.
Per tant, garanteix el benestar de les
persones treballadores, comerços
de proximitat, persones productores
i elaboradores del sector primari, i
altres empreses i organitzacions del
sistema alimentari, tant en l’àmbit
local com en altres llocs. L’alimentació
sostenible destaca les dietes i els
coneixements tradicionals i, al mateix
temps, reconeix i celebra la diversitat
de cultures que enriqueixen el nostre
territori. Alhora, genera relacions
positives entre el medi urbà i el rural,
i també entre el sud i el nord globals,
basades en el respecte dels cicles
ecològics, establint vincles més justos
entre territoris i impulsant models
de ciutat més resilients i solidaris.

perquè els aliments es produeixen,
transformen, distribueixen, venen,
compren i eliminen de manera que
conserven i regeneren els nostres
recursos limitats, com l’aigua o el
sòl, i també els nostres ecosistemes.
L’alimentació sostenible contribueix
a frenar la crisi climàtica, garanteix
el benestar dels animals (ramaderia
i fauna salvatge) i preserva i fomenta
la biodiversitat del planeta.
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La transformació de la nostra
alimentació no només pretén
fomentar canvis individuals en la dieta,
sinó propiciar les condicions en els
diferents sectors (econòmic, sanitari,
ambiental, social i polític), activitats
(producció, transformació, distribució,
servei d’àpats, venda, consum
i eliminació) i nivells d’actuació
(individual, comunitari, local, regional,
nacional i internacional) que permetin
transformar aquest sistema complex
sense abandonar ningú pel camí.
És important entendre i aprofitar
les interconnexions entre els diferents
sectors, activitats i actors per crear
una alimentació sostenible, així com
reconèixer les singularitats
i interdependències entre territoris.
A la ciutat de Barcelona és essencial
pensar en clau d’àrea o regió
metropolitana per coordinar polítiques
i millorar l’impacte de les iniciatives
alimentàries.

Mesura de govern per a una alimentació sostenible

Finalment, a través d’aquestes
accions és crucial garantir la
participació efectiva de diferents
col·lectius, amb una atenció especial
als més vulnerables i invisibilitzats,
incorporant d’aquesta manera una
perspectiva de gènere, classe i ètnia
que permeti identificar palanques
de canvi i posar en marxa accions
singulars i efectives. En última
instància, l’alimentació sostenible
promou la capacitat de les persones
de decidir sobre el seu propi sistema
alimentari, per construir així sobirania
alimentària.
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04 Justificació

Alimentar la ciutat és possible gràcies a un
sistema complex i global, que inclou totes les activitats
relacionades amb la producció, transformació,
distribució, venda i consum d’aliments, així com la
gestió de residus. No obstant això, actualment aquest
sistema no és capaç d’alimentar-nos de manera
adequada i, alhora, genera una multiplicitat d’impactes
negatius per a les persones i el planeta.
Mesura de govern per a una alimentació sostenible
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Durant l’any 2021, Barcelona no només serà la seu
del 7è Fòrum Global del Pacte de Milà a l’octubre de
2021, sinó que durant tot l’any desplegarem projectes
i polítiques alimentàries i oferirem una programació
cultural que giri al voltant d’aquest tema. Cal obrir
un gran debat sobre el paper de l’alimentació
en aspectes que són clau pel present i pel futur
i impulsar una gran transformació en aquest àmbit.
Hi ha almenys quatre aspectes que justifiquen
aquesta aposta:
Mesura de govern per a una alimentació sostenible
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4.1

Mesura de govern per a una alimentació sostenible

Barcelona s’ha
compromès
internacionalment amb
l’alimentació
sostenible:
Pacte de Política
Alimentària de
Milà i Good Food
Declaration
(C40)

En l’última dècada, les ciutats
d’arreu del món han començat a
reconèixer el potencial del sistema
alimentari per millorar el benestar
de la ciutadania i crear economies
i societats més ecològiques,
pròsperes i igualitàries. N’és la prova
el Pacte de Política Alimentària
Urbana de Milà, el primer tractat
internacional en matèria de política
alimentària urbana signat al 2015
en el qual 210 ciutats de tot el món,
que representen més de 450 milions
d’habitants, es comprometen a
“desenvolupar sistemes alimentaris
sostenibles, inclusius, resilients, segurs
i diversificats”. Barcelona va ser una
de les primeres ciutats a subscriure
i promoure aquest pacte i treballa
juntament amb altres ciutats per
construir estratègies de cooperació
en polítiques alimentàries urbanes
descentralitzades i facilitar i impulsar
una alimentació sostenible accessible
per tot el conjunt de la ciutadania.
A més, a l’octubre del 2019, Barcelona
va signar la Declaració dels Bons
Aliments (Good Food Declaration)
de la xarxa de ciutats pel clima
C40, en què es compromet a

adoptar dietes de salut planetària
i a reduir un 50% el malbaratament
d’aliments al 2030. També, l’any 2021
Barcelona serà la Capital Mundial de
l’Alimentació Sostenible i l’amfitriona
del 7è Fòrum Global del Pacte de
Política Alimentària de Milà a l’Octubre
de 2021, context que la posiciona
com a referent internacional en el
desenvolupament de polítiques
alimentàries urbanes.  
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4.2

