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CONSORCI DE LA RIBERA
Les mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa conformen el Consorci de la Ribera que té
les finalitats següents:
•

Gestionar convenis de col·laboració signats entre la Mancomunitat de la Ribera Alta, la
Mancomunitat Intermunicipal de la Ribera Baixa i altres organismes.



Gestionar projectes específics d’interés per a les dos mancomunitats

•

Gestionar els departaments específics del Consorci:





Àrea promoció econòmica, que du a terme polítiques actives d’ocupació e inserció
laboral.
Àrea d’energia, que promou l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables.
Àrea de turisme, que gestiona la planificació turística comarcal.
Àrea educació ambiental, que promou projectes de sensibilització i millora ambiental.
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SERVEI CONSORCIAT DE CONTROL DE VECTORS
(MOSCA NEGRA I MOSQUIT TIGRE) EN LA RIBERA

1.

Concepte:

Donat que s´han trobat nivells molts elevats de la presència de la mosca negra i mosquit tigre en els municipis de la ribera,
els municipis consideren la necessitat d´iniciar treballs que constitueixen una actuació permanent i coordinada per reduir fins a
nivells acceptables la presència de tots dos vectors (mosca negra i mosquit tigre).
Els municipis han decidit que la forma mes convenient de tractar aquest assumpte es d´una forma consorciada.
Es vol evitar que tots dos vectors apareixen de forma contínua o cíclica en qualsevol dels nuclis i termes municipals dels
ajuntaments que participen en la present campanya de control de vectors del Consorci de la Ribera.
L'objecte del present informe és definir les característiques dels serveis de CONTROL DE VECTORS (MOSCA NEGRA I
MOSQUIT TIGRE) EN LA RIBERA, en els nuclis urbans i termes municipals de les següents entitats locals adherides:
2.

Municipis adherits:

RIBERA ALTA
Alberic
Alcúdia (l')
Alfarp
Algemesí
Alginet
Alzira (inclòs la Barraca
d'Aigües Vives)
Antella
Beneixida
Benimodo
Benimuslem
Carcaixent
Carlet
Catadau
Catadau
Catadau
Gavarda

Guadassuar
Llombai
Manuel
Massalavés
Montroy/Montroi
Montserrat
Pobla Llarga (la)
Rafelguaraf
Real
San Joanet
Sellent
Senyera
Sumacarcer
Tous
Turís
Villanueva de Castelló

RIBERA BAIXA
Albalat de la Ribera
Benicull de Xúquer
Corbera
Cullera
Favara
Fortaleny
Llaurí
Polinyà de Xuquer
Riola
Sollana
Sueca (incloent el Perelló i Mareny de Bar.)

Per tant, el 91% dels municipis de la Ribera estan adherits a este servei consorciat de control de vectors.

La prestació dels serveis objecte d'aquest contracte s'ajusta de la mateixa manera a la normativa legal de caràcter sanitari
vigent en l'àmbit estatal, autonòmic i local.
En data 1 d’abril de 2016 es va signar contracte amb l’empresa guanyadora LOKÍMICA S.A., sent l’inici de prestació del servei
el 6 d’abril de 2016.
Com a conseqüència del procés de licitació, es van obtenir les següents millores:
-

Ampliació dels tipus de vectors a controlar. Encara que els vectors principals a controlar en esta contractació son la
mosca negra i mosquit tigre, els vectors objectiu s’amplien a mosquit comú, mosca comuna, puses, paparres i
flebotomos.
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-

Ús de pintura anti-vectors en embornals dels municipis (mesura innovadora).

-

Ús de programa informàtic de gestió en el que cada ajuntament podrà veure en temps reial les tasques de control de
vectors que s’han realitzat en el municipi.

-

Ús de mitjans aeris per al control de vectors (helicòpter i drons).

-

Altres millores interessants (control mitjançant rats penats, mascles modificats genèticament, etc.).

Les zones d'actuació en els nuclis urbans i termes municipals de les poblacions adherides són les que seguidament es
detallen:

-

Punts d'aigües corrents on puguen estar presents larves especialment de mosca negra: rius, sèquies, etc.

-

Zones d'aigües estancades de titularitat pública on puguen estar presents larves d'aquests insectes: embornals, fonts,

cementiris, etc.
-

Espais oberts de titularitat pública que són de lliure concurrència pública, com els carrers, les places, espais verds, etc.

-

Es prestarà especial atenció a espais propers a llocs on es trobe població sensible (col·legis, guarderies, centres de

majors…).
-

Assessorament, capacitació i conscienciació als ciutadans per afavorir el control i reducció de les poblacions d'aquest

tipus de vectors en espais privats.
-

Tots aquells que, sense estar compresos en els anteriors, puguin precisar d'actuació posat que són zones de cria, punts

de presència de larves o adults de mosca negra i/o mosquit tigre, tant en els nuclis urbans com en els termes municipals.
-

Espais privats, quan existeix per part dels ajuntaments adherits el compromís o l'obligació de sanejar-los (execució

subsidiària o ordres judicials).
La campanya s' ha estès durant tot l'any mitjançant:

-

Estudi detallat de la presència de larves d'ambdues espècies, realitzant un pla d'actuació posterior i un mapa de la

presència i concentracions tant de larves com de població adulta.
-

Actuació per a la reducció de les seues poblacions a les zones clau detectades en l'estudi anterior.

-

Prospeccions periòdiques dels focus detectats, realitzant tractaments setmanals en aquells focus on es continue

detectant la presència de la plaga.
-

Pla de seguiment i avaluació de resultats.

-

Pla d'actuació incloent actuacions especials amb condicions climatològiques que afavoreixen l'increment de les

poblacions.
3.

Resultats obtinguts en els primers dos anys del servei:

En estos 2 primers anys s’han realitzat controls i tractaments sobre:
-

vectors: mosca negra i mosquit tigre.

-

altres insectes inclosos com a millora: mosquit comú, mosca comuna, puces i paparres.

Per a açò s’ha dut a terme:
-

Controls i estudis de presencia dels vectors als punts de cria corresponents:
- 655 controls realitzats a rius i sèquies per a mosca negra.
- 26.071 embornals identificats i controlats per a mosquit tigre i mosquit comú.

-

Estudis de les variacions poblacionals al llarg del temps.

-

Tractament en llocs on es detectava presència de larves (adults sols en casos excepcionals):
- uns 2.800 litres de Vectobac 12AS per a mosca negra, dels quals 920 litres foren per medi aeri (producte
específic per a control de larves d’este vector i respectuós amb la resta de fauna i ecosistema).
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- 6.079 tractaments en embornals per a control de mosquit tigre i

mosquit comú.

-164.630 inspeccions e el total d’embornals identificats i controlats.
-

Atenció a avisos i incidències notificades pels ajuntaments adherits (quasi 150).

-

Millores executades:
- Xarrades de conscienciació.
- Tallers infantils.
- Instal·lació i manteniment de caixes nius de rats penats (control
- Pintat d’embornals amb pintura repel·lent i insecticida.
- Tractament aeri amb helicòpter.
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SERVEI PER AL FOMENT D’OCUPACIÓ
La Ribera Impulsa 4.0 és un projecte del PATER ( Acord Territorial per a l’Ocupació en la Ribera), coordinat per les
Mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa mitjançant el Consorci de la Ribera i amb el suport i participació dels
agents socials (CCOO i UGT) i empresarials (FEDALCIS i Associació Empresarial d’Alzira) de la comarca.
Es tracta d’un projecte d’innovació social, integral, participatiu i dinàmic que, amb la utilització de les noves tecnologies i
digitalització de processos i mètodes, s´adapta tant a les necessitats de les persones aturades de la comarca com de les
empreses. L’objectiu és millorar l’ocupabilitat, afavorir la innovació en les empreses, fomentar l’emprenedoria digital i social i
contribuir al desenvolupament local sostenible en la Comarca de La Ribera.
La Ribera Impulsa 4.0 s’entén com una nova manera d’organitzar i gestionar les capacitats i competències personals i
professionals de les persones desocupades adequant-les a les necessitats empresarials actuals, l’economia global i noves
oportunitats d’ocupació. Aquest projecte també tracta d’augmentar la visibilitat i competitivitat de les empreses i autònoms de
la comarca a través de la transformació digital i la implementació de les noves tecnologies.
Aquest projecte, finançat pel LABORA, començà amb la difusió i presentació del mateix a través de reunions de treball amb
els agents socials (AEDLs) dels diferents municipis de la Ribera del Xúquer, i amb els directors dels espais LABORA ubicats
dintre del territori d’intervenció, amb l’objectiu de donar a conèixer el projecte i establir una línia de col·laboració.
Després de la divulgació s’han realitzat presentacions del projecte en tots els punts d’atenció, amb la inscripció de les
persones interessades i selecció dels perfils més adequats per a la formació dels equips.
Els equips s’han format amb persones heterogènies, aturades i/o en millora d'ocupació amb un esperit dinàmic, compromès i
solidari i coordinades per un/a tècnic/a dinamitzador/a d'oportunitats, que reforça les seues competències per a la inserció
laboral, fomentant l´ús de les noves tecnologies com a ferramenta de comunicació i treball col·laboratiu.

1.

OBJECTIUS
1.1. Objectiu general

Millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades de la comarca mitjançant un procés que afavorisca la innovació en la
capacitació personal i professional d’aquestes, així com sensibilitzar sobre la importància i la necessitat d’incorporar la
digitalització en persones i empreses contribuint al desenvolupament local sostenible de la comarca.

1.

GESTIÓ DEL PROJECTE

1.1. Recursos humans



5 Dinamitzadors/es d’oportunitats:
2 Tècniques de Màrqueting i Comunicació digital:

1.2. Recursos materials
Els ajuntaments i associacions empresarials que han participat al projecte han facilitat les aules i despatxos per impartir les
sessions grupals i realitzar els assessoraments individuals.
En cada punt d’atenció s’ha comptat amb una aula amb capacitat per a 25 persones, equipada amb ordinadors i projector amb
connexió d’internet.
1.3. Perfils dels participants
S´han creat dos equips de participants heterogenis en relació a variables com edat, gènere, nivell formatiu, experiència, perfils
professionals, tots ells en cerca de la seua millora d’ocupació.
L’anàlisi quantitatiu del participants de l’apartat d’ocupació és el següent:
Dels 263 participants el 75 % són dones.
L’anàlisi quantitatiu del participants de l’apartat d’ocupació és el següent:





49 empreses participants en les jornades de sensibilització
63 persones participants en les sessions de formació
44 empreses inscrites en la selecció per al pla de màrqueting digital personalitzat
16 empreses participants en el pla de màrqueting digital
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2.

