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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  RIBERA BAIXA 

Alberic Gavarda Albalat de la Ribera 

Alcàntera Guadassuar Benicull de Xúquer 

Alcúdia (l') Llombai Cullera 

Alfarp  Manuel Corbera 

Algemesí Massalavés Favara 

Alginet Montroy/Montroi Fortaleny  

Alzira (inclòs la Barraca) Montserrat Llaurí 

Antella Pobla Llarga (la) Polinyà de Xuquer  

Beneixida Rafelguaraf Riola 

Benimodo Real Sollana 

Benimuslem San Joanet Sueca (incluyent el Perelló i Mareny de Bar.) 

Carcaixent Sellent  

Carlet Senyera  

Catadau Sumacarcer  

Cotes Tous  

Énova (l') Turís  

 Castelló  

 

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. 

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

 - 797 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 4.271,68 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). 

 - 27.500 tractaments en embornals per a control de mosquit tigre i  mosquit comú. 

 -185.636 inspeccions e el total d’embornals identificats i controlats. 

 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2020 

 

 
83 

- Atenció a avisos i incidències notificades pels ajuntaments adherits (184). 

- Millores executades: 

 - Xarrades de conscienciació. 

 - Tallers infantils. 

 - Instal·lació i manteniment de caixes nius de rats penats (control  biològic). 

 - Pintat d’embornals amb pintura repel·lent i insecticida. 

 - Tractament aeri amb helicòpter.  

 

 

TREBALLS DE REHABILITACIÓ DE LA VORERA DEL RIU XÚQUER 

Dins del marc del Pla de Dinamització del Riu Xúquer, que contempla diverses actuacions per a millorar les infraestructures i 
potenciar l’aprofitament i la conservació del riu Xúquer i el seu entorn en un marc de sostenibilitat ambiental, s’han dut a terme 
diverses actuacions, com la present actuació de rehabilitació de la vorera del riu Xúquer al pas pels municipis de la Ribera. 
Així, gràcies a un acord entre el Consorci de la Ribera i la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, es rehabilitaran dos zones de 
riu en els municipis de Sumacàrcer i Alzira.  

La actuació proposada pretén l’eliminació mecanitzada de l’Arundo donax (canya de riu) mitjançant el desbrossament, el 
triturat, l’extracció de la part aèria i el transport autoritzat. Posteriorment, se cobrirà la zona anteriorment desbrossada amb una 
cobertura opaca (geotèxtil) durant un període d’entre 18 i 20 mesos per al debilitament final del sistema radicular de la canya 
eliminada i la seua destrucció total. Posteriorment es retirarà el geotèxtil. El tram d’actuació proposat té una longitud 
aproximada de 200 metres i té un pressupost estimat de la actuació és de 89.105 €  

 

 

 

CAMPANYA MANS AL RIU 

Mans al Riu és una campanya anual de neteja d’espais fluvials que té per objectiu fer públic l’estat de conservació dels rius i 
riberes, fomentar la consciència ciutadana vers la conservació dels rius i netejar de residus els entorns naturals en què 
s’actua. 

La campanya, que celebrava aquest any la seva onzena edició, es va dur a terme i congregà 411 voluntaris ambientals i veïns 
de 27 localitats valencianes, 17 d’elles de la comarca de la Ribera: Albalat de la Ribera, Alfarb, Alzira, Antella, Carcaixent, 
Catadau, Fortaleny, Gavarda, la Pobla Llarga, Llombai, Manuel, Polinyà de Xúquer, Riola i Sueca, a més d’ Algemesí, Carlet i 
Sumacàrcer que realitzaren les tasques de neteja unes setmanes més tard. Amb la coordinació del Consorci de la Ribera i de 
la fundació Limne es van unir per netejar els residus que han trobat a les ribes dels rius de la seua població. 

Si bé té un marcat caràcter lúdic i didàctic, Mans al Riu pretén millorar els espais fluvials en què s’actua, posant l’accent als 
mitjans que existixen per gestionar els residus, així com visibilitzar que molts trams de riu s’utilitzen, incomprensiblement, com 
abocadors il·legals. Tant és així que, en el transcurs de la jornada de neteja de rius han recollit centenars de bosses industrials 
d’escombraries amb residus urbans (plàstics, llandes, vidre, etc.), si bé l’organització ressalta la presència massiva d’objectes 
més voluminosos, com neveres, sofàs, pneumàtics, cadires, matalafs, sanitaris, restes de vehicles, material electrònic i altres 
objectes que no haurien d’estar en la llera del riu. L’estimació global de pes recollit, entre bosses i residus voluminosos, deixa 
la impressionant xifra de 5.465 quilograms retirats dels nostres espais fluvials. 
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PROJECTE: La Ribera Impulsa 4,0, 

INTRODUCCIÓ 

El projecte de la Ribera Impulsa 4.0  és desenvolupat dins l’Acord Territorial per a l’Ocupació en la Ribera (PATER), 

coordinat per les Mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa mitjançant el Consorci de la Ribera. 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.  Aquest projecte, finançat en la seua totalitat pel 

LABORA, comença amb la difusió i presentació del mateix a través de reunions de treball amb els agents socials (AEDLs) dels 

diferents municipis de la Ribera de Xúquer, i amb els directors dels espais LABORA ubicats dintre del territori d’intervenció. 

L’objectiu d’aquestes reunions és donar a conèixer el projecte i establir una línia de col·laboració. 

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. S’han habilitat 13 punts físics que 

centralitzen l’atenció als usuaris i comerços concretament a Alberic, Algemesí, Alginet, Alzira, Benifaió, Carcaixent, Carlet, 

Catadau, Llombai, L´Alcúdia, Montserrat, Sueca, Almussafes i Torís. 

GESTIÓ DEL PROJECTE 

Recursos humans 

El projecte està format per 9 tècnics/ques: 

Perfils dels participants 

S'ha creat en cada punt d'atenció un equip 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.Dels 235 participants el 74 % són dones i 

la gran majoria de les persones participants es troben dins d’un rang d’edat de 31 a 60 anys. La formació mitjana dels 

participants és la de graduat escolar o ESO i formació professional de segon grau. 

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 

 

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 laboral (Annex 2), eina que li permet al/ a la tècnic/a elaborar l´informe 

d´empleabilitat i comprovar la idoneïtat del participant. Els criteris de selecció són: persones compromeses, actives en la 

recerca d’ocupació, dinàmiques i participatives. En aquesta edició s'ha format quatre grups de participants des de d'octubre a 

desembre de 2019 en els punts d´atenció d´Alginet, Alzira, L´Alcudia i Sueca. En 2020 s´han iniciat  12 grups més en les dotze 

poblacions següents: Alberic, Algemesi, Alginet, Alzira, Benifaió, Carcaixent, Carlet, Catadau, L´Alcudia, Montserrat, Sueca, 

Torís,  Cada grup ha estat format per 10-17 participants aproximadament. Hem entrevistat a 320 persones, passant el  80 % 

de les mateixes  a ser participants del projecte 

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 d’orientació laboral s’han  realitzat tres tipus 

d’intervencions: 

Grupals: formant un equips en cadascú dels punts d’atenció a excepció de Sueca que per el gran nombre de persones 

interessades es van constituir dos grups. 

Individuals: Assessorament personalitzat 

Col·laboratives: pública-privada amb entitats rellevants. 
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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 i del full de ruta de màrqueting digital. 

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, malgrat les dificultats que han existit per la pandemia. 

En l’orientació laboral, la dinamització del grup s’ha realitzat  tant de forma presencial (una sessió setmanal) com de forma 

virtual, creant reunions on line i per WhatsApp dels diferents punts d’atenció, on els tècnics i els usuaris mantenien una 

comunicació directa, fluida i instantània. D’aquesta forma s´ha propiciat un punt de trobada per a compartir informació d’ofertes 

i borses de treball, processos selectius, suport emocional, motivació, noves tendències del mercat laboral, etc. 

S’ha  assessorat, orientat i gestionat de forma àgil la participació del nostres usuaris en els processos selectius per mitjà de 

l´atenció individualitzada presencial, telefònica, per correu electrònic, plataforma i WhatsApp. 

