
ACTIVITATS DESENVOLUPADES ÀREA DE TURISME 2022
RESPONSABLE: Graciela Olivert 

1. PROGRAMA VISITES ENTRECOMARQUES: https://bit.ly/3H5Ro7g 
Posada en marxa de la programació del programa de visites guiades del 22 febrer al 26
de juny. Enguany amb la proposta de rutes ,visites i experiències de la associació de
turisme Rural Xúquer impulsada per l´àrea de turisme del Consorci

2. DESCENS DEL XÚQUER: https://riberaturisme.es/descens-del-xuquer/?lang=ca 
Coordinació i posada en marxa per a la realització de la segona edició del Descens del
Xúquer. Reunions de coordincació recerca de patrocinadors, realització del event.

3. GASTRORIBERA: https://riberaturisme.es/gastroribera-2022/?lang=ca 
Coordinació i posada en marxa del programa de turisme gastronòmic. Un projecte per a
donar a conèixer tota la cadena de valor del turisme Gastronòmic: Jornades, concurs i
mercat de productes de proximitat.

4. CANYA A LA CANYA : 
Coordinació per a la presentació i preparació del projecte així com a la posada en marxa
de  les  primeres  accions  d´inici  .  Coordinació  i  comunicació  del  projecte.  Aprovats:
4.208.549,16€ total projecte, Consorci: 3.642.728,00€

5. IMPLEMENTACIÓ SICTED : https://bit.ly/3ivYuaJ  
Formació per a la implementació del sistema de qualitat turística en Destí: SICTED.
Coordinació  del  projecte  i  execució  de les  diferents  accions  per  a  que les  empreses
adherides es puguen distingir. Un total de 14 empreses passen a distingir-se en 2022.

6. REDACCIÓ PROJECTES per optar a Subvencions: 
• Pla de sostenibilitat turística ordinari- Conselleria Turisme
• Pla de sostenibilitat turística extraordinari -Conselleria Turisme
• Premis Emprén Esport – Fund. Trinidad Alfonso  Aprovats: 15.000€
• Projecte Gastroribera Conselleria Agricultura Aprovats: 3.000 €
• Projectes  turisme:  Gastroribera,  descens  del  Xúquer,  actualització  fullets,

Entrecomarques  –  València  Turisme  ajudes  Diputació  Impulsem  turisme  Aprovats:
MANRA 7.918,55€ , MANCO BAIXA: 8.597,29€

• ERASMUS + :
Digitourism, redacció del projecte que ha estat aprovat i que es posarà en marxa a partir
de  desembre  de  2022.  Socis  del  projecte,  Lider:  Ajuntament  d´Ontinyent
Aprovat:60.000€ total projecte

• Agritour : Redacció de projecte com a coordinadors. Pressupost: 1.000.000 €

7. Projectes europeus : «Escape 2» . Aprovats: 388.850,00€ total. Consorci: 50.880,00€
Execució del projecte sobre formació en turisme Rural que finalitzarà enguany.

8. Actualització fullets mapa senderisme: Recull d´informació i imatges per a actualitzar el
fullet i disseny d´un mapa general d´informació de les rutes. 
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