FASES DEL PROJECTE

Fase inicial
En aquesta fase es comunica l’inici del projecte als municipis del Consorci de la Ribera i a les associacions empresarials
adherides al projecte, dirigint una carta personalitzada als respectius/ves alcaldes/esses, així com als AEDL’s, Espais
LABORA ubicats en el territori d’intervenció i representants de les associacions empresarials
Víes d’accés al projecte
 A través de les telefonades realitzades per l’equip de La Ribera Impulsa 4.0, on s’informava del projecte i es
motivava a la participació. S’ha pogut contactar amb uns 1000 demandants d’ocupació, gràcies a les col·laboracions
dels Espais LABORA, facilitant-nos els llistats corresponents per punt d’atenció.
 A través de PortaLEMP de Sernutec, Alginet i Alzira
 Inscripcions després de finalitzar les xarrades de presentació en els diferents punts d’atenció.
 Inscripcions de persones interessades de l’anterior convocatòria, que no van poder participar.
 A través del correu corporatiu o telèfon de la Mancomunitat de la Ribera Alta, seu del Consorci de la Ribera
(PATER).
 Derivacions dels AEDLs tant dels diferents punts d’atenció, com dels municipis que formen part del Consorci de la
Ribera.
 A través de jornades de sensibilització en Màrqueting digital amb coordinació amb les associacions empresarials
que participen en l´Acord territorial ( FEDALCIS i AEA, Associació Empresarial d’Alzira)
 Derivacions d’empreses participants des de les Associacions Empresarials de la comarca
 Xarxes socials
 Cridades telefòniques amb empreses ubicades a la Ribera, en les quals s’informava del projecte i les jornades de
sensibilització.
 A través de la col·laboració amb l’empresa Coworking Alzira
 Mailing a empreses de la comarcal projecte

2.1. Àrea d’ Ocupació
2.1.1. Presentació del projecte
Els actes de presentació del projecte s’han realitzat del 11 fins al 14 de febrer, en els diferents punts d’atenció, on han
assistit 397 persones.
2.1.2. Formació de grups
Totes les persones interessades en participar han emplenat una fitxa d’inscripció (Annex 1). Posteriorment els participants
son citats per fer una entrevista diagnòstic(Annex 2), eina que li permet al/ a la tècnic/a elaborar l´informe d´empleabilitat i
comprovar la idoneïtat del participant.
La majoria de les entrevistes de diagnòstic individual s’han dut a terme des del 25 de febrer fins al 7 de març; encara que en
molts punts d´atenció s´han realitzat al llarg del programa, com a conseqüència de les derivacions d´usuaris per part del
nostres agents col·laboradors.
Hem entrevistat a 331 persones, passant el 80 % de les mateixes a ser participants del projecte.

Entrevistats/des
Participants

Alberic

Favara

Alginet

37
26

23
21

48
34

Montserrat

Alzira

26
26

34
32

Villanueva
de
Castellon
46
31

Corbera

L’Alcúdia

Sueca

Torís

23
12

37
24

31
31

26
26

Quant a les sessions grupals, els primers grups han iniciat les sessions el 5 de març i els segons el 14 de maig amb una
freqüència de dos sessions setmanals per punt d’atenció i amb una durada aproximada de 3 hores per sessió.
2.2. Àrea de Marketing
2.2.1. Presentació del projecte
Els actes de presentació del àrea de màrqueting digital es van realitzar en jornades de sensibilització digital i networking dels
dies 27 de maig al 10 de juny en les següents localitats: Carlet, Alzira i Sueca.
Temporalització de maig a setembre 2019 del projecte:
En este jornades les empreses interessades en participar en la elaboració d’un Pla de Màrqueting Digital personalitzat omplien
una fitxa d’inscripció.
Jornades Sensibilització a Carlet. Realització de cartell creatiu per a la difusió i fotos de la xarrada.
Jornada de sensibilització a Alzira: cartell creatiu per a la difusió i fotos de la xarrada.
Jornada de sensibilització a Sueca. Realització de cartell creatiu per a la difusió i foto de la xarrada.
Creació d`un cartell a nivell comarcal per a la recerca d’empreses de la comarca que vullguen participar en el projecte i contar
la seua experiència en màrqueting digital en el seu negoci.
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3.

METODOLOGÍA

La metodologia ha sigut participativa, solidària i de treball en equip, on s’involucra d’una manera activa la persona aturada,
utilitzant-se xarxes i recursos locals ja existents en la comarca.
En l’apartat de dinamització laboral s’han realitzat tres tipus d’intervencions:

Grupals: formant dos equips en cadascú dels punts d’atenció.

Individuals: Assessorament personalitzat

Col·laboratives: pública-privada amb entitats rellevants.
Igualment, en l’apartat de digitalització s’han realitzat tres tipus d’intervencions:

Grupals: en les sessions de sensibilització i formació

Individuals: Assessorament personalitzat per a les empreses del Pla de Màrqueting

Col·laboratives: pública-privada amb les associacions rellevants
La participació ha sigut voluntària, destacant el compromís i interès a participar, col·laborar, aportar coneixements,
experiències i al cap i a la fi, unir esforços i treballar com equip.
En la digitalització per a empreses i persones emprenedores, la dinamització del grup s’ha realitzat tant de forma
presencial (una sessió per municipi de sensibilització i networking + dues sessions per municipi de formació). Aquestes
sessions han constituït un veritable punt de trobada per a les empreses de les localitats i els voltants. En les jornades de
sensibilització, a banda de la informació rebuda sobre tot el que pot fer el màrqueting digital per la bona marxa dels seus
negocis, han pogut –a través de la part de precs i preguntes i del posterior networking- compartir experiències i que han servit
per a enfortir les relacions dels propis participants.
En les empreses seleccionades per al pla de màrqueting digital s’ha mantingut una atenció individualitzada, tant presencial,
com telefònica i per correu electrònic.
Pel que fa la col·laboració públic-privada s’ha comptat amb la participació de les associacions empresarials en totes i
cadascuna de les parts del projecte, estant en permanent contacte amb els presidents i alguns membres de les juntes a través
del telèfon i el correu electrònic.
Hem impulsat el màrqueting digital a través de:
▶Jornades de sensibilització + networking
▶Diagnòstic i assessorament: Pla de màrqueting digital individualitzat. Les empreses interessades es podien inscriure en el
programa de realització d’un pla de màrqueting digital individualitzat per a la seua empresa. De les empreses inscrites es va
fer una selecció atenent els criteris de representativitat del sector, geogràfica i el nivell de digitalització (donant preeminència a
aquelles empreses amb menor grau de digitalització). A través d’un entrevista personal en què explicaven la situació del seu
negoci i d’un complet qüestionari sobre la maduresa digital de l’empresa, es van recollir les dades necessàries per a
l’elaboració del pla.

4.

CONTINGUTS

4.1. Àrea d’Ocupació

4.2. Àrea de Màrqueting
4.2.1. Formació en competències de màrqueting digital per a empreses i autònoms
Formació en competències de màrqueting digital per a empreses i autònoms
S’han impartit les següents sessions en matèria de màrqueting digital en els municipis de Carlet, Alzira, Sueca. La formació
s’ha estructurat en dues temàtiques:
 Sessió 1: Introducció al màrqueting digital: analítica, SEO, SEM, Web, Xarxes Socials
 Sessió 2: Creació de continguts : SEO, blog, fotografia i vídeo.
En les sessions de formació han participat un total 63 persones:
Carlet

Alzira

Sueca

TOTAL

Formació I

17

11

8

36

Formació II

10

8

9

27

TOTAL

27

19

17

63
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4.2.2. Elaboració del pla de màrqueting digital personalitzat per a empreses seleccionades
Per primera vegada, i de manera experimental, s’ha dut a terme la realització d’un pla de màrqueting digital personalitzat per a
cadascuna de les 16 empreses participants en aquesta part del programa pilot.
Per a l’elaboració d’aquest pla, s’han realitzat entrevistes en persona, per telèfon i per correu electrònic per tal de conéixer el
grau de maduresa digital de cada empresa així com els seus objectius principals en màrqueting digital: obtindre visibilitat,
augmentar les vendes, ampliar el seu públic, etc.

5.

VALORACIÓ I RESULTATS

Pel que fa a l’àrea de dinamització d’oportunitats, s’ha aprecia un canvi d’actitud significatiu envers la cerca d’ocupació, ja
que, la major part d’integrants dels grups han modificat les seues creences, permetent-los desenvolupar noves estratègies
d´afrontament.
A més a més, s’ observa que com a conseqüència d’augmentar la seua autoestima s´han produït canvis a nivell tant
emocional com social fomentant l’empoderament de les persones participants.
La majoria dels participants estaven al principi en situació de desànim , després, en el transcurs de la seua participació en la
Ribera Impulsa, es detecta clarament un canvi positiu, ja que se n’adonen què és possible dur a terme un projecte professional
de futur.
Per altra banda cal destacar la labor motivadora envers al participants sobre la importància que té la formació per a la inserció
laboral. Com a conseqüència d´això el nombre de participants matriculats en activitats formatives diverses (Certificats de
professionalitat, GES en EPA, Formació Professional GM,GS, Idiomes en EPA i EOI, etc.) ha augmentat considerablement
des de l´inici del projecte.
Cal recalcar que el grup de participants que estaven allunyats del mercat laboral durant anys han retornat a treballar gràcies a
tot l´esforç aconseguit durant aquest projecte. Moltes de les persones participants han pogut ser contractades per mitjà del
contactes establerts pel projecte ja directament, ja per activitats complementàries.
Relació d’insercions:
Total
Participants

263

Insertats/ des

133

S’ha aconseguit un 51% de insercions.