CONTINGUTS 

Àrea d’Ocupació 

1.1.1. Entrenament en competències digitals 

1.1.2. Elaboració del pla personal d'ocupació mitjançant la ferramenta Canvas 
 

Àrea de Màrqueting 

1.1.3. Formació en competències de màrqueting digital per a empreses i autònoms 

1.1.4. Elaboració del pla de màrqueting digital i document digital personalitzat per a empreses seleccionades 

2. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES 

Taller: d´optimització de Linkedln, el 8 de Novembre de 2019 en Algemesi realitzada per Vicente Gimenez Folch (Associació 

empresaris AJER) 

Taller: 5 claus per obtindre  èxit en l'entrevista de selecció en 15 de Novembre de 2019 realitzada per Amparo de Juan, 
Consultora de Thinklab, recursos humanos en Algemesí. 
Jornada: Entrevistes en viu amb tècniques d´Adecco, Eurofirms i Randstad, el 22 de novembre de 2019 en Algemesí. 
Xerrada: Desenvolupa el teu pla d'acció mitjançant l´autocoaching, el 29 de novembre de 2019 , realitzada per Marian Martin 
Soler en Algemesí. 
Xerrada: Productes locals, de proximitat, Km 0: producció, venda i normativa a Alginet el 10 de Març de 2020 
Webinar de Randstad: “Com adaptar-se al nou mercat laboral”15 de Maig de 2000. 
Webinar: La Ribera Impulsa 4.0 (Àrea de Màrketing) sobre millorar amb la xarxa social Linkedln 18 Maig de 2020. 
Webinar: La Ribera Impulsa 4.0 (Àrea de Màrketing) sobre millorar amb la xarxa social FACEBOOK 22 de Maig de 2020. 
Webinar “Formes col.laboratives de buscar treball” realitzat per tècnics de la Ribera Impulsa 4.0 Ocupació per a IDEA Alzira el 
9 de juny de 2020 
Webinar “Resiliència, com enfrontar-se a les dificultats” Carmen Fortea. 2 de setembre de 2020. 
Video promocional Ribera de Xùquer: edició, producció i realització d'un vídeo promocional dels negocis locals de la Ribera 
de Xùquer per a incentivar el consum de barri degut a la Covid19. Es va publicar en les diferents xarxes socials amb la finalitat 
d'incentivar el consum en el comerç local de proximitat 

VALORACIÓ I RESULTATS 

Enguany hem patit tots una situació excepcional que ens ha posat a prova. La situació extraordinaria provocada pel covid 19 

ha fet que organitzarem les activitats previstes, que canviarem substancialment la forma de relacionarnos amb els participants 

i les empreses i també ha portat al ajornament d´events molt importants com el fòrum d´ocupació de Labora, el Networking 

Ribera, la Jornada d'entrevistes en Viu, entre altres. Malgrat les dificultats,  hem mantingut els objectius del programa, 

treballant continguts, activitats amb molt bon resultats malgrat les dificultats. 

La majoria dels participants estaven al inici del confinament en situació de desànim i incertidumbre però 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 encara que la situació no siga la més adient. 

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. 

També cal afegir que el grup de participants que estaven allunyats del mercat laboral durant anys han tornat a treballar gràcies 

l´esforç aconseguit durant aquest projecte. Moltes de les persones participants han sigut contractades per mitjà dels contactes 

establerts pel projecte  ja directament, ja per activitats complementàries. 

Relació d’insercions totals. S’ha  aconseguit un 43% de insercions (101 persones). 

Com en anteriors edicions del projecte, hem  col·laborat amb Labora Gva, els agents de desenvolupament local,  que ens han 

proporcionat el suport necessari en aspectes tant rellevants  com són la difusió del projecte, formació dels grups, organització 
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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 el nostres participants del projecte , hem dissenyat un formulari de Google, d’on hem recollit el 

grau de satisfacció respecte a l'execució del projecte, destacant el següents paràmetres: 

Duració de les sessions 

Continguts i materials digitals proporcionats i aprofitament de les sessions en línia 

Suggeriments i propostes de millora 

 

Les persones que indiquen que la duració de les sessions ha sigut insuficient, especifiquen com a causa el confinament, la 

falta de competències digitals d’alguns participants, i temes interessants que requereixen més temps. 

Els continguts també han sigut valorats de forma positiva per part dels participants, encara que alguna persona amb una 

formació elevada considera necessari aprofundir en determinades matèries. 

De les 29 persones què ens han indicat que no han participat en les sessions en línia, un 17% ha sigut per falta de 

coneixements digitals, un 41% per falta d’accés a les ferramentes digitals i un 42% per no disposar de les mateixes per ser 

necessàries per als fills i filles. 

El 100% de les persones que contesten el qüestionari indiquen que han millorat en habilitats socials, comunicatives, laborals i 

digitals. A més, prop del 43% dels participants ens han informat de que s’han matriculat o han sol·licitat alguna acció 

formativa. 

Prop del 43% de les persones participants s’han inscrit a més de 10 ofertes de treball, un 20% a més de 6 i un 37% fins a 5 

ofertes al llarg del projecte. En total, un 40% de les i els participants han millorat el nombre d’entrevistes aconseguides. 

Respecte a les opcions de millores en la empleabilitat, quasi el 90% de les persones que han contestat el qüestionari indiquen 

que pensen que tenen més opcions de trobar treball. Curiosament, un 20% de les persones que havien indicat que no tenien 

confiança en les possibilitats de trobar feina, s’han inserit en els darrers dies del programa.   

Finalment, les persones participants, valoren de forma molt positiva el programa de La Ribera Impulsa 4.0. Al preguntar a les 

persones què destacaries del projecte i què és el que més els ha agradat, un 85% ens contesten que l’assessorament 

personal, la relació generada entre els membres dels grups, les activitats complementàries, xarrades i l'accessibilitat als 

materials en format digital. 

Quant als suggeriments i propostes dels usuaris cal destacar: 

▶ major continuïtat del programa, una major dedicació de temps a l’autocandidatura, generar una borsa d’ocupació 

permanent, una major presencialitat que enguany no ha pogut ser per la Covid-19, i un major nombre de sessions 

individuals de recolzament. També suggereixen la creació de grups específics per a gent amb un major nivell 

formatiu. 

Pel que fa a l’àrea de màrqueting digital, al llarg del projecte s’ha pogut apreciar un interès 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, hem pogut observar, 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 un poc desanimades i descontentes amb la imatge i la reputació en línia dels 

seus negocis. 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. 

 

ACCIONS PRESENCIALS 

S'han realitzat 15 formacions presencials. 

El nombre d'assistents totals ha sigut de 178 en diferents punts de la Ribera. 

Amb temàtiques de diferent índole com: Word Press, Estratègies en Facebook i Instagram, Social  Selling en  Linkedin, 

Google My  Business (SEO local), Principals Market Place (Amazon, Etsi, Ebay, Correus), E-mail Màrqueting. 

El nombre total d'empreses totals aconseguides ha sigut de 83. El perfil d'aquestes empreses són comerços locals entre 1 i 5 

empleats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA – MEMÒRIA 2020 

 

 
90 

LOCALITAT  N. EMPRESES 

Alzira  17 

Llombai-Catadau  14 

Algemesí  3 

Alberic  13 

Alginet  8 

Carcaixent  13 

Almussafes  15 

 Total 83 

 

ACCIONS ON LINE 

S'han realitzat 6 Tallers en línia. El nombre total d'assistents ha sigut de 129 en diferents punts de la Ribera. 

 

 

FORMACIÓ ON LINE 

 Num assistents Nombre de 

tallers 

DATA 

Linkedin para empresas  16 1 29-04-2020 

Facebook para empresas  34 1 23-06-2020 

Instagram  21 1 06-05-2020 

Mailing  15 1 27-05-2020 

GMB  22 1 09-04-2020 

Marketing para Inmobiliarias  21 1 03-06-2020 

 Total 129 6  

 

A més, s'han realitzat 4 tallers en col·laboració i suport als grups d'orientació. Amb l'objectiu de tindre una bona presència en 

línia i treballar la marca personal dels usuaris en cerca activa d'ocupació. 

Les temàtiques han sigut crear i treballar un bon perfil en Linkedin i l'optimització del perfil de Facebook. 

Formació:  Nombre 

assistents 

Nombre de tallers 

Millora la teua visibilitat gràcies a Linkedin  45 3 

Impressiona amb les teues xarxes socials  20 1 

 Total 65 4 

 

Donat l'elevat nombre d'empreses participants i les circumstàncies actuals provocades per la Covid. S’han realitzat 9 Plans de 

Màrqueting Digital a empreses i 21 Fulls de Ruta Digital. Aquests documents es duen a terme a través de tutories 

personalitzades en línia. 

