
 

 

 

 

Mercavalència, el CAECV i la Regidoria d'Agricultura i Pobles 
de València s'uneixen per a fomentar els productes ecològics a 

la Comunitat 
El president de Mercavalència, Carlos Galiana, la regidora d'agricultura, 

horta i pobles de València, Consol Castillo i el president del Comitè 
d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV), José 

Antonio Rico, han signat un acord relatiu al protocol general d'actuació 
entre les tres entitats. 

 

Durant el matí del dilluns 25 de febrer, en les instal·lacions de Mercavalència, ha 
tingut lloc la signatura de l'acord que marca un important impuls per als productes 
ecològics en la nostra Comunitat.  

El protocol s'emmarca en l'estratègia agroalimentària València 2025 que 
contempla la transició cap a un model alimentari sostenible per a la ciutat. Este 
acord suposa una aliança per al foment de l'agricultura ecològica en tota la seua 
cadena de valor, és a dir, producció, distribució, transformació i consum. Les tres 
entitats signatàries cobreixen pràcticament tota la cadena, per aixó que el seu 
treball en comú garanteix accions integrals que acosten esta alimentació sana i 
de qualitat a tota la ciutadania, però a més que ho faça de manera justa, 
democràtica i respectuosa amb el medi ambient.  

“Entre les línies d'acció que donen contingut a l'Estratègia Alimentària 
València 2025 es troba el foment d'una cultura alimentària més responsable 
i sostenible, les tres entitats tenen en el seu desenvolupament un paper 
fonamental” ha assegurat Consol Castillo.  

Segons Carlos Galiana “este acord respon a més a la necessitat de crear 
aliances per a la consecució d'objectius, com a marca l'ODS 17, només 
unint esforços serem capaços d'aconseguir un sistema alimentari capaç de 
respondre als compromisos del Pacte de Milà i el Pacte Intervegas” 

Per al president del Comitè d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana 
(CAECV), José Antonio Rico, "amb la signatura d'este protocol estem 
fomentant la producció, comercialització i el consum d'aliments ecològics. 
Per a nosaltres, qualsevol acostament entre el consumidor i el productor 
ecològic és un nou pas cap a l’entorn rural”. 

 

 

 

A continuación en castellano 
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A partir de la signatura d'este acord s'engegaran diverses iniciatives comunes 
emmarcades en tres eixos: promoure la producció, distribució, transformació i 
comercialització de productes ecològics entre els usuaris de Mercavalència, tant 
majoristes com de la Tira de Comptar. Promoure en general el consum d'aliments 
ecològics per la ciutadania així com pel sector de la restauració. Elaborar, 
publicar i difondre material divulgatiu sobre l'àmbit de col·laboració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davant en valencià 
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Mercavalència, el CAECV y la Concejalía de Agricultura y 
Pueblos de València se unen para fomentar los productos 

ecológicos en la Comunitat 
El presidente de Mercavalència, Carlos Galiana, la concejala de 

agricultura, huerta y pueblos de València, Consol Castillo y el presidente 
del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV), 
José Antonio Rico, han firmado un acuerdo relativo al protocolo general 

de actuación entre las tres entidades. 

 

Durante la mañana del lunes 25 de febrero, en las instalaciones de 
Mercavalència ha tenido lugar la firma del acuerdo que marca un importante 
impulso para los productos ecológicos en nuestra Comunitat.   

El protocolo se enmarca en la estrategia agroalimentaria València 2025 que 
contempla la transición hacia un modelo alimentario sostenible para la ciudad. 
Este acuerdo supone una alianza para el fomento de la agricultura ecológica en 
toda su cadena de valor, es decir, producción, distribución, transformación y 
consumo. Las tres entidades firmantes cubren prácticamente toda la cadena por 
lo que su trabajo en común garantiza acciones integrales que acerquen esta 
alimentación sana y de calidad a toda la ciudadanía, pero además que lo haga 
de manera justa, democrática y respetuosa con el medio ambiente.  

“Entre las líneas de acción que dan contenido a la Estrategia Alimentaria 
Valencia 2025 se encuentra el fomento de una cultura alimentaria más 
responsable y sostenible, las tres entidades tienen en su desarrollo un 
papel fundamental” ha asegurado Consol Castillo.  

Según Carlos Galiana “este acuerdo responde además a la necesidad de 
crear alianzas para la consecución de objetivos, como marca el ODS 17, 
sólo uniendo esfuerzos seremos capaces de conseguir un sistema 
alimentario capaz de responder a los compromisos del Pacto de Milán y el 
Pacto Intervegas”  

Para el presidente del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat 
Valenciana (CAECV), José Antonio Rico, "con la firma de este protocolo 
estamos fomentando la producción, comercialización y consumo de 
alimentos ecológicos. Para nosotros cualquier acercamiento entre el 
consumidor y el productor ecológico es un nuevo paso hacia el entorno 
rural”.  

 

 

 

Más información: 
Mercavalència: Ángeles Hernández 627480294 comunicacion@mercavalencia.es  
Regidoria agricultura i pobles de València: Josep Pérez 610493773 jmperezs@valencia.es 
CAECV: Vicent Cabanes 683478075 vcabanes@caecv.com 

mailto:comunicacion@mercavalencia.es


 

 

A partir de la firma de este acuerdo se pondrán en marcha diversas iniciativas 
comunes enmarcas en tres ejes: promover la producción, distribución, 
transformación y comercialización de productos ecológicos entre los usuarios de 
Mercavalència, tanto mayoristas como Tira de Contar. Promover en general el 
consumo de alimentos ecológicos por la ciudadanía así como por el sector de la 
restauración. Elaborar, publicar y difundir material divulgativo sobre el ámbito de 
colaboración.  
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