Mesura de govern per a una alimentació sostenible

L’alimentació
sostenible
beneficia
la nostra salut
i ha de ser
accessible
per a totes
les persones

Segons la FAO, una de cada quatre
persones mor al món a causa d’una
dieta inadequada, és a dir, són morts
evitables. L’alimentació és la nostra
font de salut principal, i uns bons
hàbits alimentaris són fonamentals
en la prevenció de malalties. Segons
un estudi de l’Agència de Salut Pública de Barcelona del 2020, el 10% dels
infants barcelonins d’entre 3 i 4 anys
pateixen obesitat infantil. Els alts nivells
d’obesitat i sobrepès a Barcelona, tant
en la població adulta com la població
infantil, exigeixen actuacions polítiques que tractin de canviar i millorar
els hàbits alimentaris inadequats que
generen aquesta realitat.
A més, una alimentació inadequada està fortament relacionada amb
les desigualtats socials. D’acord amb
l’AMB, a l’àrea metropolitana de Barcelona, el 14% de la població no es pot
costejar una dieta equilibrada.
La incidència de l’obesitat i el sobrepès
augmenta en poblacions amb una
situació socioeconòmica precària.
El sobrepès, per exemple, està associat
a una possibilitat més elevada de patir
altres malalties greus, com ara malalties cardiovasculars o càncer, que de-

terioren les nostres condicions de vida
de manera significativa i incrementen
la pressió sobre el sistema públic de
salut. Així mateix, també es tradueix
en una afectació desigual dels problemes de salut als nostres barris derivats
de la manera d’alimentar-nos. A més,
entre els efectes de la crisi econòmica
derivada de la pandèmia de la Covid-19, trobem un preocupant increment significatiu de la inseguretat
i la pobresa alimentària, sobretot
en la població femenina.
Per tot això, ens cal repensar
i reconfigurar en bona part la nostra
dieta i els nostres hàbits alimentaris.
Segons els experts, en les properes
dècades cal duplicar el consum
d’aliments saludables com ara fruites,
verdures, llegums, fruits secs i llavors,
prioritzant la producció ecològica
i local. Cal, també, alliberar temps per
poder alimentar-nos millor, reduir molt
els productes ultraprocessats i els
sucres, facilitar l’accés a una alimentació adequada, compartir eines per
a tothom per alimentar-se millor
i generar entorns alimentaris sans,
justos i sostenibles.
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4.3

L’alimentació
sostenible és
una oportunitat
econòmica
per a la Regió
Metropolitana
L’alimentació és un aspecte
central de les economies. La indústria
agroalimentària és el primer sector
industrial europeu i el motor del teixit
industrial català, ja que representa
l’11,9% del seu PIB. Tanmateix, els
beneficis econòmics del sistema
alimentari es distribueixen de manera
desigual al llarg del cicle alimentari.
Aquestes desigualtats estructurals
es manifesten especialment en la
situació del sector primari i del petit
comerç. A Catalunya, el sector primari
està desapareixent; la proporció de
població activa agrària, envellida i
amb manca de relleu generacional
és només d’un 1,6%. El Pla director

Mesura de govern per a una alimentació sostenible

urbanístic metropolità del 2019
indicava que en 12 anys s’ha perdut
entre un 30 i 50% de la superfície i de
la capacitat de producció agrícola a
la regió metropolitana de Barcelona,
fent créixer la dependència exterior
i disminuint la resiliència del nostre
sistema agroalimentari. A més, una
part important dels treballs dins de la
cadena agroalimentària són precaris
i inestables, i impliquen llargues hores
i sous baixos. No obstant això, la
transformació del sistema alimentari
pot ser una font d’ocupació verda, de
qualitat, innovadora i generadora de
prosperitat. A través de la producció,
la distribució, la venda i el consum
d’aliments justos, sans i sostenibles,
es genera una oportunitat de benefici
econòmic per als agents vehiculadors
de l’alimentació sostenible,
especialment per a la pagesia
local, el sector de la restauració
sostenible o el petit comerç. De fet,
la ciutadania de Barcelona està
àmpliament predisposada a donar
suport a les economies arrelades en
l’alimentació sostenible. D’acord amb
dades de l’Òmnibus del 2019, el 74%
de la ciutadania té en compte si el

producte és de proximitat; el 74%, si és
un producte directe de pagès, i el 58%,
si és un producte ecològic.
Situar l’alimentació sostenible
al centre ofereix una oportunitat per
repensar la relació entre la ciutat
i el món rural, entre la societat urbana
i el sector primari. Cal enfortir el lligam
entre les persones productores locals
i les xarxes de venda i distribució per
reforçar les economies de proximitat
i els productes sostenibles del nostre
entorn. A més, som una metròpoli
global que disposem, de manera
privilegiada, d’un parc agrari a tocar
de la ciutat i una emblemàtica xarxa
de mercats municipals (només
a Barcelona tenim 42 mercats
que reben 62 milions de visites
anuals). L’any de la Capital Mundial
de l’Alimentació Sostenible ha de
contribuir a la reactivació econòmica
de sectors que actualment es troben
en una situació molt difícil pels
impactes de la crisi sanitària, com ara
el sector de l’hostaleria i el comerç,
i també ha de visibilitzar, regenerar
i celebrar els lligams d’interconnexió
i interdependència entre el camp
i les ciutats.
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4.4