 

ESTRATÈGIES TERRITORIALS D’OCUPACIÓ 

Realització dels següents estudis i publicacions: 

1. Actualització del Diagnòstic socioeconòmic de la Ribera de Xúquer. 
2. Elaboració de les Estratègies territorials d’ocupació a la Ribera de Xúquer 
3. Confecció del Balanç formatiu a la Ribera 
Aquestos documents es troben disponibles a la web del Consorci: àrea de promocióeconòmica / estudis i publicacions 
https://promocioeconomica.consorcidelaribera.com/es/estudis-i-publicacions/ 
Projecte FARMER 4.0 (ERASMUS +)            
Data d'inici: 01-10-2018 durada total: 24 mesos  Data de finalització: 30-03-2021 
• 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. 
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• 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: 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, betatesting de la plataforma. 

 Disseny de serveis de suport competencial als usuaris de la comunitat d'innovació. 

 Concurs de idees innovadores empresarials en agricultura 4,0. 

 Activitat de coworking en Fablab amb estudiants de la EFA Malvessia de Llombai. 

 Celebració de multipiler events per a la difusió del projecte. 

Projecte ALTERNATIVA (ERASMUS +)       

 

El projecte té com a objectiu promoure la creació d’empreses socials i fomentar les empreses socials ja creades. 

Plataforma de difusió d’empreniment social a través de xarxes socials. 

Creació d’un marc comú per al procés de creació d’empreses amb objectiu social. 

 

Projecte WATTELSE (ERASMUS +)       

 

El projecte té com a objectiu promoure la creació de llocs de treball en el sector d’energies renovables. 

Creació de perfils professionals i curriculars en el sector d’energies renovables. Adequació de la demanda de treball a les 

necessitats formatives que demana l’empresa, per a la creació d’empreses i recerca de treball en empreses del sector 

energètic que tenen com objectiu la transformació energètica. 

 

Projecte EASE (ERASMUS +)  

 

El projecte té com a objectiu promoure la creació d’empreses de dones. 

Anàlisi de ferramentes i plataformes per a la creació d’empreses constituïdes per dones amb dificultats d’accedir al mercat 

laboral. 

Elaboració de pla formatiu per a dones emprenedores. 

Plan de viabilitat per a dones. Plataforma de difusió d’empreniment a través de xarxes socials. 

    

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. 

210 ASSESSORAMENTS EMPRESARIALS 
40 EMPRESES CREADES 
95 PLANS DE VIABILITAT 
70 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, Alfarp, 
Real. 
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 organitzats per projecte La Ribera Impulsa i GVA. 
Foro d’ocupació comarcal-Labora. 
Participació en els FOROS comarcals d’estratègies d’ocupació de la Ribera, organitzats pel PATER. 

 

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. 
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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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PROMOCIÓ TURÍSTICA          

 
Edició de material promocional 
 
Les actuacions dutes a terme de promoció turística relatives a disseny, contingut i edició de material amb la nova 
imatge de marca de la Ribera de Xúquer.  
S´han editat , dissenyat maquetat i imprès 4 fullets de les següents temàtiques:  

 Turisme Cultural 

 Turisme Actiu 

 Turisme Gastronòmic 

 Cicloturisme  
 

Assistència a fires 
 
FITUR 2020 
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.  
 
FIRA VIRTUAL DE LES COMARQUES  
La Fira de els Comarques, organitzada del 18 al 20 de setembre pel Patronat de Turisme de València i marca 
turística, València Turisme. Una edició especial del certamen que en els últims anys s’ha celebrat en la Plaça de 
Bous de València, com a punt neuràlgic de tota la província, però que València Turisme va decidir traslladar al 
format en línia en l’actual conjuntura sanitària “per a incentivar el consum turístic a la província i col·laborar en la 
recuperació del sector en el nostre territori”En esta fira es va presentar  els diferents projectes que des de l ´àrea 
de turisme es duent a terme per a dinamitzar el territori. 
 
FIRA MEDITERRÀNEA GASTRÓNOMA  
Assistència a la fira del 8 al 9 de Novembre . 
Particiació en el Foro gastronòmic L´Exquisit Mediterràni  per presentar 
 el projecte Gastro Ribera km 0. 
Atenció de l´estand amb informació turística de la Ribera.  
 
 
INSTAL·LACIÓ SENYALÍSTICA RUTES CICLOTURISME 
 
Senyalització rutes 6 i 10: Ruta per l´Albufera i ruta de la Taronja  
L'actuació ha consisitit en la contractació dels serveis d'una empresa per al servei d´instal·lació 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. 
Aquesta actuació pretén cohesionar l'oferta de la destinació al voltant de productes turístics mitjançant la 
generació d'una estratègia d'interpretació singular, en diversos idiomes i que motivi la visita de la destinació. 
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. 
Pla de dinamització del riu Xúquer   
Dins del projecte realitzat al 2019 per a la   dinamització del riu Xúquer i el seu entorn  s´emmarquen dos 
actuacions que enguany s´han dut a terme  i son les següents:  
.- Neteja voluntària de la vorera del riu Xúquer . 
La activitat es va dur a terme principalment el cap de setmana del 26-27 de setembre. 
Els voluntaris ambientals foren veïns de les localitats de 27 municipis: 
Albalat,Alfarb,Alzira,Antella,Carcaixent,Catadau,,Fortaleny,Gavarda,PoblaLlarga,Llombai,Manuel,PolinyàdeXúquer
,Riola,Sueca. 
Es van netejar els residus que s han trobat en cada població. El volum de residus recollits: 5.465quilograms,més 
de cinc tones de residus retirats gràcies a l'esforç de la ciutadania i la aportació del Consorci de la Ribera. 
.- Rehabilitació de la vorera del riu Xúquer: eliminació de la canya i futura plantació de bosc de Ribera.  
La finalitat és que el curs fluvial del Xúquer es converteixi en un 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. 
Després de la reunió realitzada en la Confederació Hidrogràfica del Xúquer , es va acordar la col·laboració de esta 
entitat així com el finançament necessari per a dur a terme esta actuació en un període de 4 anys.  
Enguany s´han rehabilitat dos trams de riu:  
.- Zona colindant a l´esgoletja en Sumacàrcer 
 
.- Zona colindant al Portet en Alzira.   
 
2.1.2.PRODUCTE, MÀRQUETING I COMERCIALITZACIÓ 
 
II Edició de gastro ribera km0 : Jornades Gastronòmiques Comarcals.  
Es tracta d’unes jornades basades en els productes i els plats típics de la nostra comarca així com 
a visites a productors que incloguen una experiència, rutes gastronòmiques, Show Cooking, 
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classes magistrals amb cuiners reconeguts, recuperació de productes, concursos de receptes i 
altres activitats.  
Amb les jornades gastronòmiques comarcals de La Ribera es pretén aconseguir diferents objectius com són:  

1. Posicionar a La Ribera en el mapa gastronòmic nacional.  
2. Donar a conèixer els productes km,0 per a la seua promoció.  
3. Impulsar la utilització dels productes locals als restaurants.  
4. Incentivar el consum dels productes de la regió.  
5. Dinamitzar les visites a la nostra comarca utilitzant la gastronomia com a reclam.  

Descripció de l’esdeveniment:  
Es tracta d’elaborar una estratègia, gestió de comunicació i organització d’esdeveniments per a dur a terme el II Gastro 
Ribera km 0, una iniciativa que es va posar en marxa a la primera edició i que aquest 2020 es vol tornar a realitzar amb la 
finalitat d’aconseguir la consolidació de estes jornades i del turisme gastronòmic.  
Durant aquesta setmana s’ofereixen diferents activitats turístiques i especialment de caràcter gastronòmic per donar a 
conèixer i promocionar els productes km,0  de la comarca. Les activitats proposades són les següents:  

 Menús i esmorzars Ribera Km0 als restaurants i bars de la comarca en els quals es fa ús dels 
productes locals. Per a fomentar la participació del públic es farà una cartilla on els bars i restaurants 
participants hauran de posar segells. Així les persones que tinguen 6 segells participen en un sorteig en el 
que guanyen una quantitat per a gastar en el comerç local.  Aquesta activitat es durà a terme durant tot el 
mes de novembre 2020. 

 Programa de visites i experiències gastronòmiques :Les empreses que componen el Club del 
Producte a La Ribera de Xúquer oferiran propostes (visites i experiències) de caràcter gastronòmic per als 
visitants. Actualment, el Club del Producte compta amb 6 empreses adherides que ofereixen productes 
turístics d’aquesta tipologia. Estes són: 

 Gènesis Tourism and Beer (Favara).  

 Mi Paella en el Huerto (Riola). 

 Museu del Chocolate Comes (Sueca).   

 Diventura (Sueca). 

