
COL·LABOREN:

ORGANITZEN:

CANVIAR LA NOSTRA 
ALIMENTACIÓ PER A
MILLORAR EL LLOC EN 
QUÈ VIVIM

XARXA DE MUNICIPIS PER L’AGROECOLOGIA
ASSEMBLEA I TROBADA ANUAL
CASTELLÓ, 6-8 OCTUBRE 2022

DISSABTE 8 D’OCTUBRE
 09:30 - 12:45  Visites a llocs d’interés de la ciutat de Castelló de la Plana i el seu entorn. 
  Eixida de l’autobús des de l’hotel a les 9:30 h i tornada a les 12:45 h al 

Planetari. Tornada de l’autobús a l’hotel a les 14:15 h.

 13:00 - 14:00  Projecció del curt Taula per a tres –guanyador del premi al millor guió en el 
festival Humans Fest- i diàleg sobre seguretat alimentària. 

	 	 Organitzat	per	la	Fundación	Mundo	21	|	Activitat	oberta	al	públic	fins	a	
completar l’aforament

MÉS INFORMACIÓ
La informació sobre la Trobada s’actualitzarà en el 
web de la Xarxa de Municipis per l’Agroecologia
www.municipiosagroeco.red



Lloc de celebració
Planetari de Castelló · Passeig Marítim, 1 · 12100 Grau (Castelló)

DIJOUS 6 D’OCTUBRE
 11:30 - 12:00  Recepció d’assistents i café de benvinguda
	 12:00	-	12:30		 Inauguració	oficial
  Amparo Marco Gual · Alcaldessa de Castelló de la Plana
  Fernando Navarro Cueva · Regidor de Transició Ecològica de l’Ajuntament de 

Castelló de la Plana
  Alejandro Ramón Álvarez · President de la Xarxa de Municipis per l’Agroecologia 

i regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta de l’Ajuntament de 
València

	 12:30	-	14:00	 Els	grups	de	treball	com	a	espais	de	trobada,	intercanvi	i	reflexió	conjunta	en	
la Xarxa

 14:30  Dinar

 16:00 - 18:00 Espais de treball simultanis | Sessions temàtiques d’intercanvi (I)
    Producció i polítiques alimentàries [lligat al projecte Rurbact] | Distribució i 

logística | Polítiques alimentàries i gènere | Propostes de la Xarxa de Municipis 
per l’Agroecologia per a un nou cicle electoral 

 18:00  Café

 18:30 - 20:00 Espais de treball simultanis 
  [A] Panells de comunicacions
  [B] Sessió de treball interna | Caminant cap a una xarxa de xarxes
   [C] Sensibilització agroecològica per a tots els públics: com arribar a la diversitat 

de persones que conviuen a les escoles o comunitats amb què treballem i, en 
especial, a les persones més desafavorides? _ facilitat per Abel Esteban [Garúa S. 
Coop]

DIVENDRES 7 D’OCTUBRE
 9:30 - 10:30  Espais de treball simultanis | Sessions temàtiques d’intercanvi (II)
  Dret a l’alimentació saludable i sostenible | Compra pública | Planejament 

urbà i polítiques alimentàries | Municipis xicotets | Avaluació i seguiment de 
polítiques alimentàries

 10:30 - 11:30  Espais de treball simultanis  
  [A] Els projectes i iniciatives de la Xarxa: explorant com transitar cap a 

sistemes alimentaris més sostenibles i territorialitzats
  [B] Sessió de treball interna per a persones amb responsabilitat política
 11:30 Café
 12:00 - 13:45   Espais de treball simultanis  
  [A] Assemblea de la Xarxa 
  [B] Trobada del COS
 13:45 - 14:15  Espai compartit Assemblea + COS

 14:30  Dinar
 16:30 - 17:00  [Obert al públic] Presentació de l’informe sobre polítiques alimentàries, repte 

demogràfic	i	transició	agroecològica
  Jorge Molero Cortés · Coordinador tècnic de la Xarxa de Municipis per 

l’Agroecologia
 17:00 - 18:00  [Obert al públic] La ciutat agropolitana, el llogaret cosmopolita
	 	 Jaime	Izquierdo	Vallina	·	Comissionat	per	al	Repte	Demogràfic	|	Govern	del	

Principat d’Astúries
 18:00  Café
 18:30 - 19:30  [Obert al públic] Taula redona: bones pràctiques en polítiques agroalimentàries 

com a instrument per a abordar la despoblació
 19:30  [Obert al públic] Lliurament dels premis Ciutats i pobles que alimenten
 21:00  Sopar de celebració i festa


