
                                  
 
 
     
  
 A l'octubre de 2016 la Ciutat de València i la FAO van signar un 
Memoràndum d'Entesa que suposava l'obertura a un variat panorama 
d'activitats, projectes i publicacions cap a la sensibilització i l'educació 
en sistemes alimentaris urbans més justos, sostenibles, sans i inclusius. 
Aquest Memoràndum va fomentar el rol i la responsabilitat directa 
que tenen les administracions locals i regionals en la constitució i 
consolidació d'aqueix gran marc que s'entén com a Sistemes 
Alimentaris Urbans Sostenibles. 
  
 Després de l'activa participació de València al costat d'altres 
ciutats i xarxes de ciutats de tot el món en tan apassionant procés, es 
va instaurar a València el CEMAS, el Centre Mundial de València per a 
l'Alimentació Urbana Sostenible. Des de la inauguració, el mes de juliol 
passat de 2019, esdeveniment en el qual comptem amb la presència 
de S. M. La Reina, aquesta institució ha desenvolupat les seues 
activitats d'investigació i divulgació amb el suport tècnic permanent 
de FAO en diverses àrees de coneixement. Resulta encoratjador veure 
la implicació de disciplines com a arquitectura, veterinària, sociologia 
o gestió de dades, entre moltes altres. Totes són més que benvingudes 
a aquest espai de trobada i demostra el caràcter multidisciplinari i 
col·laboratiu d'aquest nou fòrum. El CEMAS s'està convertint en un 
punt de contacte de nombroses àmbits d'estudi, però també 
d'estructures vinculades amb l'alimentació urbana en el més ampli 
sentit del concepte. Universitats públiques, xarxes de ciutats, societat 
civil, sector privat i altres agències de Nacions Unides han mostrat el 
seu interés a desenvolupar projectes i activitats amb la nostra 
col·laboració. Destacaria, d'entre moltes, les aliances i convenis amb 
les dues universitats públiques de València, la UPV Universitat 
Politècnica de València i la UV Universitat de València, o el gran acord 
marc amb UCLG United Cities and Local Governments, la major xarxa 
de ciutats del món amb més de 240.000 ciutats i governs locals. 

 
La labor de conscienciació i informació a través de trobades, 

congressos, jornades i publicacions del CEMAS adquireix el seu màxim 
nivell de representació durant les activitats entorn de la celebració del 
Dia Mundial de l'Alimentació. Atés que el 16 d'octubre enguany serà 
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diumenge, hem decidit traslladar aquest acte de reflexió i diàleg al 
dimarts 18 d'octubre. 

 
Per a aqueix dia estem preparant una jornada amb pensadors, 

filòsofs i experts en la qual analitzar i divulgar la importància ètica i 
moral de reeducar-nos cap a una alimentació sana, sostenible i 
coherent. En el CEMAS conflueixen àmbits d'investigació i 
coneixement molt diversos, entre altres; compra pública, 
desaprofitament alimentari, desenvolupament urbanístic, polítiques 
de gènere, relació urbà-rural, canvi climàtic, nutrició o protecció del 
xicotet productor com a grans línies d'acció. Però entenem que 
qualsevol espai d'acció siga en l'àmbit que siga, requereix d'una 
reflexió ètica prèvia. La dinàmica de l'esdeveniment no busca 
ponències i presentacions tècniques. Es persegueix la reflexió i el 
diàleg. 

L'acte pretén donar la paraula a veus més que autoritzades 
perquè ens oferisquen un panorama subjectiu i orientatiu de que 
important és reconsiderar el valor humà del que ens alimenta i de 
com aqueixa acció que molts privilegiats podem exercir tres vegades 
al dia pot, en el sentit més real del concepte, canviar el món cap a un 
espai comú millor. 

 
Per a aqueix diàleg des de la visió personal de cada expert ens 

hem posat en contacte amb: 
 
- Luigi Ferrajoli. Jutge i filòsof, és un jurista italià, deixeble de 

Norberto Bobbio. Un dels principals teòrics del garantisme 
jurídic, teoria que va desenvolupar inicialment en l'àmbit del 
Dret penal, però que considera, en general, un paradigma 
aplicable a la garantia de tots els drets fonamentals. Al febrer 
de 2020, Ferrajoli va advocar per una Constitució de la Terra ja 
que les institucions nacionals no poden ni saben donar 
resposta als problemes globals que es plantegen en el món 
actual i que superen i desborden les fronteres dels estats. Es 
necessiten institucions globals es puguen donar resposta. 
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- Jean Baud. El Sr. Baud és un forner francés. La forma en la 
qual parla del pa, el valor essencial d'estimar el pa, s'ha 
convertit en un missatge de dignitat. Als seus 90 anys relata 
vivències de la Segona Guerra Mundial i resulta colpidor 
escoltar-li perquè va decidir ser forner. Hui és un dels artesans 
del pa més prestigiosos de França. 
 

- Marta Pedrajas. Filòsofa i economista. Ha sigut estudiat i 
escrit sobre l'ètica del desenvolupament. Experta en 
cooperació internacional, ha format part de l'equip d'Espanya 
que va elaborar el seguiment dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, ODS. 

 
- Adela Cortina. Ha sigut catedràtica d'Ètica de la Universitat 

de València i dirigeix la Fundació Étnor, Ètica dels Negocis i 
les Organitzacions. Entre altres premis i distincions va 
obtindre el Premi Internacional d'Assaig Jovellanos i el Premi 
nacional d'assaig. Experta de reconegut prestigi 
internacional, plasma en el seu últim llibre “Ètica 
Cosmopolita” una aposta pel seny en temps de pandèmia i 
crisi apel·lant al sentit més elevat de la convivència humana 
en un espai hui ja global. 

 
- María Neira. Directora del Departament de Salut Pública i 

Medi Ambient de l'OMS . Va exercir amb Metges sense 
fronteres a Centreamèrica. Més tard es traslladaria amb l'ONU  
a Moçambic i Ruanda. Va ingressar en l'Organització Mundial 
de la Salut com a directora del departament de Prevenció i 
Erradicació de Malalties Infeccioses. Després d'això, en 2002, 
va ser nomenada presidenta de l'Agència Espanyola de 
Seguretat Alimentària. Poc després torna a Ginebra ja com a 
Directora del Dpt. de Salut Pública. 

 
 

En l'última part de l'acte demanarem que alumnes de l'últim 
curs de filosofia de la Universitat de València   consulten al panell 
d'experts.  
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En definitiva, estem preparant la celebració del Dia Mundial de 
l'Alimentació de 2022, amb un senzill acte que pretén oferir al món des 
de València una visió esperançadora i positiva que implique a tots els 
actors relacionats. Un espai obert i participatiu per a abordar un dels 
reptes per a la Humanitat més rellevants directament relacionat amb 
el canvi climàtic, les desigualtats, la pobresa i les crisis migratòries. 