 Huerto San Eusebio (Carcaixent).  

 Huerto San Vicente (Carcaixent). Naranjas Ribera.  

 Concurs de receptes a les xarxes socials. Concurs basat en la publicació de receptes per part dels 
usuaris de Facebook i Instagram nomenant el perfil de Ribera de Xúquer – Turisme (Facebook) i Ribera 
de Xúquer (Instagram) per participar al concurs de receptes en les quals es deuran utilitzar productes de 
km,0 . Es valorarà l’originalitat i facilitat d’elaboració del plat i el guanyador o la guanyadora rebrà una 
cistella amb productes km,0 i un diploma certificant el premi.   

 Seminari d´intercanvi/Jornada de Bones Pràctiques en altres comarques i províncies sobre un 
producte determinat. Dirigit especialment per a productors.  Es convidarà a participar a productors d´altes 
zones geogràfiques i serà un punt d’encontre per a  professionals del sector. Aquesta edició serà de forma 
online degut a la situació provocada pel Covid-19. 

 Master Class.  Classes magistrals de cuina impartides per cuines de la Ribera en el CdT de València.  

 Show Cooking. Demostració culinària en la que participaran alcaldes de la Ribera i es prepararan plats 
típics de la comarca amb ingredients d’aquesta.  

El Novembre gastronòmic de la Ribera impulsada pel Consorci de la Ribera, es portarà a terme del 13 al 22 de novembre, 
exceptuant els menus i esmorçars Ribera km0, que estaran disponible durant tot el mes de novembre.  
Aquest projecte pretén contribuir al foment i promoció del turisme gastronòmic, com mitjà de posicionament i diversificació 
turística i d´ impuls dels sectors econòmics que integren la gastronomia mediterrània de la Comunitat Valenciana en tota la 
seua cadena de valor. Esta finalitat es durà a terme  facilitant una estructura de gobernança col·laborativa en xarxa entre els  
distints agents públics i privats del sector, connectar iniciatives i crear nodus en el territori para preservar i desenvolupar la 
gastronomia pròpia con paràmetres d´ autenticitat, innovació i sostenibilitat como recurs turístic de “primer ordre” vinculada al 
paisatge, a la cultura i  a l´ economia; així como reforçar els seus atributs mediterranis de identitat i potenciar la imatge de 
excel·lència del producte a través de la marca “L’EXQUISIT MEDITERRANI”. A la qual esta adherit .  

 
Implementació creació de producte turístic: creació associació d´empreses turístiques . 
L´objectiu d'aquesta actuació consisteix en la 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 un 
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 empreses aquestes adherides al Club i incorporar i 
assessorar les noves incorporacions.  
Esta acció és una continuació d´altres anys i finalment enguany s´ha creat una associació d´empreses turístiques 
Associación Valenciana de turisme Rural Xúquer. 
Creació d´experiències turístiques   
S´han fet 4 reunions en la associació d´empresaris per tal de dissenyar experiències turísitiques en col·laboració i 
aglutinant  els diferents serveis que les empreses ofereixen.  
El resultat de este treball s´ha materialitzat en interessant propostes de visites i estades a la Ribera que es 
publiciten en la nostra web i en els nostres fullets. 
Experiències Turístiques Ribera de Xúquer 
 
Publicitat: Mitjans / presstrips / Bloc trips 
Hem treballat la difusió de tots els programes i projectes  en: 
- Inserció publicitària en diaris digitals: Sis Doble, Ribera Express, Tus Notícias de la Ribera, Vallencia Bonita, 
Love Valencia entre altres. 
- Reañització de falques de ràdio en: Alzira Ràdio i OCR FM 

https://riberaturisme.es/oferta-turistica/
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conseguint 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. 
Ampliació serveis web i aplicació de noves tecnologies d'informació i promoció turística.  
S, ha dissenyat noves pestanyes en la web per tal d´incloure les diferetns línies i projectes que s´ahn encetat 
enguany com son les experiències turístiques i Gastro Robera km0. 
 
2.2. Ruta Bernardina    
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 2020, 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 .  
 La ruta es va dur a terme el dia 9 de febrer. 
 
2.3. Projecte supracomarcal Entre Comarques 
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. 
2.3.1. METODOLOGIA UTILITZADA 
Abans de posar en marxa el projecte de rutes guiades “Entre Comarques” han sigut necessàries diverses reunions 
amb els tècnics i ADLS dels ajuntaments participants en el projecte i amb les empreses turístiques de la comarca 
per a consensuar les diferents activitats, edicions i condicions que el projecte implicava. 
L’enviament de les convocatòries ha sigut feta als alcaldes perquè assignaren un tècnic responsable que participés 
en les reunions del projecte. 
A més de coordinar el programa entre els diferents municipis de la Ribera de Xúquer , també s’han realitzat diverses 
reunions en la resta de Mancomunitats ,per tal d´ ajuntar les rutes de totes les  comarques i completar el calendari 
de rutes supra comarcal.  
2.3.2. MATERIAL DE DIFUSIÓ 
La edició en paper de material és encara una ferramenta important per tal de fer visible i fer difusió de qualssevol 
iniciativa turística. De les diverses reunions que s’han realitzat es va prendre la decisió de editar el materials que ara 
detallem: 

 Tríptics: Elaboració d’un tríptic recopilant totes les rutes que ja existeixen en els diferents municipis de la 
nostra comarca. Rutes Guiades. Aquest tríptic també inclou caselles per segellar cada ruta que fa el 
turista per tal d’incentivar les visites amb regals. S’han editat 10.000 tríptics.  

 Pòsters: S’han editat 10.000 pòsters amb la informació bàsica de les rutes guiades i el calendari amb 
dates de les rutes. 

 Tiquets: per tal de controlar el nombre de persones assistents a les rutes s’han editat  3000 tiquets 
2.3.3. DIFUSIÓ EN MITJANS DE COMUNICACIÓ 
Per a fer la difusió pertanyent s’han utilitzat els següents mitjans de comunicació: 

 Radio: S’han contractat falques en Onda cero, repartides entre els mesos de febrer  fins a març    que 
calguè cancel.lar el programa per la situació de la pandèmia. 

 Premsa: Pel que fa a la premsa s’ha fet difusió del projecte en diversos periòdics com el Levante, las 
Províncies i en la premsa  digital d’àmbit local i comarcal: Tus Notícies de la Ribera, El sis doble, Ribera 
Express, Ribera news i Valencia Extra.  

2.3.4. EL CALENDARI 
El calendari de rutes “ Entre comarques” ha recopilat un total de 58 rutes culturals repartides entre les comarques 
participants. Un total 32 municipis han participat en este programa  que va començar el dia 9 de febrer de 2020  
hauria d´haver acabat en juny però donada la situació de la Covid es va finalitzar en març.  
Totes les rutes han sigut guiades per personal dels propis ajuntaments, des de historiadors, cronistes,tècnics i  fins 
tot regidors i alcaldes dels propis municipis.  
Les rutes de matí començaven a les 10.30 h des de l’ajuntament de cada poble i finalitzaven a les 13.30 h, oferint 
una tapa o degustació als visitants. Les de la vesprada començaven a les 16.30 h i finalitzaven a les 19.30 h.  
2.5. Tot Cultura: Agenda Cultural Comarcal 
Actualització i manteniment de la agenda cultural comarcal : “TOT CULTURA” .  
Difusió dels event culturals mitjançant les nostres xarxes socials .  
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: Tot Cultura - Agenda cultural comarcal  
 
2.6  Projecte Descens del Riu Xúquer  
  
El Consorci de la Ribera treballa per la implementació del turisme actiu en la comarca ; en este sentit 
s’està treballant en el impuls per recuperar una antiga prova esportiva que va començar al 1961 i de la que 
es van fer 40 edicions, es tracta del Descens o “davallada” del riu Xúquer. 
El Consorci ha treballat i segueix treballant  junt al club de piragüisme Scooter en este projecte per tal de 
buscar finançament, ja que es una prova que requereix de molts recursos tant humans com econòmics per 
a fer front. 

https://riberaturisme.es/actividades/
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Enguany s´ha fet una reunió en els agents implicats per a dur a termes esta prova i es van reunir en els 
alcaldes i regidors dels municipis per on passa la prova així com en els clubs de piragüisme.  
Tots van manifestar el seu compromís per a fer la prova en setembre de 2020, però la actual situació de 
pandèmia no ha permès la realització de la prova.  
 
S´Ajorna este esdeveniment per al any 2021. 
 