Mesura de govern per a una alimentació sostenible

L’alimentació
sostenible és
imprescindible
per combatre
l’emergència
climàtica
i ecològica

Segons la màxima autoritat
científica en canvi climàtic, l’IPCC,
tot el sistema agroalimentari genera
entre el 21% i el 37% de les emissions
globals de gasos amb efecte
d’hivernacle. Això vol dir que, per
combatre l’emergència climàtica, és
imprescindible transformar el sistema
alimentari actual. A més, l’impacte
d’aquest sistema alimentari sobre el
planeta no es limita només a la crisi
climàtica, sinó que està fortament
vinculat a la degradació de les terres
agrícoles, la contaminació de les
aigües superficials i subterrànies,
la sobreexplotació de les pesqueries
i l’extinció massiva d’espècies,
incloent-hi la pèrdua del 75%
de la biodiversitat cultivada i el 80%
de la desforestació, tal com apunta
l’ONU. Per si no fos prou, gran part
dels aliments són pobres en nutrients,
contenen residus químics i es troben
embolcallats amb plàstics que sovint
també acaben contaminant sòls
i aigües.

Davant de tot això, cal facilitar
i impulsar una dieta de salut
planetària, amb aliments frescos,
ecològics, de proximitat i que generin
menys residus, així com unes dietes
amb més productes d’origen vegetal
que generen menys emissions
i que a la vegada son més saludables.
A més, és un imperatiu fer-ho de
manera que deixi de ser un luxe
per a poca gent i que esdevingui
una forma d’alimentació assumible
per a tota la població.
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4.5

Mesura de govern per a una alimentació sostenible

Nous reptes
per a un context
de pandèmia
global

La Covid-19 ens està deixant
importants aprenentatges a tots
el nivells, també en relació amb el
sistema alimentari. En primer lloc,
l’agricultura i la ramaderia industrial
estan intensificant la pèrdua
d’hàbitats d’altres espècies a tot
el planeta. Amb això, estan creant
unes condicions amb les quals
augmenten els riscos d’aparició
de malalties zoonòtiques, aquelles
que, com la Covid-19, es transmeten
d’animals a humans. En segon lloc,
si bé és cert que la Covid-19 no ha
comportat problemes d’abastament
alimentari general, les necessàries
restriccions de moviment davant
de la pandèmia han generat una
sèrie de pertorbacions que estan
posant a prova la resistència de
les cadenes de subministrament
d’aliments locals, regionals i globals
amb repercussions a tot el món.
Aquestes pertorbacions han revelat
múltiples vulnerabilitats subjacents
en tota la cadena alimentària i
també han posat de manifest la
precarietat laboral que hi ha en part
del sector. Tal com ha passat amb
altres persones treballadores en els

serveis essencials, les persones que
treballen al sector agrícola i alimentari
han demostrat ser, fins i tot sense
voler-ho, grans protagonistes durant
la pandèmia, ja que han assumit
grans riscos sanitaris per continuar
mantenint el flux d’aliments per a tota
la població. En tercer lloc, entre els
efectes de la crisi econòmica que ja
es comença a desplegar, trobem un
preocupant increment significatiu
de la desigualtat i de la pobresa
alimentària, sobretot en la població
femenina.
Davant la incertesa dels riscos
globals, cal generar resiliència,
és a dir, capacitat d’adaptar-se
i canviar per millorar la capacitat
de reacció davant noves
problemàtiques generals.
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Per impulsar l’alimentació sostenible a la ciutat
de Barcelona hem dividit el projecte en sis àmbits
d’actuació. Tots aquests àmbits d’actuació inclouen
línies estratègiques de treball que engloben projectes
específics en els quals es treballa per impulsar
l’alimentació sostenible. A l’apartat 06, a partir
de la pàgina 35 presentem els àmbits d’actuació,
les línies de treball i la bateria de projectes
que s’estan treballant.
Mesura de govern per a una alimentació sostenible
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El pressupost total de tots els projectes que
impulsen l’alimentació sostenible a Barcelona
és de 9.6 Milions d’euros. Aquest pressupost engloba
la celebració del 7è Fòrum Global del Pacte de
Milà i l’organització de la Setmana de l’Alimentació
Sostenible, l’elaboració de l’Estratègia alimentària
2030, els esdeveniments relacionats amb alimentació
sostenible que tindran lloc durant l’any 2021, l’estratègia
comunicativa i de xarxes, i els més de 93 projectes
de les diferents àrees en els diferents àmbits d’actuació,
juntament amb els projectes d’entitats de l’àmbit
alimentari subvencionats amb la convocatòria
“Impulsem el que fas”. Alguns dels projectes estan
encara en procés de dimensionament amb
un pressupost aproximat que s’anirà ajustant.
A continuació, es presenten els sis àmbits d’actuació:

Mesura de govern per a una alimentació sostenible
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5.1

Promoure dietes
saludables i sostenibles,
accessibles per a tota
la ciutadania

Mesura de govern per a una alimentació sostenible

Aquest àmbit engloba totes les
actuacions centrades en dues grans
línies de treball:
1 — Promoure una alimentació
saludable, sostenible i accessible
a la població de Barcelona. Hi ha
dos elements importants en aquest
àmbit. D’una banda, es treballa a
través de la compra pública de
l’Ajuntament com a una necessària
acció conseqüent amb l’aplicació
dels criteris d’alimentació sostenible
que pretén ser una palanca de canvi
en tot l’àmbit d’acció de l’Ajuntament.
I, de l’altra, es treballa a través de
programes educatius per promoure
una educació i sensibilització
ciutadana, a favor d’un sistema
alimentari més just, sa i sostenible,
generant més consciència per part
de les persones respecte a com ens
alimentem i els efectes en la salut, les
persones i el planeta.
2 — Avançar cap al dret a una
alimentació adequada per a totes les
persones a la ciutat de Barcelona des
d’una perspectiva transformadora.
Es tracta d’avançar en la transició
a tres nivells: En primer lloc, cap a un
model empoderador i dignificador

de les persones en situació d’exclusió
social, anat cap a un model basat
més en la garantia de rendes i deixant
les iniciatives d’ajut alimentari per
a situacions que estrictament ho
requereixin. En segon lloc, cap a un
model de coproducció de polítiques
amb les entitats socials. Finalment,
cap a un model que abordi el dret
a una alimentació adequada des
de la necessitat de transformar el
nostre sistema alimentari cap a
un sistema basat en els principis de
l’alimentació sostenible (respectuós
amb el planeta, les persones
i els territoris). Això vol dir garantir
l’abastament de productes ecològics,
de proximitat i de temporada a
un preu assequible per a tota la
ciutadania, a través de circuits curts
de comercialització que garanteixin
condicions justes per a les persones
productores. Aquesta transició es fa
treballant en el marc de la Xarxa pel
Dret a una Alimentació Adequada i el
programa Alimenta que ha engegat
l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament,
com a paraigua de les iniciatives
existents en aquest moment a la
ciutat en aquesta direcció.
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5.2

Facilitar la distribució
i la comercialització
d’aliments de proximitat,
ecològics i de circuit curt

Mesura de govern per a una alimentació sostenible

Aquest àmbit està format per
diversos projectes interrelacionats
encaminats a un dels principals
objectius del projecte “Barcelona,
Capital Mundial de l’Alimentació
Sostenible 2021”: promoure una
distribució i comercialització
alimentària sana, justa i sostenible
a Barcelona que fomenti, entre d’altres,
el producte de proximitat, ecològic i de
circuit curt. Es tracta, alhora, d’aprofitar
l’oportunitat econòmica que suposa el
fet que la ciutadania aposti més pels
productes de proximitat, ecològics
i de venta directa de pagès.
Així, des d’aquest àmbit s’impulsen
actuacions per incrementar i
visibilitzar la presència de productes
ecològics, de proximitat i de
circuit curt en la xarxa de mercats
municipals, Mercabarna i en el
sector del comerç i la restauració
de la ciutat, i també es donarà
suport a estratègies de millora en la
distribució i la logística d’aquest tipus
de productes. En aquest sentit, s’estan
desenvolupant una sèrie de projectes
amb l’Institut Municipal de Mercats,
els gremis de minoristes, la Federació

de Mercats Municipals de Barcelona,
Mercabarna, el Gremi de Majoristes
i el sector de la restauració. En relació
amb aquest últim, per exemple,
i en col·laboració amb les escoles
d’hostaleria de la ciutat i xefs de
reconegut prestigi, s’està treballant
el projecte del “Menú de la
capitalitat”, un seguit de propostes
gastronòmiques que incorporen
alguns principis de l’alimentació
sostenible i que incorporen indicadors
i tècniques culinàries que pretén servir
de guia als restaurants de Barcelona
que el vulguin oferir per elaborar
un menú sostenible, saludable i ajustat
a cada temporada.
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5.3

Impulsar una transició
agroecològica a la ciutat

Mesura de govern per a una alimentació sostenible

Aquest àmbit parteix de
la necessitat d’impulsar les
actuacions i els agents socials que
ja estan treballant dintre del marc de
l’agroecologia i l’alimentació sostenible
i es divideix en dues línies de treball:
1— Impulsar l’Estratègia
d’agricultura urbana: Les polítiques
municipals a Barcelona fa temps que
impulsen l’agricultura ecològica en
espais urbans i periurbans i generen
espais de refugi per a la biodiversitat
urbana. Els projectes treballats en
aquesta línia de treball busquen
contribuir a promocionar l’agricultura
urbana a la ciutat de Barcelona.
Es fomenta l’agricultura urbana,
no com a pràctica productiva sinó
com a pràctica saludable, social
i comunitària per a la ciutadania:
és una finestra al camp que
permet saber-ne més dels principis
d’agricultura, millorar la salut física
i mental i generar comunitat.
D’aquesta manera, en aquesta
línia de treball hi ha projectes orientats
a promoure la pràctica i el
coneixement de l’agricultura urbana
entre entitats i ciutadania; ampliar els
espais i la xarxa d’horts de Barcelona;