Com en anteriors edicions del projecte, s’ha col·laborat amb els agents de desenvolupament local, qui han proporcionat el
suport necessari en aspectes tant rellevants com són la difusió del projecte, formació dels grups, organització dels espais per
a realitzar les activitats, informació de recursos municipals, així com amb empreses de La Ribera, Associacions Empresarials,
Empreses de Treball Temporal, Consultories de RRHH, organitzacions sense ànim de lucre, etc.
Quant a la valoració que fan els participants del projecte , s’ha dissenyat un formulari per mitja de la plataforma col·laborativa
el Formulari de Google, d’on s’ha recollit el grau de satisfacció respecte a la execució del projecte, destacant el següents
paràmetres en una escala entre 1-5: Duració de les sessions, continguts, material digital proporcionat i l’ ús de la plataforma
col·laborativa, valoració de la ferramenta Canvas, valoració de la professionalitat dels tècnics, suggeriments i propostes de
millora.
El grau de satisfacció del projecte per a la majoria dels participants és elevat, ja que en la escala de puntuació en cadascú
dels paràmetres esmentats ha oscil·lat entre 4 i 5.
Quant als suggeriments i propostes dels usuaris cal destacar:
▶ La realització de més visites a empreses, més simulacions d´entrevistes de treball i més dinàmiques.
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Pel que fa a l’àrea de màrqueting digital, és la primera vegada que es posava en marxa aquesta formació i atenció
personalitzada per a empreses i autònoms de la comarca.
Al llarg del projecte s’ha pogut apreciar un interés per part de les empreses cap a les noves tecnologies i les possibilitats
comercials que aquestes els poden proporcionar. Tanmateix, s’ha detectat un elevat grau de desconeixement del
funcionament d’Internet i de les xarxes socials, tot i que en les localitats on ja s’havia fomentat la formació en màrqueting
digital s’ha notat un millor coneixement de les tecnologies.
A més a més, s’observa, arran de les jornades de sensibilització i de la formació, un major interés i confiança en les opcions
que ofereix Internet i les xarxes socials.
Gran part de les empreses participants estaven una mica desanimades i descontentes amb la imatge que oferien a través de
les xarxes socials dels seus negocis mentre que, després de la seua participació en la Ribera Impulsa 4.0, es detecta un canvi
positiu, ja que es noten amb més confiança per a prendre decisions en aquesta matèria.
Fins i tot després de la formació ja es nota una major actualització de les xarxes socials i amb un to més professional i adaptat
a la imatge corporativa de les seues empreses.
PMD (Plans de marqueting digitals) realitzats en esta primera edició:
TOTAL
PMD realitzats
16

Projecte FARMER 4.0 (ERASMUS +)
BORATOES
Data d'inici: 01-10-2018 durada total: 24 mesos Data de finalització: 30-09-2020
• Nou model pedagògic per facilitar la transició cultural dels empresaris agrícoles a l'empresa agrícola del futur.
• Classes presencials.
• Sessions d'E-learning.
• Aprenentatge experiencial en entorns virtuals (models 3D en laboratoris de realitat virtual).
• Observació de professionals.
• Coworking intergeneracional (a FabLabs).
El projecte té com a objectiu promoure l'emprenedoria en l'àmbit agrícola i facilitar la transmissió i l'adopció de nous processos
productius i nous models de negoci basats en conceptes com ara Open Source, FabLab, impressió 3D i eines 3D, realitat
virtual, Innovació oberta, treball ombrejat, coworking. Amb FARMER 4.0 Fomentem la realització de global Farm 4,0, la granja
del futur, en la qual aquests aspectes es fusionen i fusionen junts el coneixement tradicional, l'emprenedoria innovadora i la
tecnologia emergent.
ACTIVITATS REALITZADES:
 Creació del FOCUS GROUP: El 5 de març es va constituir, grup de treball del programa AGRICULTOR 4,0. Els
components d'aquest grup pertanyen a diferents col·lectius o entitats relacionades amb el sector agrari, la formació i
l'emprenedoria, ja que aporten la seva experiència i opinió.
 Creació i disseny de la plataforma de formació (Moodle)
 Disseny de 4 cursos de formació.
 Disseny i creació de la web FARMER 4.0 i xarxes socials.
 Disseny de l'espai de simulació
 Disseny de serveis de suport competencial als usuaris de la comunitat d'innovació

CREACIÓ D’EMPRESES I CONSOLIDACIÓ EMPRESARIAL
Punt PAE, servei d’assesorament empresarial.

Prestar Servicis d'informació i assessorament als emprenedors en la definició de les seves iniciatives empresarials
(en qualsevol de les seves diferents formes societàries) i durant els primers anys d'activitat de l'empresa.


Iniciar el tràmit administratiu de constitució de la nova empresa de forma telemàtica a través del Document Únic
Electrònic (DUE), que aglutina en una sola gestió diversos tràmits administratius i formularis.

240 ASSESSORAMENTS EMPRESARIALS
60 EMPRESES CREADES
115 PLANS DE VIABILITAT
80 SUBVENCION D’AUTOOCUPACIÓ TRAMITADES
XARXA AEDLS DE LA RIBERA
3.1. Coordinació AEDLs (Agents d’Ocupació i Desenvolupament local) del Consorci que presten els seus serveis en els
municipis de Corbera, Massalavés, La Barraca d’Aigues Vives, Cotes i Gavarda, Favara, Alcàntera de Xúquer, Sellent i Alfarp.
3.2. Certificat del sistema de qualitat de la ISO 9001:2015, de la xarxa de AEDLs de la comarca, en els serveis de Formació i
creació d’empreses.
Auditories internes i externa de seguiment del certificat de qualitat.
3.3. Formació/capacitació de la XARXA de AEDLs : 42 AEDls dels Ajuntaments de la comarca.
Realització de tallers dirigits als AEDls de la comarca:
 Taller de metodologies innovadores en la prestació serveis d’ocupació. Equip la Ribera Impulsa
 Curs d’innovació en el desenvolupament local . Diputació de Valencia. Divalterra.
 Jornada d’innovació en la creació d’empreses agroalimentàries. GVA
 Jornada de màrqueting per a empreses agroalimentàries. GVA
 Jornada comarcal de digitalització empresarial . Equip la Ribera Impulsa
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XARXA D’ACORDS TERRITORIALS PER A L’OCUPACIÓ DE LA CV.
El PATER ha coordinat el treball de elaboració de documents i constitució de la xarxa d’acords territorials per a l’ocupació, just
la col·laboració d’altres pactes de la Comunitat valenciana.
En Castelló, el 3 de desembre es va fer una presentació pública de la xarxa, a la qual estan prevista les adhesions de
membres durant el 2020.
La finalitat de la xarxa d'acords laborals territorials i de pactes de la Comunitat Valenciana és generar sinergies entre els
diferents convenis que existeixen per a la creació de processos de millora contínua en el disseny de projectes de
desenvolupament local i territorial .
Amb aquesta finalitat, dirigim el nostre treball a entendre les dificultats, inquietuds i perspectives de tots els actors territorials i
a mobilitzar tots els recursos disponibles a favor d'una estratègia integrada, acceptada per tots els actors i a partir de les
necessitats Real. Les principals línies de treball son les següents:
• Foment de la interrelació entre pactes territorials de la Comunitat Valenciana.
• Valor del treball dut a terme des dels pactes territorials de la Comunitat Valenciana.
• Reforç de l'estructura dels pactes territorials com a àrees inclusives en l'àmbit del desenvolupament local.
• Millorar l'eficiència i l'eficiència dels recursos públics.
• Implantació de processos d'innovació territorial.
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1.- PROMOCIÓ TURÍSTICA
1.1.- Edició de material promocional
1.2.-Assistència a fires
2.- PROJECTES DE TURISME
2.1:Pla de Dinamització i Governança turística del Consorci de la Ribera
2.2: Ruta Bernardina
2.3: Projecte supracomarcal Entrecomarques
2.4:Projecte PARATGES
2.5: TOT CULTURA: agenda cultural comarcal
2.6: Projecte Descens del Riu Xúquer
3.- TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS
4.- ATENCIÓ OFICINA TOURIST INFO COMARCAL

1.- PROMOCIÓ TURÍSTICA
Les actuacions dutes a terme de promoció turística relatives a disseny i edició de material ,
actualització de la web turística i altres s´han dut a terme mitjançant el Pla de Dinamització i Governança
turística. Es detallen en el punt 2.1 de este docuemnt.
 Merchandising: bosses, samarretes i clauers

1.2.- Assistència a fires.
Fitur 2019.
La visita a esta fira ens aporta informació de les noves tendències dels turistes i del perfil dels mateixos així com les
noves tecnologies aplicables al turisme per a fer difusió i promoure els destins.
AL viatge van assistir els presidents del CONOSRCI DE LA RIBERA I de la MANCOMUNITAT D ELA RIBERA
ALTA, .
El primer dia es va presentar en l´estand de Bikefriendly ( empresa encarregada del projecte) les rutes
cicloturístiques de la Ribera .
Amb la assistència dels alcaldes i tècnics de : Carcaixent i Sueca, Algemesí i Alzira que també es trobaven en la
fira.
Durant la resta del día es va assitir a diverses presentacions que la Diputació de València va dur a terme : Del Tros
al Plat, Volta ciclista.
Es va assistir també a la presentació del cartell de la Fira Modernista de Carcaixent , presentació feta per el propi
alcalde i la regidora de turisme .
Es van mantidre diverses reunions:
Ruta del Xató – Mª del Mar Lopez – tècnic de turisme de Vilanova i la Geltrú , per a conèixer de primera mà este
esdeveniment gastronòmic supracomarcal .
Equalitas Vitae i Silleros Viajeros, consultoria de turisme accessible i blogger , per tal de identificar algunes
iniciatives en matèria deturisme accessible que es pogueren dur a terme en la nostra comarca.
Empreses de tecnologia i desenvolupament turístic:
L´objectiu de la visita a estes entitats públiques i empreses ha estat la de conèixer experiències dutes a terme en
estes comarques semblants a les que es duran a terme en este PDGT 2019 i per conèixer de primera mà les noves
tecnologies que s´apliquen en la actualitat.
Assistència a la jornada de: “Vías Verdes y Patrimonio Unesco, uniendo destinos
 Publicació en xarxes socials : facebook , Instagram i twitter.
 Difusió de esdeveniments, fires, cursos de formació, ocupació a nivell comarcal .
3.- PROJECTES DE TURISME
3.1:Pla de Dinamització i Governança turística Consorci de la Ribera. Segona anualitat
El Pla de Dinamització i Governança Turística de la Ribera té els seus orígens en la signatura del Conveni
de col·laboració entre l'Agència Valenciana del Turisme, el Patronat Provincial de Turisme de València i el
Consorci de la Ribera per al desenvolupament i execució del Pla de Dinamització i governança Turística
de la Ribera.
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El Pla té la finalitat de dur a terme les actuacions recollides en ell tendents a l'adequació, millora,
requalificació i adaptació de la seva oferta i a la creació de productes turístics competitius.
Les actuacions establertes en conveni es finançaran mitjançant l'aportació de cadascuna de les tres
administracions tal com es reflecteix en el següent quadre.