1. PROJECTES EUROPEUS 
1.1. FARMERS 4.0 – Erasmus + 
Participació activa en el projecte dut a terme junt al departament de promoció econòmica. 
Project number: 2018-1-IT01-KA202-006775 
Data d´inici: 01-10-2018 
Duració total:24 mesos 
Finalització: 30-09-2020 
1.1.1. OBJECTIUS 
Amb "FARMER4.0" es realitzarà, per al primera vegada a la UE, un model de formació que utilitza en un 
paradigma sistèmic de FabLab per a traduir, de manera moderna, el tradicional 
paper del llaurador que tendeix a desaparèixer. El model s'integrarà en una barreja de solucions  d'aprenentatge: 
1. Elements de formació experiencial  "intergeneracional" aules "presencials" i "virtuals",  estimulen un canvi de 
competències entre agricultors tradicionals i experts en fabricació digital per una banda, i els agricultors de l'era 
digital, d'acord amb el enfocament FabLab. 
 
2. Elements de formació experiencial a e-learning interactiu per estimular l'ús d'eines innovadores del nou digital  i 
la creativitat. Gràcies a un multilingüisme col·laboratiu. Plataforma virtual en què els usuaris tindran compatibilitat 
l'adquisició de competències (coneixement + habilitats) i l'intercanvi de bones pràctiques necessàries per al 
desenvolupament d'una granja competitiva de la UE " emprenedoria ". 
Assistència ales reunions del projecte : 
13 al 14 de maig 2019: COMPIEGNE - FRANÇA 
7 AL 8 d´ Octubre Balikesir – TURQUIA 
 
 
2.2: ESCAPE 2 
 
COORDINADORS  
 
 
2. TRAMITACIÓ DE SUBVENCIONS          
S´han tramitat i justificat les següents subvencions:  

 SERVEF: subvenció per al manteniment dels agents de desenvolupament local  

 AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME:  

 Programa millora per a la prestació de serveis turístics  

 Programa: impuls a la imatge de les destinacions turístiques   

 Projecte  Sistemas territorializados para una alimentación sostenible (no concedida) 

 Projecte descens del Riu Xúquer: no concedida 
 
3. ATENCIÓ OFICINA TOURIST INFO COMARCAL        
La oficina comarcal  Tourist info 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: Donar informació als 
visitants que passen per la Touristinfo comarcal, de tot tipo des de informació cent per cent turística sobre 
recursos i activitats turístiques que es poden realitzar fins a informació bàsica sobre horaris de trens o 
autobusos, plànols locals, parada de taxis, etc.  

- Registres telemàtic de les persones que visiten la oficina. 
- Inventari setmanal de fullets: Control de l ´estoc de tots els fullets i reposició de cadascun d’ells. 
- Difusió en les xarxes socials i la xarxa Tourist info.  

 -      Atenció telefònica i per mail 
 -     Coordinació per a la distribució de fullets comarcals a les Touristinfo locals de la comarca.  
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Projecte #Algemesí Camina a l’Escola  

Les activitats realitzades en  2020 per a l’Ajuntament d’Algemesí en aquest projecte de rutes escolars segures són: 

 Lliurament de premis de la Gimcana #Algemesí Camina a l’Escola. 10 Gener 2020. 

 Assistència tècnica per a la sol·licitud de una subvenció a l’IDAE per a portar a terme la reurbanització del carrer 
dels Monts i una campanya de conscienciació de mobilitat sostenible a cinc escoles d’Algemesí. Preparació de la 
documentació tècnica. 

 Presentació de la subvenció al IDAE. 13 de febrer de 2020. 

 Seguiment de l’expedient i contestació als requeriments de febrer a juny de 2020. 

 Campanya #Reviscol·lem Algemesí. Campanya dirigida a potenciar el comerç local unit al reforçament de les rutes 
segures a l’escola. Presentació de la Campanya el 22 de setembre dia internacional Sense Cotxe dins de la 
Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible.  

 

Ruta del Medi Ambient 

Durant l’any 2020 s’han realitzat 3 visites tècniques en el projecte “La Ruta del Medi Ambient”, amb un nombre total 

aproximat de 150 persones entre alumnes i professors. Degut a la situació de confinament produïda pel Covid-19, es van 

tindre que cancel·lar 4 visites ja programades durant els mesos de març, abril i maig. 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). 

Data Col·legi 

04/02/2020 Ntra. Sra. El Carmen (Bétera) 

12/02/2020 IES La Murta (Alzira) 

19/02/2020 IES La Murta (Alzira) 

 

A la següent taula es mostra el nombre de visites i alumnes que han participat en aquest projecte des del seu inici: 

Curs Núm. Visites Núm. Alumnes 

2002-03 5 250 

2003-04 9 525 

2004-05 12 660 

2005-06 17 650 

2006-07 13 541 

2007-08 14 473 

2008-09 15 653 

2009-10 19 775 

2010-11 14 531 

2011-12 2 54 

2012-13 9 350 

2013-14 22 700 

2014-15 17 680 

2015-16 12 600 

2016-17 6 300 

2017-18 8 400 

2018-19 10 500 

Total 196 8.842 

 

Durant els mesos de febrer a juny s’ha ampliat l’oferta de llocs i municipis a visitar i s’han preparat les fitxes 
informatives de  les mateixes així com material didàctic per als centres educatius (Gimcana sobre el Riu Xúquer). D’aquesta 
manera, durant el curs 2020-21 es poden fer les següents visites: Biodiversitat al Corral de Rafel (L’Alcúdia), Llacuna del 
Samaruch (Algemesí) i Història d’una castàstrofe-La Pantanada de Tous 1982. 
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Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible 

Del 17 al 22 de setembre, es va organitzar la XIV 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.  A més a més es va fer difusió de la 

Campanya Europea per les Xarxes socials. A més dins de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible dins del projecte 

#Algemesi Camina a l’Escola es va dissenyar una Campanya de recolçament al comerç local unit al soport dels estudiants que 

caminen per les rutes escolars. Així va naixer la campanya #Reviscol·lem Algemesí. Es va presentar la campanya als mitjans 

de comunicació el dia 22 de setembre, Dia Internacional sense cotxes. 

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 de 17 muncipis.  

Campanya de conscienciació consum responsable 

 
Durant els mesos de novembre i desembre s’ha estat preparant material per a portar a terme una campanya de conscienciació 

en temes de consum responsable en centres educatius i associacions durant 2021. 

Assistència tècnica a municipis 

 
Durant l’ultim trimestre de 2020 s’ha realitzat una assistència tècnica a la Mancomunitat de la Ribera Baixa i als seus 
municipis. Així s’ha portat a terme les següents accions: 
 

 Estudi tècnic i sol·licitud de modificació de la instal·lació del quadre elèctric de mesura indirecta a mesura directa per 
a la sol·licitud de la reducció de potència. 

 Assistència per a la presentació a la Diputació de València d’unes subvencions per a la realització de  Plans de 
Mobilitat Urbana Sostenibles. 

 Assistència per a la presentació al IDAE d’una subvenció per a reduir la petjada de carboni en els municipis a través 
de la instal·lació de plaques fotovoltaiques.  

 
Així mateix, durant el primer trimestre de 2020 es va continuar fent l’Assistència Tècnica iniciada en 2019 a l’Ajuntament 
d’Alzira per tal de portar a terme un projecte de camins escolars segurs al municipi. Degut a la situació provocada per la 
Covid-19 han paralitzat el projecte fins que la situació millore. 

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 amb el projecte Paratges. 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”. En 2019 i 2020 vam continuar reforçant aquesta col·laboració amb nous projectes com  el 

Descens del Riu Xúquer i altres projectes com són Entre Comarques. 

 
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 569 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. Aquest any 
2020 com tot el sector cultural, s’ha vist molt afectada per la situació de pandèmia provocada per la Covid-19.  

 
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. 

 Enguany ha sigut la setena edició Entre Comarques 2020 i han participat quatre comarques de les províncies de València 

i Alacant: la Vall d’Albaida, la Ribera Alta, la Ribera Baixa i  la Safor.  El programa ha constat de constarà de 27 dies de rutes 

(matí i vesprada) repartits en 18 caps de setmana entre el 1 de febrer i el 13 de juny.  L’hora d’inici de la ruta és a les 10:30h 

del matí i a les 16:30h de la vesprada.  

http://www.riberaturisme.es/
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Durant aquesta edició de 2020 s’ha incorporat la realització d’activitats experiencials i el sistema de compra d’entrades a 

través de la plataforma de venta d’entrades Servientrades. Els municipis de la Ribera participants han sigut: Carlet, Benifaió, 

Riola, Benimodo, La Pobla Llarga, Catadau, Llombai, Carcaixent,Sumacàrcer, L’Alcúdia, Guadasuar, Sueca i Algemesí. Degut 

a la situació provocada per la Covid-19 sols es van poder portar a terme els del mes de febrer i la meitat del mes de març. 