crear espais de referència en
agricultura urbana i en agroecologia;
eliminar esculls jurídics per fer possible
l’activitat agrària i agropecuària
a Barcelona i promoure la gestió
sostenible del territori a través de
l’agricultura i l’activitat agropecuària,
incloent-hi la prevenció d’incendis.
2— Dinamitzar Agròpolis,
un espai publicocomunitari
participat entre agents socials
i l’administració pública amb
l’objectiu d’impulsar una transició
agroecològica a Barcelona
conjuntament amb la ciutadania
i les entitats més implicades
en l’àmbit de l’agroecologia i
l’alimentació sostenible. En aquest
espai, diferents entitats i persones
vinculades amb aquests àmbits
es troben periòdicament, generen
aliances i donen retorn a les polítiques
alimentàries municipals amb les seves
opinions i propostes.
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5.4

Situar l’alimentació
sostenible al centre de la
programació de tot l’any
i organitzar el 7è Fòrum
Global del Pacte de Milà

Mesura de govern per a una alimentació sostenible

Aquest àmbit concentra tot
el treball vinculat amb el que serà
el cor del projecte de la Capitalitat
Alimentària durant tot l’any 2021,
l’organització del 7è Fòrum Global
del Pacte de Milà que se celebrarà
del 19 al 21 d’octubre del 2021. El Fòrum
estarà centrat en el nexe entre
alimentació i crisi climàtica
i, estratègicament, tindrà lloc pocs
dies abans de la Cimera del Clima
de les Nacions Unides sobre Canvi
Climàtic que se celebrarà a Glasgow
al novembre del 2021.
A més del Fòrum Global del
Pacte de Milà, tota la programació
d’esdeveniments i activitats de
l’Ajuntament durant l’any 2021
girarà entorn de la temàtica de
l’alimentació sostenible. Es tracta
d’esdeveniments que ja es duen
a terme normalment a la ciutat,
com ara la Mercè o la Biennal de
Ciència, on s’incorporarà l’alimentació
sostenible de manera específica, o bé
d’esdeveniments nous que es puguin
idear tant per part de l’Ajuntament
com d’entitats. Cal destacar, d’entre
tots aquests esdeveniments,
la Setmana de l’Alimentació Sostenible,

organitzada pocs dies abans
del Fòrum Global del Pacte de Milà
i destinada a oferir programació
cultural de difusió i divulgació
per fer-ne partícip el conjunt
de la ciutadania.
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5.5

Elaborar una estratègia
alimentària 2030

Mesura de govern per a una alimentació sostenible

Igual que ja tenen moltes
altres ciutats de l’àmbit estatal i
internacional en les quals hi ha una
aposta política per les polítiques
alimentàries urbanes, durant l’any
2021 també s’elaborarà una estratègia
alimentària a deu anys vista perquè
sigui el full de ruta a seguir en les
polítiques alimentàries en els propers
anys. Aquesta estratègia, que recollirà
tant les aportacions dels actors socials
de la quàdruple hèlix alimentària
com les aportacions de la ciutadania
mitjançant un procés participatiu,
també estarà alineada amb els
objectius de desenvolupament
sostenible de la ciutat.
De fet, l’any de la Capital Mundial
de l’Alimentació Sostenible culminarà
amb la presentació de l’Estratègia
alimentària 2030.
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5.6

Transversalitzar
l’alimentació sostenible
en els programes,
districtes i polítiques
municipals

Mesura de govern per a una alimentació sostenible

Atesa la natura transversal de
la temàtica alimentària i la seva
presència en múltiples àrees de
l’Ajuntament de Barcelona, tots
els àmbits d’acció esmentats per
impulsar-les es treballen en estreta
col·laboració i coordinació amb les
àrees corresponents de l’Ajuntament
de Barcelona que hi estan
implicades des de les seves diferents
perspectives (com poden ser la salut,
l’emergència climàtica, l’economia
social, el comerç i consum, la cultura,
etcètera).
En aquest sisè àmbit d’acció,
en canvi, es busca incloure la
perspectiva de l’alimentació
sostenible en nombrosos programes
i polítiques municipals que ja estan
en marxa, així com territorialitzar
l’enfocament en els barris de la
ciutat a través dels equipaments
municipals de proximitat existents.
Així, per exemple, en les polítiques de
desenvolupament de proximitat en
els barris, es treballa amb les diferents
persones tècniques per incloure
aquesta perspectiva en els diferents
projectes, o en els plans de barri,
en els quals l’any 2021 es treballarà

l’alimentació com un element central
de les seves actuacions. També
des de les polítiques internes de
l’Ajuntament pel que fa a formació o
comunicació interna, en les línies de
promoció econòmica amb el reforç
econòmic de convocatòries d’ajuts
i subvencions per a empreses
i entitats relacionades amb
l’alimentació sostenible, introduint
l’alimentació en les polítiques d’impuls
de l’economia social i solidària,
etcètera.
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06 Taula de projectes