TERCERA
ANUALIDAD

EJERCICIO PRESUPUESTARIO

2019

CONSORCI LA RIBERA

130.000,00 €

TURISME COMUNITAT VALENCIANA

130.000,00 €

PATRONATO DE TURISME VALÈNCIA

130.000,00 €

390.000,00 €

Les actuacions executades a través del Pla es desenvolupen en el territori i sobre els recursos i serveis de
titularitat dels municipis que integren el Consorci.
Les actuacions que conformen l'anualitat 2019 del Pla de Dinamització i Governança Turística de la
Ribera, són les que a continuació es detalla.
1.- EQUIPAMENT TURÍSTIC
L'objectiu d'aquesta actuació consisteix a posar en valor els principals recursos d'interès i atractiu com a
destinació mitjançant la realització d'un pla de senyalització direccional i posicional i la recuperació del
patrimoni per a la seva posada en valor turístic.
L'actuació està formada per les següents subactuacions:
1.1.PlaSenyalització
:
L'actuació consisteix en la contractació dels serveis d'una empresa per al servei de disseny, elaboració i
subministrament de senyals interpretatives, posicionals i direccionals sobre els principals recursos i oferta turística
a cadascuna de les rutes bicicletes i de vianants "L'Albufera" i "Camí de la Taronja ", per la millora i
desenvolupament de la seva imatge com a producte i destinació turística, la qual influeix en la percepció del
territori per part dels visitants i turistes.
Aquest procés es realitza sempre sota la idea d'espai turístic únic en què la marca "Ribera de Xúquer" és constant.
La necessitat de dur a terme aquest contracte es basa en oferir als veïns, visitants i turistes, és a dir, l'usuari en
general, un servei de qualitat amb una informació completa, actualitzada i integrada sobre la base d'una
senyalització viària que respecti els principis bàsics de continuïtat, homogeneïtat i llegibilitat amb aplicació de
noves tecnologies.
1.1.1. Instal·lació Senyalització Rutes bicicletes i de vianants.
La instal·lació comprèn el transport des del lloc determinat pel Consorci, així com les obres necessàries per a la
correcta execució de tots els elements que la formen i que com a mínim són els que figuren en plecs.
Aquesta actuació que formava el lot 2 de la licitació inicial, es va quedar deserta, per la qual cosa es va iniciar un
nou expedient mitjançant contracte menor per a la seva adjudicació. Aquesta nova adjudicació va quedar deserta
novament, per la qual cosa es va procedir a la realització d'una nova adjudicació mitjançant contracte menor, que
finalment va ser adjudicada.
L'actuació ha estat executada segons el previst aconseguint el compliment de el 100% de la mateixa, encara que
la partida no s'hagi executat en la seva totalitat.
1.2. Recuperació i adequació del Patrimoni Via Verda Carcaixent-Dénia
L'objectiu d'aquesta actuació consisteix en la Contractació de:
-Serveis d'una empresa per a la redacció d'el projecte d'adequació de l'Camí Natural de l'Antic Trenet en els
termes municipals de Carcaixent-Dénia.
- Direcció d'obra adequació i recuperació Camí antic trenet Fase II.
-Execució de les obres d'adequació del Camí Natural de l'Antic Trenet certificació 1
-Execució de les obres d'adequació del Camí Natural de l'Antic Trenet certificació 2
-Execució de les obres d'adequació del Camí Natural de l'Antic Trenet certificació 3
-Direcció obra i coordinació Seguretat i salut de el projecte Via Verda.
L'actuació ha estat executada segons el previst aconseguint el compliment de el 100% de la mateixa, encara que
la partida no s'hagi executat en la seva totalitat.
1.3. Projecte activitats del Riu Xúquer
L'objecte de l'actuació és la redacció del projecte que dissenyi un pla d'actuacions encaminades a la dinamització
del riu Xúquer i el seu entorn ja que és un dels recursos que vertebra la comarca per executar actuacions en el
territori que configura l'àmbit fluvial del riu Xúquer. La finalitat és que el curs fluvial del Xúquer es converteixi en un
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eix de desenvolupament turístic que una i cohesioni un territori molt extens El desenvolupament d'actuacions
vinculades a el Riu Xúquer és una oportunitat per aconseguir una ordenació global i integral d'aquest riu com a eix
vertebrador de un territori ric i heterogeni a més de potenciar el desenvolupament sostenible d'un territori.
L'actuació ha estat executada en part, ja que la partida corresponent a inversió i amb la finalitat d'executar alguna
de les actuacions derivades de el projecte, no ha pogut ser duta a terme per tema de termini.
1.4. Adequació Exterior Molí Monsalvà
L'objectiu d'aquesta actuació consisteix en la Contractació de:
-Adequació i senyalització exterior de l'Molí Monsalvà, mitjançant l'enjardinament i desbrossament de
l'entorn i la col·locació de panells interpretatius
-Servei d'arquitecte tècnic i redacció de memòria valorada, així com la direcció i coordinació de seguretat i
salut.
L'actuació ha estat executada segons el previst aconseguint el compliment de el 100% de la mateixa.
2.- 2.-. PRODUCTE, MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ .
2.1.1. I Jornades Gastronòmiques Comarcals.
Contractació dels serveis d'una empresa per al servei de la REALITZACIÓ DE LES I JORNADES
GASTRONÒMIQUES COMARCALS DEL PLA DE DINAMITZACIÓ I GOVERNANÇA TURÍSTICA DEL
CONSORCI DE LA RIBERA
Elaboració de l'estratègia, gestió de comunicació i organització d'esdeveniments per posar en marxa la I
Setmana Gastronòmica de la Ribera, una iniciativa en la qual diversos restaurants de la comarca oferiran
menús amb ingredients de la Ribera de Xúquer, i diversos establiments de València cuinaran plats amb
productes de la Ribera. Els ingredients proposats són: Kaki, taronja, arròs, mel de taronger, vi o mistela, i
oli, tots ells produïts a la comarca, així com verdures de les cooperatives o productors de la comarca.
L'organització de l'esdeveniment ha consistir en:
Coordinació de la I Setmana Gastronòmica de la Ribera de Xúquer.
20 restaurants de la Ribera de Xúquer oferiran menús amb productes de la Ribera de Xúquer: caqui,
taronja, arròs, mel de taronger, vi o mistela, i oli, tots ells produïts a la comarca, així com verdures de les
cooperatives o productors de la comarca.
Aproximadament 10 restaurants de València inclouen en les seves cartes productes de la Ribera durant la
Setmana gastronòmica.
Recull de la informació per a gestió de l'esdeveniment.
Gestió de contingut d'oferta paral·lela de el club de producte per a la seva inclusió en el suport informatiu.
Coordinació de l'equip de disseny i producció de materials gràfics.
La proposta de disseny comprèn:
- Disseny d'imatge de la I Setmana Gastronòmica de la Ribera
- Adaptació de la imatge a pòster
- Disseny de flyer amb imatge per davant i contingut per darrere
- Adaptació d'imatge a la del darrere de presentació
- Disseny de distintiu per a restaurants adscrits
- Disseny i maquetació d'un dossier en línia per a difusió de l'oferta de producte de la I Setmana
gastronòmica de la Ribera de Xúquer.
- Disseny imatge per davantals
- Adaptacions per a peces publicitàries
- Preparació de materials per a impremta i enviament a producció.
La producció inclou:
- 5000 Flyers A5 a 2 cares paper 200grs
- 200 pòsters per a oficines de turisme
- 200 davantals amb la imatge de la Setmana gastronòmica
- 50 distintius per als establiments adscrits.
L'esdeveniment ha comptat amb:
Organització d'esdeveniment de la I Setmana gastronòmica de la Ribera de Xúquer:
- Localització de la seva idònia
- Gestió de cessió de l'espai
- Decoració i possible attrezzo de la seu de presentació
- Disseny de protocol de l'esdeveniment i recepció d'assistents.
- Invitació d'autoritats i confirmacions.
- Cobertura fotogràfica de l'esdeveniment de presentació.
2.1.2. Implementació creació de producte turístic.
L'objectiu d'aquesta actuació consisteix en la contractació dels serveis d'una empresa per a Contractació
dels serveis d'una empresa per al servei d'implementació de l'estructura de producte turístic "Ribera de
Xúquer mitjançant la revisió i difusió de la determinació de criteris d'accés a l'ús de la marca turística
Ribera de Xúquer 1 Riu d'experiències per part de l'oferta empresarial turística o vinculat al turisme
(comerç, agroalimentari, etc.) per tal d'assegurar la cohesió de la mateixa i sobretot el posicionament
d'aquella oferta empresarial més alineada amb les estratègies turístiques de producte i sobretot de qualitat
en la gestió i atenció a al turista. Realització de sessions formatives i de sensibilització amb empresaris de
la destinació. Assistència tècnica per a assessorament a emprenedors per tal d'alinear les estratègies de
producte amb les actuacions del territori. Es tracta d'aconseguir l'estructura creada, donar suport a les
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empreses aquestes adherides al Club i incorporar i assessorar les noves incorporacions. Entre les accions
a desenvolupar es determinarà l'estructura final del Club a través d'una associació, els seus estatuts, fins,
de manera que arribada la finalització de el pla, aquesta estructura pugui funcionar per si sola, encara que
en col·laboració amb el departament de Turisme Ribera d' Xúquer, però com a ens autònom.
2.2. Pla de Màrqueting.
L'objectiu d'aquesta actuació consisteix en la contractació dels serveis d'una empresa per a l'elaboració
d'un pla de màrqueting que ajudi a la difusió i promoció dels productes creats dins de la feina realitzada en
la configuració de producte turístic necessiten una planificació de difusió per promoure-les en eficàcia
entre el públic objectiu per al qual han estat creades.
En aquest sentit és necessari comptar amb un full de ruta que s'especifiqui quins són els passos a seguir i
dissenyar una estratègia global de comunicació
L'actuació ha estat executada segons el previst aconseguint el compliment de el 100% de la mateixa.
2.3.1. Publicitat: Mitjans / presstrips / Bloc trips
L'actuació consisteix en les següents subactuacions:
- Inserció publicitària al diari digital comarcal El Sis Doble Banner de el Pla.
- Alzira OCR FM-Pla Dinamització.
- Gandia OCR FM-Pla Dinamització
- Banner publicitat Club Producte La Ribera d'el Pla de Dinamització, per import de - Publicitat Turisme
cultural Ribera de Xúquer Pla de Dinamització
2.4. Assistència fires Turisme.
L'objectiu d'aquesta actuació consisteix en l'assistència a FITUR 2019, per la qual cosa es realitzen les
despeses de transport i allotjament de la tècnic de l'departament de el Consorci i el President
L'actuació ha estat executada segons el previst aconseguint el compliment de el 100% de la mateixa.
2.5. Material difusió turística.
L'objectiu d'aquesta actuació consisteix en Contractació dels serveis d'una empresa per a l'edició i
impressió de material informatiu i promocional.
Especialment està prevista l'edició de suports de comunicació vinculats a el club de producte.
La línia editorial es basa en:
- Guia Cicloturisme 72 pags
- Guia Cultura 160 Pags
- Guia Gastronomia 72 pags
- Guia Turisme actiu 36 pags
L'actuació ha estat executada segons el previst aconseguint el compliment de el 100% de la mateixa.
Dins d'aquesta actuació es preveu la compra de mitjans, publicitat en diversos suports i formats.
L'actuació ha estat executada segons el previst aconseguint el compliment de el 100% de la mateixa.
2.6. Ampliació serveis web i aplicació de noves tecnologies d'informació i promoció turística.
L'actuació està formada per:
-Serveis d'desenvolupament i ampliació portal web.
L'objectiu d'aquesta actuació consisteix en la contractació dels serveis d'una empresa per al servei de
desenvolupament i implantació de l'actual portal web Riberaturisme, de manera que estructuri l'oferta
turística per productes, sigui accessible i disponible en els idiomes castellà, valencià i angles
-App interactiva i contingut turístics.
L'objectiu d'aquesta actuació consisteix en la contractació dels serveis per a l'ampliació dels serveis d'al
portal web de el Consorci la Ribera amb la incorporació d'una APP amb finalitats turístiques i la generació
de continguts turístics per Ribera Turisme, neix amb l'objecte últim de evolucionar en la manera
d'interactuar amb el turista i no només aportar informació i assessorament, sinó també aconseguir dades
de qualitat sobre el mateix
L'actuació ha estat executada segons el previst aconseguint el compliment de el 100% de la mateixa,
encara que la partida no s'hagi executat en la seva totalitat.
3.333- .GESTIÓ/GERENCIA DEL PLA
3.1. Gerència de el Pla
L'objectiu d'aquesta actuació consisteix la contractació dels serveis de la Gerència d'el Pla de
Dinamització i Governança Turística de la Ribera
. L'actuació ha estat executada segons el previst aconseguint el compliment de el 100% de la mateixa
3.2. Altres despeses de funcionament (Ø) Aquesta actuació no ha pogut ser desenvolupada per tema
de termini.
3.3. Despeses financeres En aquesta actuació s'imputen les despeses derivades del préstec que ha
estat necessari per a finançar les actuacions. L'actuació ha estat executada segons el previst aconseguint
el compliment de el 100% de la mateixa, encara que la partida no s'hagi executat en la seva totalitat.
3.2: RUTA BERNARDINA
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Des del Consorci de la Ribera es porta la organització i coordinació de la Ruta Bernardina que
recorre els municipis de Carlet, L’Alcúdia, Benimodo, Guadassuar i Alzira. El disseny i impressió del
cartells , díptics i credencials està sufragat pel Consorci de la Ribera.
Durant l’ any 2019, s’ha dut a terme una única reunió de coordinació amb la comissió de seguiment de la
ruta Bernardina formada per representants polítics del municipis que formen la ruta i per les confraries .
3.3: PROJECTE SUPRACOMARCAL ENTRECOMARQUES
El projecte Entre comarques, és programa pioner i turístic que aglutina dos comarques i vertebra part de la província de
Valencia, mitjançant aquesta cohesió es pretén crear sinergies entre Mancomunitats unint esforços fent servir tots els atractius
turístics, tangibles e intangibles, d’interès històric, artístic, cultural, tradicional i gastronòmic com a reclam turístic amb el
propòsit de generar turisme d’interior.
Tot per a dinamitzar els serveis turístics de les comarques : restauració, allotjaments i comerç.
Han participat de forma activa i dinàmica 4 comarques : La Ribera Alta i Baixa,la Mancomunitat de Municipis de la Vall
d’Albaida i la Mancomunitat de la Safor .
3.4: PROJECTE RUTES Ambientals : PARATGES
Coordinació programa de rutes ambientals en la comarca que visiten els diferents paratges naturals i entorns de la nostra
comarca.
El programa es va ficar en marxa el 6 d´Octubre i finalitza el 2 de desembre.
Un total de 18 municipis participaren en esta iniciativa .
Un total de 519 persones van gaudir de les visites ambientals guiades.
*****************************************************
3.5. TOT CULTURA: Agenda Cultural Comarcal
Enguany com a novetat s´ha ficat en marxa una agenda cultural comarcal anomenada: “TOT CULTURA” .
Control i actulització de la agenda comarcal així com publicació de les notícies descarregades en la web.
La agenda presenta diferents apartats depenent de la temàtica del esdeveniment:
Teatre, Cine, Musica, Gastronomia, Rutes, literàries, experiencials,exposicions, festes i altres.
La agenda está ubicada en la web turística de la comarca: www.riberaturisme.com .
3.- TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS
S´han tramitat i justificat les següents subvencions:
SERVEF: subvenció per al manteniment dels agents de desenvolupament local
AGÈNCIA VALENCIAN DE TURIME:
4.- Atenció oficina Tourist info comarcal
La recentment inaugurada Tourist info comarcal està atesa per el departament de turisme del Consorci.
En ella es desenvolupen diverses tasques:
.- Atenció al públic que demanda informació sobre la comarca i el municipi d´Algemesí
.- Registres telemàtic de les persones que visiten la oficina.
.- Inventari setmanal de fullets
.- Difusió en les xarxes socials i la xarxa Tourist info
El horari de la Touristinfo Comarcal es de 10:00 a 14:00 de dilluns a divendres .
Informe de persones ateses:
Un total aproximat de 375 persones han sigut informades de les quals:
Atenent a la seua procedència :
La major part de les persones ateses son locals, es a dir, residents en Algemesí.
En segon lloc a visitants procedents dels voltants de la Comunitat Valenciana.
Atenent als països de procedència a unió europea i segons la gràfica es pot observar que el major nombre
de persones que visiten la oficina de turisme comarcal provenen de França, en segon lloc Regne Unit i en
tercer lloc, Alemanya.
En resum: un 81,4% Nacional i un 18,6% estrangers
La informació que sol·liciten entre d´altres es:
Informació local, Festes, Rutes i Sendes, Gastronomia i Activitats Culturals.
La afluència màxima de visitants a la tourist info comarcal sol ser entre les 11:00 a 13:00 hores.
Pel que fa als mesos de l´any ; ens vistent més persones durant els mesos de febrer a a juny, entre agost i
octubre i en el últim mes de l’any, desembre.
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1.