 
Enquesta Consum 
 
En els mesos de maig a juliol es va  elaborar entre els dos departaments una enquesta sobre consum per tal de caracteritzar 
perfils i hàbits de consum, identificar  necessitats i demandes, ús i percepció de productes locals, potencial d'ús de productes 
locals i potencial de transició a productes agroecològics. 
 
L’enquesta es va enviar per correu electrònic a les bases de dades dels dos departaments i es va fer difusió per les xarxes 
socials. S’estima que va contestar un 15% de les persones que varen rebre la informació. 
 
Dels resultats de l’enquesta s’ha fet l’estudi “Caracterització de perfils i hàbits de consumde productes localsila 
potencialtransició a productes agroecològics ” el qual es va presentar en el Cicle de Seminaris de Foment de Producte 
local en el marc de Gastro Ribera 2020 el dia 11 de novembre. 
 
 
 
Gastro Ribera 
 
Durant els mesos de abril a juny, els dos departaments vam estar treballant per tal de presentar el projecte GASTRO RIBERA 
KM0 al programa d’ajudes que dona la Fundación Carasso de l’empresa Danone, en l’apartat de Sistemes Alimentaris 
Territorialitzats per a la transició cap a una alimentació sostenible. En el mes de setembre va vindre denegada la sol·licitud. No 
obstant això, part del treball presentat en el projecte va ser realitzat a través d’una subvenció de Turisme Comunitat 
Valenciana (13.000 €) i una subvenció del Patronat de Turisme de la Diputació de Valencia concedida a la Mancomunitat de la 
Ribera Baixa (15.000 €). 

Així durant els mesos de setembre i octubre es va estar organitzant el programa Gastro Ribera 2020: Novembre Gastrònomic 
en la Ribera de Xúquer. El seu objectiu principal és posar en valor el producte de proximitat de la Ribera de Xúquer, però al 
mateix temps pretén contribuir a millorar la situació de l’agricultura en la Ribera i fomentar un turisme lligat a la gastronomia, 
amb la millora econòmica per a la Comarca. Així mateix és important des del punt de vista de la sostenibilitat i  la salut donat 
que els productes km0 presentes una petjada de carboni molt menor i una millor qualitat donat que es recol·lecten en el seu 
temps de maduració. Aquest projecte i en general la linea de treball de foment del producte local es pretén que es consolide 
en el temps. El programa Gastro Ribera 2020 s’ha realitzat durant tot el mes de novembre. Les activitats han sigut:  
 

 Menús i esmorzars Ribera Km0 als restaurants i bars de la comarca. Els restaurants participants havien de 
presentar una proposta, bé un menú, plat o esmorzar amb productes de la Ribera. Per a fomentar la participació del 
públic es va fer una targeta de fidelització on les persones havien d’omplir 3 segells en tres locals diferents i 
participaven en el sorteig de tres experiències turístiques valorades en 150 € cadascuna. Vam participar  24 
restaurants/bars de 12 municipis. 

 Programa de visites i experiències gastronòmiques:Les empreses que componen el Club del Producte a La 
Ribera de Xúquer oferiran propostes (visites i experiències) de caràcter gastronòmic per als visitants. Actualment, el 
Club del Producte compta amb 6 empreses adherides que ofereixen productes turístics d’aquesta tipologia.  

 Concurs de receptes a les xarxes socials. Concurs de receptes en xarxes socials. Una  plataforma implementada 
especialment per al sorteig permitia als concursants pujar una recepta elaborada amb productes Km0 de La Ribera 
de Xúquer, compartir-la i obtindre vots.  

 Cicle de Seminaris de Foment de Producte km0.  Realitzat els dies 11, 12 i 13 de novembre de forma online amb 
la col·laboració de la plataforma de l’exquisit Mediterrani. Turisme i producte local, intercanvi d’experiències i jornada 
tècnica de l’arròs van ser els titols de les tres jornades. En el Ciclo de Seminarios se inscribieron 170 personas entre 
los tres días, 65, 53 y 52 inscritos, con una participación media del 60% de forma online.   

 MásterClass/Showcooking con cocineros de La Ribera.  Classes magistrals de cuina impartides per cuiners de 
la Ribera en el Cdt de València.  

 La Paella del meu poble. Els Alcaldes de Sueca i Turis juntament amb cuiners del seu municipi van cuinar les 
receptes típiques de Paella del seu municipi explicant la recepta i difonent el patrimoni cultural, gatronòmic i turístic 
dels mateixos. Es van gravar dos vídeos.   

 Video promocional. Elaboració d’un vídeo promocional sobre turisme gastronòmic de la Ribera de Xúquer. Video 
sensorial que done importància al paisatge, la natura, el producte local i la seua vinculació al territori. 

 Catàleg de productes agroalimentaris produits, transformats i elaborats en la Ribera de Xúquer.  Guia de 
productes de proximitat pensada per a servir de referència tant a la població de la Ribera com a turistes que vinguen 
a visitar-la.  Amb la identificació de empreses i comerços on es poden adquirir, es pretén potenciar el producte local i 
oferir als agricultors de la comarca opcions en la defensa d'un sector més sostenible. Entre els productes que es 
destaquen en el catàleg són les taronges, els caquis, l'arròs, la mel, altres fruites i verdures cultivades en la Ribera. 
Com a productes elaborats es troben els formatges i embotits artesanals, els productes realitzats en forns 
artesanals, salses i melmelades, l’oli, la cervesa artesanal i el vi. Finalment, en el catàleg també s'ha inclòs 
productes elaborats artesanalment en els quals la matèria primera no ha sigut cultivada en La Ribera, com el café i 
el xocolate. En cadascun dels productes s'inclouen empreses de la Ribera que bé de manera presencial o per venda 
online, venen aquests productes al detall. Les empreses incloses han sigut seleccionades en base tant al fet de 
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poder realitzar la venda al detall com a la forma artesanal de producció o elaboració, així com la producció 
agroecològica d'aquests. 

  Campanya de difusió. S’ha portat a terme una campanya gràfica, amb disseny de diptic informatiu del programa, 
programa del cicle de seminaris, banners publicitaris per a la seua difusió per les xarxes socials i premsa local. De 
totes les activitats dutes a terme en Gastro Ribera 2020 s’han fet notes de premsa i s’ha fet difusió per les xarxes 
socials. Així mateix tota la informació del mateix s’ha incorporat a la pàgina web www.riberaturisme.es en l’apartat 
de Gastro Ribera. Al voltant de 50 impactes en mitjans de comunicació i més de 100 seguidors en FB i instagram. 

 

Life Terra Ribera 

 
Des de les Àrees d’Educació Ambiental del Consorci de la Ribera i els departaments de joventut de la Mancomunitat de la 
Ribera Baixa i la Mancomunitat de la Ribera Alta anem a col·laborar amb el projecte Life Terra i portar-lo a terme en el nostre 
territori. Així sorgeix el projecte Life Terra Ribera. El projecte Life Terra és una iniciativa europea que pretén plantar i 
monitoritzar 500 milions d’arbres, un per i per a cada europeu, per a 2025, inspirant així a la societat per a l’acció climàtica. En 
el projecte participen 16 socis de 8 països (Alemanya, Bèlgica, Espanya, Grècia, Itàlia, Països Baixos, Portugal, i la República 
Txeca). Volterra Ecosystems, S.L lidera la implementació del projecte a Espanya. El projecte té un pressupost de 12.8 M€ i 
compta amb una subvenció de l’UE a través del Programa LIFE del 50%. Té una duració de 5 anys. 

Aquest Projecte de Plantació es portarà endavant conjuntament des de l’àrea d’Educació Ambiental del Consorci de la Ribera i 
els corresponents departaments de joventut de la Mancomunitat de la Ribera Baixa i la Mancomunitat de la Ribera Alta, amb el 
propòsit d’unir esforços per a la posada en marxa del projecte, la recerca de terrenys i la captació de persones joves de l’àrea 
geogràfica, i d’aquesta manera potenciar la conscienciació mediambiental mitjançant accions a la comarca de la Ribera de 
Xúquer. Les accions es portaran a terme per a la reforestació de terrenys que requereixen restauració (grans i petites àrees), 
incloent corredors biològics; enverdiment de zones urbanes, parcs, rutes de senderisme, etc.; enverdiment de zones 
industrials; terrenys danyats per incendis o no utilitzables; públics o privats, cedits pels ajuntaments que conformen el Consorci 
de la Ribera. Durant el mes de novembre i desembre s’ha fet la formació com a Terra Leaders i s’ha preparat la documentació 
per a comunicar a tots els Ajuntaments de la Ribera Alta i Baixa i vore aquells que estan interessats en participar en el 
projecte. 