Àmbit d’acció 1

Promoció de dietes saludables i sostenibles
accessibles pel conjunt de la ciutadania
Línia
estratègica

Projectes
Projectes
principals
principals

Àrea, servei o institució
que ho lidera

1.1

Actualització dels plecs de les licitacions
de menjadors socials, de menjadors
d’escoles de primària, de menjadors
d’escoles bressol i del servei de
restauració del Zoo i l’anella olímpica

Institut Municipal d’Educació
de Barcelona (IMEB)

Promoure la inclusió
de criteris ecològics,
de proximitat i socials
en la compra pública
alimentària

Barcelona Serveis Municipals
(BSM)
Drets Socials

jul—set
2020

oct—des
2020

gen—mar
2021

abr—jun
2021

jul—set
2021

oct—des
2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Consorci d’Educació
de Barcelona
Estudis de l’impacte exterior de la
compra pública alimentària en els
serveis de salut o sociosanitaris

Justícia Global i Cooperació
Internacional

Seguiment dels projectes finançats
a entitats sobre estudis de l’impacte
de compra pública en el sud global

Justícia Global i Cooperació
Internacional

Actualització de la instrucció alimentària.
Revisió i actualització dels criteris
ambientals, d’alimentació de proximitat,
socials i de salut

Contractació

Prova pilot de millora de l’alimentació
de les màquines expenedores dels
establiments públics de l’Ajuntament

Gerència de Recursos

Ecologia Urbana

Polítiques Alimentàries
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06 Taula de projectes

Àmbit d’acció 1

Promoció de dietes saludables i sostenibles
accessibles pel conjunt de la ciutadania
Línia
estratègica

Projectes
principals

Àrea, servei o institució
que ho lidera

1.2

Grups de treball:
1 — Per compartir experiències
en la introducció de la perspectiva
de l’alimentació sostenible en plans
educatius de centre
2 — Per definir el model de menjador
escolar des del punt de vista pedagògic
i alimentari

Consorci d’Educació
de Barcelona

Incorporació de criteris d’alimentació
sostenible en el Pla d’alimentació
i activitat física de les escoles de la ciutat
de Barcelona de l’ASPB i en el programa
educatiu “Mengem sa, mengem de
mercat” de l’IMMB

Agència de Salut Pública
de Barcelona (ASPB)

Prova pilot en sis escoles per la promoció
de menjadors sans, justos i sostenibles
en el marc del Programa de revisió
de menús escolars (PReME)

Agència de Salut Pública
de Barcelona (ASPB)

Microxarxa d’escoles “Ens ho mengem
tot” i Microxarxa d’escoles sobre
alimentació sana, justa i sostenible

Ecologia Urbana

Projecte pilot a escala de ciutat sobre
el foment de l’alimentació sostenible
dels joves en els barris: Aprenentatge
Servei i projectes de recerca en
educació secundària

Pla de barris

Fomentar la sensibilització
i formació entorn
a l’alimentació sana,
justa i sostenible
als centres educatius

Institut Municipal de Mercats
de Barcelona (IMMB)

Polítiques Alimentàries

Polítiques Alimentàries

jul—set
2020

X

oct—des
2020

gen—mar
2021

abr—jun
2021

jul—set
2021

oct—des
2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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06 Taula de projectes

Àmbit d’acció 1

Promoció de dietes saludables i sostenibles
accessibles pel conjunt de la ciutadania
Línia
estratègica

Projectes
principals

1.3

Cistelles amb hàbits saludables
i acompanyament emocional

Pla de barris

Pla de treball de la Xarxa pel Dret
a una Alimentació Adequada

Drets Socials

Alimenta, un nou model
alimentari

Drets Socials

Incorporar un enfocament
transformador en l’accés
a una alimentació adequada

Àrea, servei o institució
que ho lidera

jul—set
2020

oct—des
2020

gen—mar
2021

abr—jun
2021

jul—set
2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

oct—des
2021

X
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06 Taula de projectes

Àmbit d’acció 2

Comercialització i distribució d’aliments
de proximitat, ecològics o de circuits curts
Línia
estratègica

Projectes
principals

Àrea, servei o institució
que ho lidera

2.1

Promoció del disseny del
Centre Logístic d’Intercanvi
Agroalimentari de Proximitat
(CIAP)

Polítiques Alimentàries

Promoció de la presència
d’aliments ecològics i de
proximitat a Mercabarna:
Biomarket i majoristes verds

Mercabarna

Facilitar la distribució
i la comercialització
de productes de proximitat
i ecològics

jul—set
2020

oct—des
2020

gen—mar
2021

abr—jun
2021

jul—set
2021

oct—des
2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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06 Taula de projectes

Àmbit d’acció 2

Comercialització i distribució d’aliments
de proximitat, ecològics o de circuits curts
Línia
estratègica

