
 

Text per signar per part dels càrrecs electes presents a la trobada anual de la RCxAe, i / o de les mocions 
a presentar en els Ajuntaments al voltant de el Dia Mundial de la Alimentació  
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Declaració de Valladolid per a l'impuls dels sistemes agroalimentaris locals enfront dels riscos 

globals.  

Reunides a Valladolid, a 1 d'octubre de 2020, les persones sotasignades, representants institucionals dels              

municipis adherits a la Xarxa de Ciutats per l'Agroecologia, reunides amb motiu de la seua IV Trobada,                 

reafirmem el nostre compromís de promoure i reforçar els sistemes alimentaris locals i sostenibles enfront               

de riscos globals, com l'emergència climàtica o pandèmies com l'originada pel COVID-19, 

CONSIDERANT:  

Que els sistemes alimentaris continuen sent un dels principals impulsors del canvi climàtic i la degradació                

del medi ambient i que existeixen clares interrelacions entre la nostra salut, ecosistemes, cadenes de               

distribució, patrons de consum i límits planetaris, tal com reconeix la Comissió Europea en l'Estratègia de la                 

Granja a la Mesa (2020), i presenten també solucions convergents, que requereixen posar amb urgència la                

sostenibilitat de la vida en el centre de l'economia; 

que els recents episodis de crisis sanitàries i ecològiques globals incideixen en major mesura en els grups                 

socials més vulnerables, desprotegits i desfavorits, i suposen un elevat increment de la inseguretat              

alimentària; que la perspectiva de sistemes alimentaris resulta central per a entendre i actuar enfront de                

riscos globals, perquè s'estima que aquests sistemes aporten actualment del 21-37% de les emissions              

globals de Gasos d'Efecte d'hivernacle (IPCC 2019), per la vinculació de pandèmies com l'originada pel               

COVID-19 amb la transmissió de malalties des dels animals fins als éssers humans, i per la creixent pressió                  

global sobre els ecosistemes;  

el paper central de l'agroecologia en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de              

l'Agenda 2030 sobre el desenvolupament sostenible (2015) tal com planteja l'Organització de les Nacions              

Unides; 

en el reforç de la seguretat alimentària i nutricional, del local al global, com reconeix el Comitè de Seguretat                   

Alimentària Mundial en el seu informe Enfocaments agroecològics i altres enfocaments innovadors (2019); i              

en la recuperació d'una relació equilibrada entre naturalesa i economia, com proposen les estratègies de la                

Granja a la Mesa i de Biodiversitat 2030 presentades per la Comissió Europea (2020);  

el lideratge de les administracions locals en les transicions cap a la sostenibilitat en els sistemes                

agroalimentaris, arreplegat en el Pacte de Milà sobre Polítiques Alimentàries Urbanes (Milà, 2015), la Nova               

Agenda Urbana (Quito, 2018) i la declaració Good Food Cities impulsada per la Xarxa C-40 (2019). 

MANIFESTEN:  

Que les polítiques alimentàries locals han de jugar un paper central per a enfortir les nostres comunitats                 

enfront de crisis com la de la COVID-19 o davant els efectes de l'emergència climàtica. 

Que salut i sostenibilitat ecològica han de ser inseparables de cara a promoure, de manera integral, el                 

benestar i la seguretat de les persones i les seues comunitats. En aquest sentit, les polítiques alimentàries                 

que promovem resulten imprescindibles per a possibilitar una alimentació nutritiva i de qualitat de tota la                

població. 

1 16 d’Octubre de 2020 



Que la producció i distribució d'aliments locals i sostenibles han de ser considerats un sistema bàsic per al                  

proveïment de les nostres ciutats i pobles, d'importància equiparable als d'aigua o energia. 

Per tot això, les persones baix firmants, com a representants institucionals dels nostres municipis, ens               

comprometen a desenvolupar, en el curt termini, accions especifiques per a la promoció de sistemas               

alimentaris locals sostenibles front a riscos globals, en els següents àmbits prioritaris: 

1. Sistemes alimentaris sostenibles i resilients: promoure formes sostenibles en la producció,            

transformació, distribució i consum d'aliments, en línia amb l'agroecologia i des de l'articulació i cooperació               

entre territoris urbans i rurals. 

2. Planificació territorial: protegir els sòls agraris i altres recursos alimentaris (aigua, coneixements             

agroecològics, biodiversitat cultivada) com a part de les xarxes d'infraestructura blava i verda; i incorporar               

en el planejament general urbà instruments per a la protecció i el foment de la producció, transformació i                  

distribució agroalimentàries locals i sostenibles. 

3. Dret a l'alimentació: assegurar l'accés a aliments sostenibles, saludables, de qualitat i justos a tots els                 

grups socials, i especialment als més vulnerables, en sintonia amb les directrius voluntàries promogudes per               

l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (2005). 

4. Activació comunitària: enfortir el paper dels agents socials i teixit associatiu local que treballen aportant                

solucions i millores a la gestió de les crisis alimentàries, establint sinergies basades en la innovació, la                 

sostenibilitat i la resiliència. 

5. Bona governança: promoure la coherència entre les diferents polítiques públiques per a la gestió dels                

riscos globals, evitant arbitrar solucions que, a la llarga, reforcen les causes de les crisis. 

Aquestes accions es realitzaran en cooperació i coordinació amb altres entitats locals articulades entorn de               

la Xarxa de Ciutats per l'Agroecologia, i amb el suport d'aquesta. La referència operativa per al seu                 

desenvolupament està arreplegada en l'informe Sistemes agroalimentaris locals enfront de riscos globals:            

de la Covid-19 a la crisi climàtica, presentat l'1 d'octubre de 2020, amb motiu de la IV Trobada anual de la                     

Xarxa de Ciutats per l'Agroecologia. 
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