Projecte #Algemesí Camina a l’Escola

Entitat Sol·licitant: Ajuntament d’Algemesí
Assistència Tècnica: Subcontractació Àrea Educació Ambiental (Resolució Alcaldia 1491/2018)
Nom: Promoció d’una Mobilitat Sostenible, Segura i Saludable a l’Entorn Escolar del Municipi d’Algemesí (#Algemesí Camina
a l’Escola)
Objectiu: El projecte té com a objectiu promoure la mobilitat segura, saludable i sostenible a l’escola mitjançant la
implementació dels camins escolars en el municipi d’Algemesí. El projecte pretén canviar la percepció de la comunitat escolar
en relació als desplaçaments a l’escola. Aquesta iniciativa tindrà beneficis en els escolars, millorant la qualitat de vida, la salut i
les relacions socials. Participen tots els centres escolars d’infantil i primària, 9 centres en total. Total alumnes 3.275.
Data d’Inici: 1 d’abril de 2018
Data de Finalització: 30 de novembre de 2019
Pressupost Consorci de la Ribera: 14.950 € + IVA
Subvenció IVACE: E4T21B/2018/1. Fondos FEDER 7.475 €.
Cofinanciació Ajuntament d’Algemesí: 7.475 € + IVA.
Participants: CEIP Blasco Ibáñez, el CEIP Cervantes, el CEIP Ribalta, el CEIP Salvador Andrés, el CEIP Verge del Pilar, el
CC Maria Auxiliadora, el CC Ntra. Sra. de la Salut-Maristes, el CC Sant Josep de Calassanç i el CC Santa Ana. (3.275
alumnes)
Activitats Realitzades en 2019:


















Senyalització amb rajoles de tota la xarxa de camins escolars (26 rutes).Gener-Novembre 2019.
Disseny i gestions per a la compra de jupetins per a l’alumnat de les 9 escoles participants en el projecte. Gener
2019.
Disseny dels cartells de les parades i anàlisi dels punts de les parades del Bus a Peu. Gener-Febrer 2019.
Reunions amb les escoles per a implementar el Bus a Peu. Febrer 2019.
Implementació de les millores proposades en les auditories de mobilitat. 11 millores: 4 interseccions d’un dels
carrers més transitats del municipi, pintar 8 passos de vianants, adequació zona verda per a augmentar la visibilitat i
fer zona de vianants amb senyalítica. Octubre 2018-Novembre 2019.
Llançament del servei de Bus a Peu en totes les escoles (9 bus a peu). Març 2019.
Recollida informació de les activitats educatives dutes a terme per les 9 escoles participants. Abril-Juny 2019.
Sol·licitud de dos pròrrogues a l’IVACE per a fer la justificació. Abril i Setembre 2019.
Redacció de la Memòria final per a la justificació del projecte a l’IVACE. Juliol-Novembre 2019.
Preparació d’una Gimcana per a promocionar les rutes escolars. Juliol 2019.
Enquesta final als alumnes i anàlisi de dades. Setembre 2019.
Presentació Premis de la Setmana de la Mobilitat Sostenible de la Generalitat Valenciana. Setembre 2019. 2n Premi
de la categoria de municipi d’entre 50.000 y 20.000 habitants de la IV Edició dels Premis de la Setmana
Europea de la Mobilitat 2019 de la Comunitat Valenciana.
Activitat de Promoció del Bus a Peu amb la col·laboració d’Activa Raval i Jobs per a totes les escoles.
Reunió amb les escoles per a continuar amb les activitats de promoció del Bus a Peu. Octubre 2019.
Justificació subvenció a l’IVACE. Novembre 2019.
Concurs activitat Gimcana per a promocionar les rutes escolars. Octubre-Desembre 2019.
Presentació de proposta a l’Ajuntament per a demanar ajudes al IDAE (Ministeri de Transició Ecològica) per a
realitzar Campanya de Conscienciació entre les escoles i continuar fomentant el projecte #Algemesí Camina a
l’Escola. La duració de la campanya seria de 3 anys. Novembre 2019.

Activitats a realitzar en 2020:




2.

Lliurament de premis de la Gimcana #Algemesí Camina a l’Escola. (Gener 2020).
Presentació de la subvenció al IDAE. (Gener 2020).
Si la subvenció es aprovada es realitzarà una Campanya de Conscienciació entre les escoles i es continuarà
fomentant el projecte #Algemesí Camina a l’Escola. Així es faran enquestes als estudiants, xerrades a totes les
escoles sobre mobilitat sostenible i seguretat vial, campanyes amb els comerços al voltant de les rutes, activitats
educatives dins de les escoles,... Així mateix, s’assistirà tècnicament a l’Ajuntament per a presentar la subvenció al
IDAE i en totes les gestions relacionades amb ella. (setembre 2020-juny 2023).