Projectes
principals

Àrea, servei o institució
que ho lidera

2.2

Formació en restauració
sostenible, projecte d’economia
circular en els restaurants
d’aprofitament de sobrants per
a adob i procés de distinció de
restaurants amb pràctiques
d’alimentació sostenible

Comerç, restauració i consum

Paradistes Verds (programa
d’identificació i suport de
paradistes i comerç de
proximitat que faci una aposta
per la venda de productes
ecològics i de proximitat)

Institut Municipal de Mercats
de Barcelona (IMMB)

Menú de la Capitalitat: menús
estacionals en el marc de
l’any de la Capital Mundial
de l’Alimentació Sostenible
Barcelona 2021

Turisme, esdeveniments
i indústries creatives

Formació en productes
de proximitat

Mercabarna

Incrementar la presència
de productes ecològics
i de proximitat en la xarxa
de mercats municipals
i en el sector restauració

jul—set
2020

oct—des
2020

gen—mar
2021

abr—jun
2021

jul—set
2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

oct—des
2021

X
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06 Taula de projectes

Àmbit d’acció 2

Comercialització i distribució d’aliments
de proximitat, ecològics o de circuits curts
Línia
estratègica

Projectes
principals

Àrea, servei o institució
que ho lidera

2.3

Centre de reaprofitament
alimentari

Mercabarna

Posada en marxa del programa
Plàstic Zero als mercats
de Barcelona

Institut Municipal de Mercats
de Barcelona (IMMB)

Projectes de reducció de
malbaratament alimentari:
Ecowaste for Food; reducció
de residus a fires i congressos

Ecologia Urbana

Reduir els plàstics i residus
alimentaris en la cadena
alimentària

jul—set
2020

oct—des
2020

gen—mar
2021

abr—jun
2021

jul—set
2021

oct—des
2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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06 Taula de projectes

Àmbit d’acció 3

Transició agroecològica a la ciutat
Línia
estratègica

Projectes
principals

Àrea, servei o institució
que ho lidera

3.1

Dinamització de l’Espai
Participatiu Agròpolis i impuls
de projectes d’intercooperació

Polítiques Alimentàries

Possibilitar i enfortir projectes
i espais d’intercooperació
entre les entitats
agroecològiques de la ciutat

jul—set
2020

oct—des
2020

gen—mar
2021

abr—jun
2021

jul—set
2021

oct—des
2021

X

X

X

X

X

X
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06 Taula de projectes

Àmbit d’acció 3

Transició agroecològica a la ciutat
Línia
estratègica

Projectes
principals

Àrea, servei o institució
que ho lidera

3.2

Servei d’assessorament
i acompanyament en
agroecologia i formació
en agroecologia i sobirania
alimentària, destinat a entitats
i iniciatives socioeconòmiques
del sector i a personal municipal

Polítiques Alimentàries

Convocatòria de projectes
“Impulsem el que fas”:
Suport a projectes d’entitats
en la modalitat d’alimentació
sostenible

Polítiques Alimentàries

Acompanyar i assessorar
les entitats agroecològiques
de la ciutat

jul—set
2020

X

oct—des
2020

gen—mar
2021

abr—jun
2021

jul—set
2021

oct—des
2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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06 Taula de projectes

Àmbit d’acció 3

Transició agroecològica a la ciutat
Línia
estratègica

Projectes
principals

Àrea, servei o institució
que ho lidera

3.3

Impulsar la Masia Can Soler com
a equipament de referència del
districte d’Horta-Guinardó i de
la ciutat en l’àmbit de l’educació
ambiental, l’agroecologia i
l’alimentació saludable

Districte d’Horta-Guinardó

Amplificació de l’impacte
positiu de Can Calopa cap a la
ciutadania de Barcelona

Polítiques Alimentàries

Accions estratègiques de
l’agricultura urbana a Barcelona;
horts urbans de Pla i Armengol,
Llavor Groga, estudi jurídic sobre
agricultura urbana i ramaderia,
observatori d’agricultura
urbana, horts comunitaris,
Alimentem Collserola, pastura
a Barcelona, contracte agrari
a Collserola...

Districte d’Horta-Guinardó
Consorci del Parc Natural
de Collserola

Agrovallbona, centre de
referència de l’agricultura
urbana de Barcelona:
modificació del planejament
i conceptualització del projecte

Ecologia Urbana

Enfortir i promoure espais
i projectes de referència
agroecològics de la ciutat
en el marc de l’estratègia
d’agricultura urbana
i donar suport a projectes
de regeneració ambiental

Ecologia Urbana

Polítiques Alimentàries

jul—set
2020

oct—des
2020

gen—mar
2021

abr—jun
2021

jul—set
2021

oct—des
2021

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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06 Taula de projectes

Àmbit d’acció 4

Capitalitat mundial de l’alimentació sostenible 2021:
programació anual i cimera del Pacte de Milà
Línia
estratègica

Projectes
principals

Àrea, servei o institució
que ho lidera

4.1

Organització del 7è Fòrum
Global

Polítiques Alimentàries

jul—set
2020

oct—des
2020

gen—mar
2021

abr—jun
2021

jul—set
2021

X

X

X

X

X

oct—des
2021

Organitzar el 7è Fòrum Global
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06 Taula de projectes

