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Objectiu 8
Coordinar i mobilitzar els agents de l’ecosistema per dur a terme 
accions concretes i avaluables, vinculades a estratègies existents

Quines propostes de projectes o accions concretes ens 
poden permetre aplicar aquestes línies de treball?

-

Per què és important aquest objectiu estratègic?

• La manca d’espais i dinàmiques de col·laboració regulars, la diversitat d’interessos i les diferències 
competencials entre les administracions públiques de diversos nivells (les quals evidencien les 
limitacions competencials de les ciutats en l’àmbit alimentari) dificulten una coordinació dels agents de 
l’ecosistema a diferents escales que tingui en compte les interdependències (tant territorials com de 
tipus i nivell d’agents) i que permeti desenvolupar iniciatives agroalimentàries amb visió integral i 
coherents

• Aquesta dificultat de coordinació també és conseqüència de marcs legals rígids i enfocats de dalt a 
baix.

• L’Estratègia s’haurà de vincular amb altres estratègies impulsades per organismes de diversos nivells 
(com, per exemple, la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana, el Pla Estratègic d’alimentació de 
Catalunya o les diverses estratègies de salut pública o política de sostenibilitat i climàtica).

Quines són les línies de treball?

1. Promoure una coordinació transversal 
dins de les àrees de l’Ajuntament

2. Garantir la coordinació i l’alineació 
d’estratègies entre administracions 
públiques de diversos nivells 

• Participació activa en la Red de Ciudades por la 
Agroecología

 
Les altres propostes de projectes o accions d’aquesta línia 
es concretaran en el marc de la sessió d’intercanvi entre 
municipis

3. Promoure la col·laboració i 
l’articulació estreta i regular entre els 
agents del sistema alimentari

• Creació d’espai de participació activa i diversa en el marc 
de la implementació de l’Estratègia

• Co-disseny de polítiques públiques d’alimentació 
sostenible (incloent, per exemple, pressupostos 
participatius)
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Quines alertes hem de considerar?

• Tenir en compte les diferents realitats dels diversos 
públics a qui cal dirigir-se

• Celebrar la diversitat de cultures al voltant de 
l’alimentació i recolzar les pràctiques sostenibles

• Evitar la saturació d’informació que pugui acabar 
generant confusió

• Tenir en compte no només els espais educatius d’infants 
sinó també els d’adults

Quins agents clau cal mobilitzar?

• Administració pública

• Àmbit de l’educació

• Agents de les diferents baules de la 
cadena alimentària

• Influencers culturals

• Mitjans de comunicació 

• Sector restauració

• Sector acadèmic
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Quines propostes de projectes o accions concretes ens 
poden permetre aplicar aquestes línies de treball?

• Models de co-producció público-privada

• Vinculació dels diferents agents a estratègies i plans en 
marxa a través de mecanismes i eines com els plecs o la 
contractació

• Consens en un quadre de comandament i definició 
d’indicadors pel seguiment i avaluació de les actuacions 
realitzades pels agents del sistema alimentari

Quines són les línies de treball?

3. Promoure la col·laboració i 
l’articulació estreta i regular entre els 
agents del sistema alimentari