Projecte Avancem Caminant

Entitat Sol·licitant: Ajuntament de Sueca
Assistència Tècnica: Subcontractació Àrea Educació Ambiental (Resolució Alcaldia 701)
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Nom: Promoció d’una Mobilitat Sostenible, Segura i Saludable a l’Entorn Escolar del Municipi de Sueca (Avancem Caminant!)
Objectiu: El projecte té com a objectiu promoure la mobilitat segura, saludable i sostenible a l’escola mitjançant la
implementació dels camins escolars a tot el municipi de Sueca. El projecte pretén canviar la percepció de la comunitat escolar
en relació als desplaçaments a l’escola. Aquesta iniciativa tindrà beneficis en els escolars, millorant la qualitat de vida, la salut i
les relacions socials. Està dirigit a Infantil i Primària. Total alumnes 1.762.
Data d’Inici: 1 d’abril de 2016
Data de Finalització: 31 de maig de 2018
Pressupost AER: 14.000 € + IVA
Subvenció IVACE: E4T21B/2016/2. Fondos FEDER 7.000 €.
Cofinanciació Ajuntament de Sueca: 7.000 € + IVA.
Participants: CEIP Carrasquer, CEIP Cervantes, Escoles Jardí de l’Ateneu, Col·legi La Unió Cristiana, Col·legi Luis Vives,
Col·legi Maria Auxiliadora, Col·legi Ntra. Sra. de Fátima. (1762 alumnes)
1er PREMI DE LA CATEGORIA DE CIUTANS MITJANES DINS DE LA II EDICIÓ DELS PREMIS DE LA SETMANA
EUROPEA DE LA MOBILITAT 2017 DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Activitats Realitzades en 2019:







Revisió de l’estat de la senyalització de totes les rutes escolars del municipi de Sueca. Gener 2019.
Fer cartells nous on faltaven i posar-los en els punts de les parades. Febrer 2019.
Posada de rajoles on faltaven. Febrer 2019.
Inspecció del IVACE per a procedir al pagament de l’ajuda a l’Ajuntament. Febrer 2019.
Auditoria Fons FEDER de les accions fetes dins del projecte subvencionades amb Fons europeus i de la
comptabilitat realitzada per al mateix.
Presentació de proposta a l’Ajuntament per a demanar ajudes al IDAE (Ministeri de Transició Ecològica) per a
realitzar Campanya de Conscienciació entre les escoles i continuar fomentant el projecte Avancem Caminant. La
duració de la campanya seria de 3 anys i un pressupost de 8.000 €. Novembre 2019.

Activitats a realitzar en 2020:



3.

Presentació subvenció al IDAE (Gener-Febrer 2020)
Si es aprovada la subvenció es realitzarà una Campanya de Conscienciació entre les escoles i es continuarà
fomentant el projecte Avancem Caminant. Així es faran enquestes als estudiants, xerrades a totes les escoles sobre
mobilitat sostenible i seguretat vial, campanyes amb els comerços al voltant de les rutes, activitats educatives dins
de les escoles,... Així mateix, s’assistirà tècnicament a l’Ajuntament per a presentar la subvenció al IDAE i en totes
les gestions relacionades amb ella.(setembre 2020-juny 2023).

Projecte Camins Escolars Alzira

Entitat Sol·licitant: Ajuntament d’Alzira
Assistència Tècnica: Subcontractació Àrea Educació Ambiental
Nom: Promoció d’una Mobilitat Sostenible, Segura i Saludable a l’Entorn Escolar del Municipi d’Alzira
Objectiu: El projecte té com a objectiu promoure la mobilitat segura, saludable i sostenible a l’escola mitjançant la
implementació dels camins escolars a tot el municipi d’Alzira. El projecte pretén canviar la percepció de la comunitat escolar
en relació als desplaçaments a l’escola. Aquesta iniciativa tindrà beneficis en els escolars, millorant la qualitat de vida, la salut i
les relacions socials. Està dirigit a Infantil, Primària, Secundària i Centres Formatius . Total alumnes 6.959 aproximadament de
20 centres educatius.
Data d’Inici: Gener 2020
Data de Finalització: Setembre 2023
Pressupost Consorci de la Ribera: 14.950 € + IVA
Participants EI Els Infants, EI La Montanyeta, Escola Infantil Tulell, Alborxi, Ausias March, CEIP Gloria Fuertes, CEIP
Federico Garcia Sanchiz, CEIP Garcia Lorca, CEIP Pintor Teodoro Andreu, CEIP Tirant Lo Blanc, CEIP Vicente Blasco
Ibañez, CIPS Sagrada Familia, CIPS Xuquer, CIPS La Purisima, CIPS Luis Vives, CIPS Santos Patronos, IES José María
Parra, IES La Murta, IES Rei En Jaume, CIPFP Luis Suñer Sanchis (6.959 alumnes)
Activitats Realitzades en 2019:



Presentació de proposta a l’Ajuntament per a demanar ajudes al IDAE (Ministeri de Transició Ecològica) per a
realitzar el Projecte de Promoció d’una Mobilitat Sostenible, Segura i Saludable a l’Entorn Escolar del Municipi
d’Alzira La duració del projecte seria de 3 anys i un pressupost de 14.950 €. Octubre 2019.
Presentació del projecte al Consell de Medi Ambient. Novembre 2019.
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Assistència tècnica per a la presentació de la subvenció al IDAE. Redacció Memòria Tècnica per a la presentació de
les subvencions. Novembre-Desembre 2019.

Activitats Realitzades en 2020:








4.

Presentació de la subvenció. Gener 2020.
Reunions amb tots els centres educatius participants. Febrer 2020.
Enquestes als estudiants sobre hàbits de mobilitat. Febrer 2020.
Estudi d’hàbits de mobilitat als centres educatius d’Alzira. Abril-Maig 2020
Disseny dels camins escolars. 60 itineraris. Maig 2020.
Auditories de mobilitat. Juny 2020.
Estudi de la Xarxa de Camins Escolars d’Alzira. Octubre 2020.

Turisme Sostenible

En el 2017, any Internacional del turisme sostenible, es va iniciar una nova línia de treball amb col·laboració amb l’Àrea de
Turisme del Consorci de la Ribera per tal de fomentar un turisme més sostenible. En el 2018, any internacional del Patrimoni
cultural va continuar aquesta col·laboració entre departaments amb el llançament de l’agenda cultural comarcal “Tot Cultura” i
en 2019 hem continuat reforçant aquesta col·laboració amb nous projectes com són el Descens del Riu Xúquer i altres
projectes com són Entre Comarques.
4.1

Agenda Cultural Comarcal “Tot Cultura”

L’Agenda “Tot Cultura” es va publicar a finals de març de 2018 en la pàgina web www.riberaturisme.es. El
funcionament de l’agenda és el següent: els tècnics responsables dels ajuntaments en un formulari incorporen les dades dels
events que volen publicar. Les categories de les que disposen son: activitats literàries, cinema, trobades, experiencial,
exposició, fira, festes, gastronomia, música i altres. Els events es poden vore per categories i també com a calendari.
Posteriorment, des del Consorci es revisa la informació pujada pels ajuntaments i es publica. Des del seu inici s’han publicat al
voltant de 460 events i participen 28 ajuntaments: Albalat de la Ribera, Alberic, Algemesí, Almussafes, Alzira, Beneixida,
Benifaió, Benimodo, Carlet, Catadau, Corbera, Cotes, Favara, Gavarda, Guadassuar, La Pobla Llarga, Llaurí, Llombai,
Manuel, Montserrat, Polinyà de Xúquer, Riola, Sant Joanet, Sollana, Sueca, Sumacàrcer, El Perelló i La Barraca.
4.2

Programa Paratges

PARATGES és un programa de visites guiades gratuïtes a Paratges Naturals i zones de gran valor ambiental de la
comarca de la Ribera de Xúquer que es va iniciar en 2017. En el 2019, s’ha portat a terme la tercera edició d’aquest programa.
En el 2019 el programa va constar de 14 dies de rutes (al matí) repartits en 7 caps de setmana des del 19 d'octubre al 1 de
desembre. L'hora d'inici de la ruta era a les 10:00 h del matí des de la porta de l'ajuntament corresponent i finalitzava a les
13:30 h. Els paratges visitats es trobaven dins dels municipis de: Real, Catadau, L'Alcúdia, Riola, Alzira, Manuel, Sollana,
Sumacàrcer, Favara, Llaurí, Alfarb, Algemesí, Llombai i Corbera. Es va fer com a material de difusió, tríptic i pòsters. En
aquesta tercera edició el programa va comptar amb una novetat que consistia en que les rutes tingueren un cost simbòlic de 3
€ per als majors de 10 anys. Es va acordar este cobrament per tal de comprometre més als participants de manera que les
persones inscrites pagaran on-line en el moment de la inscripció i per evitar problemes de coordinació posteriors Esta despesa
es distribueix a parts iguals entre el Consorci i l´Ajuntament participant per tal de col·laborar en les despeses d´organització i
execució del programa. El cobrament d’aquest import es va fer per la plataforma de Servientradas, la qual va cobrar 0,5 € per
participant major de 10 anys com a despeses de gestió.
El programa al igual que les dos edicions anteriors va tindre molt bona acollida per part del públic, completant-se algunes
rutes amb setmanes d’antelació. En total es van inscriure 435 persones i es va recaudar 1.379 € (197 € per a Servientradas,
591€ per als Ajuntaments i 591€ per al Consorci de la Ribera). A continuació es mostra la taula de participants en les rutes:
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Municipi Ruta
Real
Catadau
L'Alcúdia
Riola
Total
Alzira
Manuel
Sollana
Sumacàrcer
Favara
Llaurí
Alfarb
Algemesí
Llombai
Corbera
Total

4.3

Data
19/10/2019
20/10/2019
26/10/2019
27/10/2019
Octubre
02/11/2019
03/11/2019
09/11/2019
10/11/2019
16/11/2019
17/11/2019
23/11/2019
24/11/2019
30/11/2019
01/12/2019
Nov-Dic
Total

nombre participants
adults
23
34
18
38
113
20
28
27
37
20
23
39
24
23
40
281
394

nombre participants
menors 10 anys
2
2
1
0
5
2
4
0
10
0
6
3
1
0
10
36
41

Total participants
25
36
19
38
118
22
32
27
47
20
29
42
25
23
50
317
435

Descens del Riu Xúquer

El projecte “Descens del Riu Xúquer” pretén fomentar en gran part la practica esportiva dins de la Ribera del Xúquer, amb
la intenció de recuperar l’antic esdeveniment esportiu que es feia als anys seixanta i setanta, anomenat “La Davallada”.
La Davallada del riu Xúquer era considerada una de les proves esportives més importants de Espanya i Europa, ja que es
realitzava una competició de descens internacional del riu Xúquer.
Durant els mesos d’octubre i novembre de 2019 s’ha elaborat una memòria entre el departaments de Turisme i d’educació
Ambiental per tal de presentar-ho als Premis Empren Esport 2020 de la Fundació Trinidad Alfonso. Es va presentar en
novembre de 2019 i el projecte va quedar finalista.
Durant el 2020 es pretén buscar altre finançament per tal de portar a terme el projecte.
4.4

Entre Comarques

Es tracta d’un programa de visites turístiques guiades per diferents comarques. Mitjançant este programa es donen a
conèixer la gran varietat de recursos històrics, artístics, culturals, naturals, festius i tradicionals de gran valor patrimonial,
monumental, ecològic i paisatgístic dels municipis participants.
En 2020, serà la setena edició Entre Comarques 2020 i participaran huit comarques de les províncies de València i
Alacant: la Vall d’Albaida, la Ribera Alta, la Ribera Baixa, la Safor, la Costera- Canal i l’Alcoià-Comtat. El programa constarà de
38 dies de rutes (matí i vesprada) repartits en 19 caps de setmana entre els mesos de febrer a juny. L’hora d’inici de la ruta
serà a les 10:30h del matí i a les 16:30h de la vesprada, on s’utilitzarà la mateixa metodologia de treball de les edicions
passades.
Aquest projecte durà a terme entre el departament de Turisme i l’Àrea d’Educació Ambiental. Així durant 2019, s’han
enviat les cartes informatives del programa amb les dates per a La Ribera a tots els Ajuntaments i s’ha confeccionat el
calendari de les rutes. Així mateix, la venta de les entrades es farà a l’igual que el programa Paratges a través de la plataforma
de venta d’entrades Servientrades.