 

Projectes europeus 

 
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 2020: 

 Reunió inicial de socis en Nicosia (Xipre). Març 2020. En aquesta reunió el Consorci com a responsable de Difusió i 

Comunicació va presentar el Plà de Difusió i Comunicació del projecte.  

 Recerca d’iniciatives d’emprendedurisme social. Amb motiu de la situació sanitària durant el confinament es van 

buscar empreses que estigueren adaptant la seua activitat econòmica a la nova situació i a ajudar als demès. 

 Publicació en FB de les bones pràctiques i noticies relacionades amb emprendedurisme social que envien els socis, 

2 noticies al mes per a publicar. El Consorci és el responsable de la publicació en el FB del projecte. 

 Informe econòmic i d’activitats de meitat de projecte. Juliol 2020.  

 Reunions online de seguiment del projecte, una reunió cada dos mesos. 

 Les reunions presencials es tornaran a fer en quan millore la situació sanitària. La primera està prevista per a 

Romania en el mes de març. 

Durant el 2021 s’hauran de fer les següents activitats: 
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 Manual de bones pràctiques de les bones pràctiques reunides pels socis del projecte.  

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

 Formació de 12 adults en economia social. 

 
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 + 

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 2020 

 Preparació d’una ferramenta per a avaluar les competències dels candidats. Revisió i análisi de la ferramenta per 

experts (abril 2020) i per grup objectiu del programa. Aquesta última es va fer de forma presencial en el mes de juny. 

 Traducció de la ferramenta per a avaluar les competències. Maig-Juny. 

 Recerca d’informació sobre curriculums i entitats que ofereixen formació sobre emprendedurisme a col·lectius 

vulnerable, especialment dones. 

 Informe econòmic i d’activitats en els mesos de març i juliol. 

 Reunions mensuals de seguiment del projecte de forma virtual.  

Activitats a realitzar en 2021: 

 Manual del curso de formació i guia de aprenentatge. 

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

 

ESCAPE 2 

Entitat Coordinadora: CONSORCI DE LA RIBERA 

Departaments: Educació Ambiental i Turisme 

Nom: Supporting the Development of Transnational Thematic Tourism Strategy (Escape 2) 

Objectiu: El projecte ESCAPE2 aborda les necessitats específiques detectades en  les àrees: experiències relativament 
escasses o inexistents del turisme  rural com a productes integrats i oferta estructurada i política de  desenvolupament 
integrada / estratègia territorial centrada en el turisme com a element clau per al creixement econòmic; baix nivell de  
consciència sobre la potencialitat econòmica de les àrees rurals i tota  la cadena turística connectada. 

. Data d’Inici: 1 de setembre de 2020 

Data de Finalització: 31 d’agost de 2023 

Programa: ERASMUS + 

Pressupost Consorci de la Ribera: 39.395 € 

Subvenció UE: 39.395 € 

Socis: MERIDAUNIA (Italy), MOMENTUM MARKETING SERVICES LIMITED (Ireland), New Edu no. (Slovakia), AGRITOUR 
Ltd.(Bulgaria), APROXIMAR- COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL (Portugal), ASOCIATIA EUROPEAN 
ASSOCIATION FOR SOCIAL INOVATION (Romania), ATHENS LIFELONG LEARNING INSTITUT EASTIKI MI 
KERDOSKOPIKI ETAIRIA (Greece), Kadin ve Genc Girisim Merkezi Dernegi - Woman and Young Entrepreneurship Centre 
Association (Turkey) 
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Activitats realitzades en 2020 

 Jornada formativa online en l’Agència Nacional (SEPIE). Novembre 2020  

 Elaboració d’acords amb els socis.  

 Signatura del conveni amb l’Agència Nacional. 

 Reunió de posada en marxa del projecte. Desembre 2020. 

 Signatura dels convenis amb els socis. 

Activitats a realitzar en 2021: 

 Análisi del territori i dels agents implicats per tal de definir una estratègia i definir plans d’acció. 

 Recerca per tal de fer una guia de bones pràctiques. 

 
ELP TRANSPORT 

Entitat Sòcia: CONSORCI DE LA RIBERA 

Departaments:   Educació Ambiental i Promoció Econòmica 

Nom: Expert on Local Public Transport. Resources development for a transectoral and transnational innovative expertise. 
(ELP TRANSPORT) 

Objectiu: El projecte vol centrar-se en les necessitats de formació de transport  públic local sostenible (LPT) en àrees amb 

patrons d'ús de transport públic  local similars.  

Data d’Inici: 15 de novembre de 2020 

Data de Finalització: 14 de maig de 2023 

Programa: ERASMUS + 

Pressupost Consorci de la Ribera: 60.977 € 

Subvenció UE: 60.977 € 

Socis: Conerobus Service s.r.l (Itàlia, coordinadors), CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD (Xipre), CONSORCI DE 
LA RIBERA (Espanya), GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE CENTER ZA 
POSLOVNO USPOSABLJANJE (Eslovenia), UNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE (Itàlia), UNIVERSITAT 
POLITECNICA DE VALENCIA (Espanya) i SVEUCILISTE U ZAGREBU (Croacia).  

Activitats realitzades en 2020 

 Revisió de l’acord amb els coordinadors i signatura.  

 Reunió tècnica per a preparar el treball a fer en el IO1. 

 Reunió de posada en marxa del projecte. Desembre 2020. 

Activitats a realitzar en 2021: 

 Disseny del perfil formatiu d’un expert en transport públic local. 

 Recollida de bases de dades del marc normatiu en Espanya. 

 Recollida de dades de perfils professionals relacionats. 

 Entrevistes amb els agents implicats. 

 Realització curriculum formatiu per a formació online. 

 Disseny i desenvolupament de la plataforma de e-learning. 

 
NEXT DOOR 

Entitat Sòcia: CONSORCI DE LA RIBERA 

Departaments:   Educació Ambiental i Promoció Econòmica 

Nom: Fostering neighbourhood participation to protect and care for elderly citizens 

. (NEXT DOOR) 

Objectiu: El projecte té com a objectiu promoure el capital social dins dels veïnats, fomentant la protecció de ciutadans d'edat 

avançada i augmentar els seus nivells d'autoestima i qualitat de vida. 

Data d’Inici: 1 de setembre de 2020 

Data de Finalització: 31 d’agost de 2023 

Programa: ERASMUS + 
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Pressupost Consorci de la Ribera: 42.999 € 

Subvenció UE: 42.999 € 

Socis: AFEJI (França, coordinadors),  APROXIMAR (Portugal), CONSORCI DE LA RIBERA (Espanya),  MERSEYSIDE 
(Regne Unit), EASI (Romania),  ACEEU GMBH (Alemanya), ANZIANE E NON SOLO (Itàlia) i AMADORA (Portugal). 

Activitats realitzades en 2020 

 Reunió de posada en marxa del projecte. Desembre 2020. 

Activitats a realitzar en 2021: 

 Establir una metodologia a mitjançant accions participatives.  

 Preparació del marc teòric. 

 Anàlisi de dades a nivell nacional i base de dades d’agents implicats. 

 Entrevistes amb agents implicats. 

 Disseny ferramenta digital. 

 Programa de conscienciació i formació. 

 
Participació en Projectes Europeus 

Durant el 2020 l’Àrea d’Educació Ambiental del Consorci de la Ribera, va redactar i presentar una proposta com a 

coordinador, va participar en la redacció juntament amb la Mancomunitat de la Ribera Baixa  d’un projecte com a co-

coordinador i va presentar com a coordinador dos propostes amb l’ajuda de Meridaunia com a co-coordinadora.  