Àmbit d’acció 4

Capitalitat mundial de l’alimentació sostenible 2021:
programació anual i cimera del Pacte de Milà
Línia
estratègica

Projectes
principals

Àrea, servei o institució
que ho lidera

4.2

Setmana de l’Alimentació
Sostenible

Polítiques Alimentàries

jul—set
2020

oct—des
2020

gen—mar
2021

abr—jun
2021

jul—set
2021

X

X

X

X

X

oct—des
2021

Fomentar la vivència
ciutadana del Fòrum Global
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06 Taula de projectes

Àmbit d’acció 4

Capitalitat mundial de l’alimentació sostenible 2021:
programació anual i cimera del Pacte de Milà
Línia
estratègica

Projectes
principals

Àrea, servei o institució
que ho lidera

4.3

L’alimentació com a eix central
dels esdeveniments de la ciutat;
Biennal de Ciència, Obrim els
Carrers , Biennal de Pensament,
Festa de la Mercè, xarxes de
biblioteques, xarxa
de comunitats de memòria...

Cultura, Educació, Ciència
i Comunitat

Interculturalitat i Alimentació
Sostenible

Cultura, Educació, Ciència
i Comunitat

Promoure esdeveniments
nous i introduir l’enfocament
d’alimentació sostenible
als ja existents arreu
de la ciutat, en motiu
de l’any de la capitalitat

jul—set
2020

oct—des
2020

gen—mar
2021

abr—jun
2021

jul—set
2021

oct—des
2021

X

X

X

X

X

X

X

X

Ecologia Urbana
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06 Taula de projectes

Àmbit d’acció 5

Estratègia alimentària 2030
Línia
estratègica

Projectes
principals

Àrea, servei o institució
que ho lidera

5.1

Alimentació sostenible, “Manual
de ciutats”

Polítiques Alimentàries

jul—set
2020

oct—des
2020

gen—mar
2021

abr—jun
2021

jul—set
2021

X

X

X

X

X

oct—des
2021

Generar un relat coherent
sobre alimentació sana,
justa i sostenible
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06 Taula de projectes

Àmbit d’acció 5

Estratègia alimentària 2030
Línia
estratègica

Projectes
principals

Àrea, servei o institució
que ho lidera

5.2

Presentació i adhesió de la
Carta Alimentària de la Regió
Metropolitana (CARM)

Pla estratègic metropolità
de Barcelona (PEMB)

Diagnosi: Com s’alimenta
Barcelona?

Polítiques Alimentàries

Elaboració de l’Estratègia
alimentària 2030

Polítiques Alimentàries

Elaborar una estratègia
alimentària 2030

jul—set
2020

oct—des
2020

X

X

X

X

X

gen—mar
2021

abr—jun
2021

jul—set
2021

oct—des
2021

X

X

X

X
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06 Taula de projectes

Àmbit d’acció 6

L’alimentació sostenible a altres programes
i accions municipals
Línia
estratègica

Projectes
principals

Àrea, servei o institució
que ho lidera

6.1

Espai tècnic de formació,
intercanvi d’experiències
i bones pràctiques en
l’alimentació sostenible
per a personal de l’Ajuntament
(col·laboratori)

Barcelona Activa

Desenvolupament d’una
estratègia comunicativa en
relació amb l’alimentació
sostenible amb treballadors/es
municipals

Persones i desenvolupament
organitzatiu

Promoure projectes
i l’enfocament de
l’alimentació sostenible entre
el personal de l’ajuntament i
en equipaments municipals

jul—set
2020

oct—des
2020

X

X

X

gen—mar
2021

abr—jun
2021

jul—set
2021

oct—des
2021

X

X

X

X
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06 Taula de projectes

Àmbit d’acció 6

L’alimentació sostenible a altres programes
i accions municipals
Línia
estratègica

Projectes
principals

Àrea, servei o institució
que ho lidera

6.2

Incorporació de l’alimentació
sostenible a programes dels
plans de barris, ASPB , economia
social i solidària

Pla de barris
Agència de Salut Pública
de Barcelona (ASPB)
Polítiques Alimentàries

Incorporar l’alimentació
sostenible a programes
municipals

jul—set
2020

oct—des
2020

gen—mar
2021

abr—jun
2021

jul—set
2021

oct—des
2021

X

X

X

X
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06 Taula de projectes

Àmbit d’acció 6

L’alimentació sostenible a altres programes
i accions municipals
Línia
estratègica

Projectes
principals

Àrea, servei o institució
que ho lidera

6.3

Promoure l’alimentació
sostenible en esdeveniments
de la ciutat. Mobile World
Congress 2021, Barcelona Design
Week, Tibidabo, etcètera

Polítiques Alimentàries
Barcelona Serveis
Municipals (BSM)

Introduir l’enfocament
d’alimentació sostenible
a empreses municipals
o amb vinculació estreta
amb l’ajuntament

jul—set
2020

oct—des
2020

gen—mar
2021

abr—jun
2021

jul—set
2021

oct—des
2021

X

X

X

X
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