5.

Ruta del Medi Ambient

Durant l’any 2018 s’han realitzat 7 visites tècniques en el projecte “La Ruta del Medi Ambient”, amb un nombre total
aproximat de 350 persones entre alumnes i professors. Aquest projecte és la continuació de la Ruta de l’Energia però
ampliat a instal·lacions relacionades amb aigua i el medi ambient. Així, en aquest projecte es poden visitar les següents
instal·lacions: Parc solar fotovoltaic (Montserrat), Estació Depuradora d’aigües residuals amb biogàs (Alzira-Carcaixent),
instal·lació fotovoltaica (Albalat de la Ribera), Embasament hidraulic (Tous) i Estació de tractament d’aigua potable (ETAP)
(Alzira).
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Data

Col·legi

23/01/2019

IES Els Alcalans (Montserrat)

06/02/2019

IES Tulell (Alzira)

13/02/2019

IES Tulell (Alzira)

11/02/2019

Ntra. Sra.Carmen (Bétera)

27/03/2019

IES Sucro (Albalat de la Ribera)

22/05/2019

IES 25 d’Abril (Alfafar)

12/12/2018

La Devesa School (Carlet)

A la següent taula es mostra el nombre de visites i alumnes que han participat en aquest projecte des del seu inici per
anys escolars:
Curs
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
Total

6.

Núm. Visites
5
9
12
17
13
14
15
19
14
2
9
22
17
12
6
8
10
196

Núm. Alumnes
250
525
660
650
541
473
653
775
531
54
350
700
680
600
300
400
500
8.642

Campanya Dia Saludable

Consisteix en afegir al Dia de la Fruita, que ja es fa a les escoles, una component de salut i mobilitat sostenible com es el
de potenciar des de les escoles que els alumnes vagen eixe dia a peu o en bici. Estan portant a terme la Campanya del Dia
Saludable 35 centres escolars:

Centre Escolar

Municipi

CP Les Comes

L’Alcúdia

CP Batallar

L’Alcúdia

CP Heretats

L’Alcúdia

Sant Andreu

L’Alcúdia

La Devesa

Carlet

CP Sanchis Guarner

La Pobla Llarga

CEIP Cervantes

Alcàntera del Xúquer

Colegio Santo Domingo

Villanueva de Castellón

CEIP Almassaf

Almussafes

CEIP Maria Inmaculada

Carcaixent
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Col Inmaculada Cullera

Cullera

CEIP Sant Antoni Abat

Fortaleny

CEIP Pare Gumilla

Càrcer

CRA la Ribera Alta

Sant Joanet (Benimuslem i Sant Joanet)

CEIP Luis Vives

Quesa

CRA El Pinar

Alcublas
Atzeneta d’Albaida

CEIP Verge dels Desemparats

7.

Col·legi La Encarnación

Sueca

CEIP Carrasquer

Sueca

CEIP Cervantes

Sueca

Escoles Jardí de l’Ateneu

Sueca

Col·legi La Unió Cristiana

Sueca

Col·legi Luis Vives

Sueca

Col·legi Mª Auxiliadora

Sueca

Col·legi Ntra.Sra. de Fátima

Sueca

CEIP Blasco Ibáñez

Algemesí

CEIP Cervantes

Algemesí

CEIP Ribalta

Algemesí

CEIP Salvador Andrés

Algemesí

CEIP Verge del Pilar

Algemesí

CC Maria Auxiliadora

Algemesí

CC Maristes

Algemesí

CC Sant Josep de Calassanç

Algemesí

CC Santa Ana

Algemesí

Col·legi La Purísima Franciscanas

Valencia

Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible

Del 17 al 22 de setembre, es va organitzar la XIII Setmana de la Mobilitat Sostenible de la Ribera. Aquest esdeveniment
està emmarcat en la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible. Dins d’aquest marc, es va fer difusió de la Campanya del
Dia Saludable a tots els centres escolars de la Comunitat Valenciana i en la premsa local.
Des de Salut Pública (Conselleria de Sanitat) es vol impulsar els projectes de camins escolars per tal de fomentar l’activitat
diària entre els escolars durant els desplaçaments a l’escola. Així mateix, a nivell nacional, la DGT, vol fomentar els projectes
de camins escolars per tal d’augmentar la seguretat en els desplaçaments, reduint el nombre de vehicles a les hores punta
d’entrada i eixida de les escoles. Així, la col·laboració iniciada en 2018 entre l’Àrea d’Educació Ambiental, Salut Pública
d’Alzira i la DGT de València, per tal d’impulsar estos projectes en els municipis de la Ribera, ha continuat en 2019, amb
comunicació per email i enviament d’informació d’ajudes per a la implantació de projectes de camins escolars i exemples de
bones pràctiques.
A més dins de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible es va assistir a la Cerimònia de Lliurament dels Premis de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible de la Generalitat Valenciana, on el projecte #Algemesi Camina a l’Escola va rebre el 2n
Premi de la categoria de municipi d’entre 50.000 y 20.000 habitants de la IV Edició dels Premis de la Setmana Europea de la
Mobilitat 2019 de la Comunitat Valenciana.
Així també, es va organitzar una activitat de Promoció del Bus a Peu amb la col·laboració d’Activa Raval i Jobs en totes
les escoles d’infantil i primària dins del projecte #Algemesí Camina a l’Escola i es va fer una enquesta a tots els alumnes sobre
la seua forma de desplaçament al centre escolar, per valorar l’impacte del projecte.
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8.

8.1

Projectes europeus

Let’S move!

Entitat Coordinadora: AER
Nom: Let Schools Move in a Healthy, Safe and Sustainable Way (Let’S move!)
Objectiu: El projecte té com a objectiu promoure la mobilitat segura, saludable i sostenible a l’escola mitjançant la
implementació dels camins escolars. El projecte pretén canviar la percepció de la comunitat escolar en relació als
desplaçaments a l’escola. Aquesta iniciativa tindrà beneficis en els escolars, millorant la qualitat de vida, la salut i les relacions
socials.
Data d’Inici: 1 de setembre de 2015
Data de Finalització: 31 d’octubre de 2018
Programa: ERASMUS +
Socis: Gmina Wroclaw (Polonia), Grad Koprivnica (Croàcia), Prioriterre (França)(Baixa 5 de maig 2017)
Pressupost Total Projecte: 137.736 € Nou pressupost: 125.739€
Pressupost AER: 68.884€
Subvenció UE: 68.884 €
Participants: Col·legi La Encarnación (Sueca), CEIP Almassaf (Almussafes). CEIP Sanchis Guarner (La Pobla Llarga) i CEIP
Pere Gumilla (Càrcer) a més dels Ajuntaments dels municipis implicats. 1.277 alumnes en La Ribera i 5.700 alumnes en total.
WEB: www.projectletsmove.wordpress.com
Xarxes Socials: facebook.com/lmoveschools

Activitats Realitzades 2019:
 Resolució final positiva del projecte per part del SEPIE (Ministeri). Abril 2019.
 Pagament final als socis europeus. Abril 2019.
8.2

ENERMAN

Entitat Sòcia: CONSORCI DE LA RIBERA
Nom: Energy Management Schools (ENERMAN)
Objectiu: Aquest projecte té com a objectiu desenvolupar un programa d'educació sobre energia per a les escoles. Està
organitzat com a un repte on els equips de les escoles poden implementar activitats de conscienciació sobre el
desenvolupament sostenible i l'estalvi energètic.
Data d’Inici: 1 de setembre de 2016
Data de Finalització: 31 d’agost de 2019
Programa: ERASMUS +
Pressupost Consorci de la Ribera: 31.899 €
Subvenció UE: 29.647 €
Socis: La Ligue de l’enseignement (França, Coordinadors), CIFFUL (Universitat de Liège, Bèlgica), Energy Kontorsydost
(ESS, Sweden), Ciutat de Koprivniza (Croàcia), Consorci de la Ribera (Espanya).

Activitats realitzades en 2019:

Revisió de l’inventari dels equips de consum d’energia elèctrica del IES Bernat Guinovart (Algemesí) i IES Eduardo
Primo (Carlet) i traure el valor teòric de referència. Gener 2019.

Exposició “Impacte Ambiental de la producció d’energia elèctrica” en el IES Bernat Guinovart i IES Eduardo Primo.
Gener-març 2019.

Campanya de conscienciació entre alumnes del tres centres educatius. Gener a Març 2019.

Recollida i anàlisi de les factures d’energia elèctrica dels tres centres educatius per tal de vore el resultat de la
campanya de conscienciació. Abril-Maig 2019.

Premis per als guanyadors del “Challenge” i per als participants consistents en visita educativa als tallers de ciència
del Museu de les Arts i les Ciencies de València. Caseta de punt verd (IES Sucro), contenidors de reciclatge per a
totes les clases (IES Eduardo Primo). Maig 2019.

Reunió de socis a Paris 28-29 maig 2019.
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8.3

Jornada Exposició del Resultat del “Challenge”. Juny 2019.
Difusió del projecte per les xarxes socials i premsa local. Abril-Juny 2019
Finalització del projecte. 31 d’agost de 2019.
Justificació final del projecte. Juliol-Octubre 2019.
ALTERNATIVA

Entitat Sòcia: CONSORCI DE LA RIBERA
Departaments: Promoció Econòmica i Educació Ambiental
Nom: The power of community through social entrepreneurship (ALTERNATIVA)
Objectiu: El principal objectiu del projecte és formar a adults para adquirir i desenvolupar habilitats i competències
necessàries per a obtenir un treball i convertir les seues idees de negoci en accions concretes mentre tenint en compte la
sostenibilitat ambiental i el compromís amb la comunitat.
Data d’Inici: 1 de setembre de 2019
Data de Finalització: 31 d’agost de 2021
Programa: ERASMUS +
Pressupost Consorci de la Ribera: 20.456 €
Subvenció UE: 20.456 €
Socis: OWOP (Polonia, ONG-coordinadors), SYNTHESIS (Xipre, SME), EDUNET (ONG-Romania) i Consorci de la Ribera
(Espanya).

Activitats realitzades en 2019:

Reunió inicial de socis en Byalistok (Polonia). Desembre 2019.
Activitats a realitzar:
Durant el projecte s’hauran de fer les següents activitats:
1.

Recerca de iniciatives d’emprendedurisme social amb èxit.

2.

Manual de bones pràctiques id’idees de negocie amb informació per a crear empreses d’emprendedurisme social.

3.

Metodologia de formació per a recolzar adults de grups vulnerables sobre temes d’economia social.

4.

Formació de 12 adults en economia social.

El Consorci es responsable de la part de difusió, així que va presentar el dissemination plan. Les activitats proposades son:
1.