 La participació en  projectes europeus és la següent:  

Projecte Programa Coordinador Sol·licitud Resolució 

CLIMATE ERASMUS+ Consorci de la Ribera  Abril 2020 
Denegada 

 (Juliol 2020) 

#AGRI4YOUTH ERASMUS+ 

Mancomunitat Ribera Baixa  

Consorci de la Ribera-co-

coordinador 

Abril   2020 Llista d’espera  (Juliol 2020) 

ESCAPE 2 ERASMUS+ 
Consorci de la Ribera 

co-coordinador Meridaunia 
Abril  2020 Aprovada (juliol 2020) 

ELP TRANSPORT ERASMUS+ CONEROBUS (Italia) Abril  2020 Aprovada (juliol 2020) 

NEXT DOOR ERASMUS+ AFEJI (França) Abril  2020 Aprovada (juliol 2020) 

SEES COSME 
CAMERA DI COMMERCIO 

I.A.A. DI TERNI  
Juny 2020 Denegada (juliol 2020) 

GROWN-UP ERASMUS+YOUTH EMYF GERMANY Maig 2020 Denegada  (octubre 2020) 

SMART 

COMMUNITIES 
ERASMUS+YOUTH Peterborough City Council Maig 2020 Denegada  (octubre 2020) 

YOUTH ERASMUS+YOUTH 
Consorci de la Ribera 

Co-coordinador Meridaunia 
Maig 2020 Denegada  (octubre 2020) 
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1. OBJECTIUS DE L’ÀREA D’ENERGIA PER A L’ANY 2020 

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: 

1. Serveis d’assessoria energètica municipal; 
2. Servei de ‘Sostres Fotovoltaics d’Autoconsum a la Ribera’. 
3. El servei de ‘la Ribera en Biodièsel’,i; 
4. Impuls a la Compra Pública d’Innovació per a la rehabilitació d’edificis municipals. 

 
 
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: 

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

 Gestió de la contractació de l’electricitat i el gas natural o d’altres fonts d’energia; 

 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; 

 Assessorant 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 desenvolupat durant 2020 als pobles de: 

L’Alcúdia  Guadassuar  Alfarp 
Alzira   Algemesí  La Barraca d’Aigües Vives 
 
 

b) Contractació conjunta dels subministraments municipals d’electricitat amb energia 100% renovable. Amb 
aquest acord marc 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.  
 
Com a resultat de l’acord marc es va adjudicar al juliol de 2020 amb l’adhesió de 20 ajuntaments (a 21/09/2020, data 
de l’informe) i la compra de 18 GWh d’electricitat 100% renovable i un import de licitació de més de 3 milions 
d’euros. L’estalvi econòmic induït va ser de més de 712000 € (comparant-t’ho amb la factura elèctrica de l’any 
anterior). 
 
Posteriorment, s’ha produït l’adhesió de 3 ajuntaments, Albalat de la Ribera; Sant Joanet i la Pobla Llarga, més a la 
contractació. 
 
 

c) Actuacions de millora de l’eficiència energètica dels sistemes d’enllumenat públic municipal. El Consorci de 
la Ribera va assistir 5 ajuntaments de la Ribera: Alfarp, l’Alcúdia, Montroi, Senyera i Sumacàrcer amb la realització 
de la auditoria energètica de l’enllumenat públic exterior, la elaboració de la memòria tècnica de l’actuació de 
reforma del sistema d’enllumenat públic i la gestió tècnica de l’expedient de sol·licitud de la ajuda de l’IVACE 2020. 
 
Aquestes actuacions es realitzaren en el marc de les ajudes convocades per l’Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial (IVACE) per a l’execució de mesures d’estalvi i eficiència energètica en els sistemes d’enllumenat públic 
exterior existent als municipis de la Comunitat Valenciana al 2020. 
 
 

El SERVEI ‘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 
reduint les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquest projecte es recolza amb les ajudes de ‘Instituto para la 
Diversificación y el ahorro de Energía’ (IDAE, Ministeri de Transició Ecològica) per a fomentar una economia baixa en 
carboni, que subvenciona un 50% del cost a fons perdut pels ajuntaments. 
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Finalment, el 23/12/2020 es va presentar la sol·licitud de subvenció pels municipis de la Mancomunitat de la Ribera Baixa 
i el 28/12/2020 la sol·licitud pels pobles de la Ribera Alta. En total s’ha inclòs als 2 projectes, un per mancomunitat, 23 
plantes d’energia solar fotovoltaica en edificis i instal·lacions municipals. Els pobles que participen al projecte presentat a 
la Ribera Alta són: Alfarp, Algemesí, l’Alcúdia, la Barraca d’Aigües Vives, Montroi, Montserrat, Sant Joanet, Senyera i 
Sumacàrcer. Al projecte presentat a la Mancomunitat de la Ribera Baixa participen els següents pobles: Albalat de la 
Ribera, Polinyà de Xúquer i Favara. 

 
 

El SERVEI ‘LA RIBERA BIODIÈSEL’, durant l’any 2020 s’ha iniciat el contracte amb la nova empresa concessionària del 
servei de millorar recollida d’aquest residus als nostres pobles. 
 
Aquest servei es va adjudicar el darrer desembre de 2019 a l’empresa ECOACTIV JBD S.L. Amb aquest nou contracte 
es pretén donar un nou impuls al servei basat amb dos línies principals d’actuació. El primer eix d’actuació és l’augment 
de la xarxa de contenidors taronja als pobles de la Ribera per així facilitar la ciutadania un major nombre de punts 
d’abocament. Així mateix, s’està procedint a la desinfecció i/o substitució progressiva de la xarxa de contenidors existent. 
El segon eix de treball s’orienta a treballar la comunicació i conscienciació de la ciutadania, amb la realització de 
xerrades, producció de material de comunicació i d’altres eines que provoquen un canvi de conducta en la ciutadania cap 
a un comportament més responsable. 
 
Durant l’any 2020, les principals actuacions realitzades són les següents: 

 Ampliació de la xarxa amb la instal·lació de 6 contenidors a Alginet. 

 A Algemesí s’ha dut la renovació/substitució de tots els contenidors. 

 A Sollana s’han instal·lat tres nous contenidors al carrer. 

 A Carlet s’ha realitzat la renovació de tots els contenidors. 

 A Alfarp es va reposar el contenidor al carrer. 

 A Almussafes, Benifaió i l’Alcúdia s’ha renovat parcialment i reparat els contenidors situats de carrer. 

 A Montserrat s’han retirat els 3 contenidors que tenien situats al carrer. 

 A més, s’ha estat realitzant tasques de neteja i desinfecció dels contenidors de tota la xarxa de contenidors. 

 Per últim, les xerrades/accions de conscienciació estava previst iniciar-les al més de maig de 2020, però 
deguda a la situació provocada per el COVID-19 no s’ha pogut executar fins el moment. 

 
 
Els PROJECTES D’IMPULS A LA COMPRA PÚBLICA D’INNOVACIÓ PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS 
MUNICIPALS, pretenen utilitzar el procediment de compra pública d’innovació (CPI) per estimular la creació de clústers 
innovadors que milloren la competitivitat dels ajuntaments i les empreses de la Ribera de Xúquer. Més concretament, la idea 
és impulsar el desenvolupament de tecnologia i/o solucions innovadores i la seua incorporació massiva al mercat en el camp 
dels anomenats edificis intel·ligents (‘smart buildings’) que són aquells edificis amb un consum d’energia quasi nul·la com a 
conseqüència de ser energèticament molt eficients i d’incorporar instal·lacions de producció d’energia renovable in situ. 
 
Durant l’any 2020, s’han estat portant a terme les accions preparatòries, disseny i llançament de procediments de CPI per a la 
construcció i/o rehabilitació energètica dels següents edificis: 

 Nou edifici de la Policia Local d’Alzira, i; 

 Antic edifici de la Caixa d’Estalvis de Carcaixent. 
 
Aquests projectes s’executen amb el suport de l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI) a través de les ajudes en matèria 
d’enfortiment i desenvolupament del sistema valencià d’innovació per a la millora del model productiu. 
 
 
 
OBJECTIU B: PROMOCIONAR EL PACTE DE LES ALCALDIES PEL CLIMA I L’ENERGIA 
Mitjançant el present objectiu es pretén involucrar els ajuntaments de la Ribera i la ciutadania en general amb la lluita contra el 
canvi climàtic a través de la principal iniciativa voluntària engegada per la Unió Europea que és el Pacte de les Alcaldies pel 
Clima i l’Energia (https://www.covenantofmayors.eu/) 
 
El Consorci de la Ribera, com a ‘Territorial Coordinator’ a la comarca de la Ribera del Pacte de les Alcaldies 
http://www.covenantofmayors.eu/about/covenant-coordinators_en.html?structure_id=302 ha estat realitzant un treball intens 
amb la promoció de la iniciativa del Pacte de les Alcaldies i amb la recerca d’oportunitats per desenvolupar els plans d’acció 
de millora de la sostenibilitat energètica dels pobles i ciutats de la Ribera. 
 
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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