Creació logo del projecte. El Consorci prepararà varies propostes per a votar pels socis.

2.

Creació d’un perfil de Facebook del projecte per a penjar les activitats produïdes en el projecte. El terme per a tindre
el perfil i que els socis comencen a enviar informació es febrer de 2020. Després els socis han d’enviar al Consorci 2
noticies al mes per a publicar. El Consorci és el responsable de la publicació.

El projecte inclou 5 reunions de socis i unes jornades de formació en Xipre.
Les pròximes reunions de socis són el 3-4 març de 2020 en Nicosia (Xipre) i 9-10 juny de 2020 en Romania
8.4

EASE

Entitat Sòcia: CONSORCI DE LA RIBERA
Departaments: Promoció Econòmica i Educació Ambiental
Nom: Entrepreneurs for Autonomy, Self-development and Equality (EASE)
Objectiu: Aquest projecte té com a principal objectiu del projecte és formar a dones adultes vulnerables per a puguen
desenvolupar habilitats i competències necessàries per a obtenir un treball mitjançant el emprendedurisme.
Data d’Inici: 1 de setembre de 2019
Data de Finalització: 31 d’agost de 2022
Programa: ERASMUS +
106

MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2019

Pressupost Consorci de la Ribera: 36.411 €
Subvenció UE: 36.336 €
Socis: Youmanity Ltd (UK, ONG-coordinadors), APROXIMAR (Portugal, ONG), AMADORA INNOVATION (Portugal, Empresa
Municipal), San Giuseppe (Italia, ONG), Slovenska Univerzitat (Eslovaquia, Universitat) i KMOP (Grècia, ONG) i Consorci de
la Ribera (Espanya).
Activitats realitzades en 2019:

Reunió inicial de socis en Londres (UK). Desembre 2019.
Activitats a realitzar:
Durant el projecte s’hauran de fer les següents activitats:
1.

Preparació d’una ferramenta per a avaluar les competències dels candidats.

2.

Manual del curso de formació i guia de aprenentatge.

3.

Manual d’implementació de plans d’empresa e implementació de plans d’empresa.

4.

Realització d’un seminari de formació

5.

Formació de 12 dones adultes en economia social. Algunes d’elles participaran en la jornada formativa en Italia.

En la reunió es va seleccionar el logo del projecte. Es va establir que es faria una web del projecte i 2 xarxes social (Facebook
i instagram). Cada soci ha de publicar un article al mes.
El projecte inclou 6 reunions de socis i unes jornades de formació en Italia.
Les pròximes reunions de socis són el 7-8 juliol de 2020 en Cerignola (Italia) i 3-4 desembre de 2020 en La Ribera.
8.5

Participació en Projectes Europeus

Durant el 2019 l’Àrea d’Educació Ambiental del Consorci de la Ribera, va redactar i presentar una proposta com a
coordinador i va participar com a soci en els següents projectes:
Projecte

Programa

Coordinador

Sol·licitud

Resolució

SMILE TEEN

ERASMUS+

Consorci de la Ribera

Març 2019

Denegada
(Juliol 2019)

TOUREN

INTERREG-MED

Universitat
(Eslovenia)

de

Ljubliana

Febrer 2019

Denegada
(setembre 2019)

ELP TRANSPORT

ERASMUS+

CONEROBUS (Italia)

Març 2019

Denegada (juliol 2019)

SMECS

INTERREG-MED

Gestore del SAC BAT (Italia)

Gener 2019

Denegada (juliol 2019)

SES

COSME

Progetto Arcada (Italia)

Setembre
2019

Pendent resolució

8.6

Col·laboració en Projectes Europeus

L’Àrea d’educació Ambiental va estar durant els mesos d’octubre i novembre ajudant en la traducció de la documentació
de formació del programa europeu FARMER 4.0 de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
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OBJECTIUS DE L’ÀREA D’ENERGIA PER A L’ANY 2019

1.

L’àrea de Projectes s’havia marcat els següents objectius per a l’any 2018:
A. Fomentar els serveis dirigits als AJUNTAMENTS
B. Promoció del PACTE DE LES ALCALDIES pel Clima i l’Energia
2.

RESUM DE LES PRINCIPALS ACTUACIONS

A continuació es descriuen d’una forma resumida les principals actuacions dutes a terme per l’àrea d’Energia del Consorci de
la Ribera per acomplir amb els objectius marcats per a l’any 2019.
OBJECTIU A: FOMENTAR ELS SERVEIS DIRIGITS ALS AJUNTAMENTS
El principal objectiu ha estat continuar desenvolupant iniciatives dirigides als ajuntaments de la Ribera, ajudant-los a optimitzar
els seus recursos i, al mateix temps, generant una economia local (i per tant llocs de treball) basada amb sectors innovadors
com són l’eficiència energètica i les energies renovables. Dintre d’aquest objectiu podem trobar¨, principalment, les següents
línies d’actuació:
a) Serveis d’assessoria energètica municipal;
b) El servei de ‘la Ribera en Biodièsel’,i;
c) El projecte de ‘Sostres Fotovoltaics d’Autoconsum a la Ribera’.
Amb els projectes i serveis inclosos a la línia d’actuació anomenada SERVEIS D’ASSESSORIA ENERGÈTICA MUNICIPAL es
pretén desenvolupar actuacions que comporten una reducció de la despesa energètica municipal, al mateix temps que es
promouen les energies renovables. Les accions més destacades dutes a terme amb aquest objectiu han estat les següents:
a)

Execució del servei d’OFICINA VERDA, assessorant els ajuntaments en:

Amb la gestió de la contractació de les diferents fonts d’energia;

Gestió de la contractació de l’electricitat i el gas natural;

Seguiment del consum d'energia dels edificis i instal·lacions municipals;

Realització de propostes de millores i modificacions en les instal·lacions municipals existents amb
l’objectiu de reduir la despesa energètica del mateix;

Assessoran als veïns/veïnes, comerços i xicotetes empreses per ajudar-los a reduir la seua factura
energètica, lluitar contra la pobresa energètica i millorar l’eficiència energètica.
Aquest servei s’ha oferit durant 2018 als pobles de:
L’Alcúdia
Guadassuar
Alfarp
Alzira
Algemesí
La Barraca d’Aigües Vives

b)

Contractació conjunta dels subministraments d’electricitat amb energia 100% renovable. Amb aquest servei
es pretenia optimitzar al màxim el preu d’adquisició de l’electricitat consumida, al mateix temps que els ajuntaments
de la Ribera consumien energia 100% renovable, per tant, energia considerada amb emissions nul·les de CO2. Al
servei es van adherir els municipis de:
Llombai
Montroi/y
Benimodo
Beneixida
Favara

Sumacàrcer
Villanueva de Castellón
l'Alcúdia
Alfarp
la Pobla Llarga

Polinyà de Xúquer

Sant Joanet

Corbera
Alcàntera de Xuquer
Benicull de Xúquer
Mareny de Barraquetes
La Barraca d’Aigües
Vives

Com a resultat, amb la proposta adjudicada es va aconseguir, de mitjana, un estalvi d’11% de la factura d'electricitat
municipal en comparació amb la millor oferta presentada a la Central de Compres de la Diputació de València.
c)

El projecte ‘Sostres fotovoltaics d’autoconsum a la Ribera de Xúquer’ pretén impulsar la instal·lació de plantes
d’energia solar fotovoltaica en règim d’autoconsum en edificis municipals a la comarca de la Ribera, amb la finalitat
d’incrementar l’aportació de les energies renovables al mix energètic, afavorint al mateix temps l’economia local i
reduïnt les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquest project es recolza amb les ajudes de l’IDAE per a
fomentar una economia baixa en carboni, que subvenciona un 50% del cost a fons perdut pels ajuntaments.
A hores d’ara s’està inventariant els edificis del pobles que han sol·licitat la seua adhesió. La previsió és tindre
adjudicades les obres de les instal·lacions fotovoltaiques abans d’acabar l’any 2020 i/o tindre-les executades cap a
final de 2020 i principi de 2021.

d)

En aquesta línia de treball cal destacar també les següents actuacions:

Actuació per a la rehabilitació energètica del Magatzem de Cucó d’Alzira. A través del projecte
europeu Prominent Med (https://energia.consorcidelaribera.com/el-projecte/?lang=en) s’ha realitzat una
actuació de millora de la eficicència energètica als tancaments exteriors de l’edifici seguint els criteris de
Compra Pública Innovadora (CPI) i amb una subvenció de 200,000€.
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Certificació energètica de 16 centres escolars (CEIP) de la Ribera. A través del projecte europeu
TEESCHOOLS (https://energia.consorcidelaribera.com/teeschool/?lang=en) s’ha auditat energèticament
16 centres d’educació primària (CEIP) de la Ribera i s’ha procidit a certificar-los energèticament tal com
marca el Reial Decret 235/2013.
Servei ‘LA RIBERA BIODIÈSEL’. Al 2019 s’ha licitat i adjudicat el servei a una nova empresa amb
l’objecte de millorar la recollida d’aquest residus als nostres pobles.

Projecte ‘Impuls a la Compra Pública d’Innovació de projectes de valorització eficient de residus de
palla d’arròs a la comarca de la Ribera’. L’objectiu principal d’aquest project subvecionat per l’Agència
Valenciana de l’Innovació es realitzar les accions preparatòries per a impulsar projectes de compra
pública d’innovació que porten a una valorització dels residus de palla d’arròs. Aquest projecte es va
iniciar al 2019 i acabarà al 2020.

OBJECTIU B: PROMOCIONAR EL PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L’ENERGIA
s’ha realitzat un treball intens amb la promoció de la iniciativa del Pacte d’Alcaldes/esses, sobretot ajudant a tramitar l’adhesió
davant la CE i assessorant els ajuntaments amb la sol·licitud de subvencions a la Diputació de València per realitzar l’inventari
d’emissions, l’anàlisi de riscos i vulnerabilitats davant el canvi climàtic i el pla d’acció pel clima i l’energia. A hores d’ara hi ha
més de 30 pobles i ciutats de la comarca de la Ribera adherits a aquesta iniciativa.
A més, l’àrea d’Energia ha finalitzat durant 2019 els treballs d’adaptació dels documents del Pacte de les Alcaldies 2020
als nous compromisos adquirits pels pobles de Llaurí, l’Alcúdia i Carlet de 2030, en el marc Programa del Pacte de les
Alcaldies pel Clima i l’Energia 2016 de la Diputació de València.
Recordar que el Consorci de la Ribera va se anomenat ‘Territorial Coordinator’ a la comarca de la Ribera del Pacte de les
Alcaldies en 2013 http://www.covenantofmayors.eu/about/covenant-coordinators_en.html?structure_id=302.
El PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L’ENERGIA és una iniciativa de la Comissió Europea (CE) que pretén involucrar
els governs locals per reduir les emissions de CO2 a través de la reducció el consum d’energia i el foment de les energies
renovables (www.covenantofmayors.eu).
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