
Resum Activitats Àrea Educació Ambiental 2022
· Camins escolars-Seguiment de la campanya de conscienciació als alumnes de 5é i 6é de les escoles d’Algemesí.23 xarrades en total. Disseny de material de difusió: jupetins per al grup de voluntaris del’Algemesí Camina, cartells del Bus a Peu i nous adhesius per als comerços. Repartimentadhesius i xarrades pels comerços. Qüestionaris de mobilitat a tots els alumnes d’infantil iprimaria. Anàlisis dels qüestionaris i Informe Final Valoració Campanya de Conscienciació.Presentació de l’informe als centres educatius. Assessorament per a la Justificació a l’IDAE de lasubvenció a l’Ajuntament d’Algemesí.-Activitat de foment del Bus a Peu en Sollana dins de la Setmana de la Mobilitat Sostenible.(Setembre). Programa Paratges 22Rutes ambientals guiades pels paratges naturals de la Ribera. 14 rutes. (15 Octubre-27Novembre). Algemesí, Corbera, Favara, Riola, l’Alcúdia, Alzira, la Barraca d’Aigües Vives, Alfarp,Turís, Càrcer, Manuel, Sueca i Polinyà de Xúquer. 665 participants. Projecte Life Terra RiberaProjecte de reforestació en terrenys degradats. Gestió documentació dels ajuntaments.Plantacions: Montserrat (4 dies en gener i febrer) i 1 dia Sollana (març). Agenda Cultural TOT CULTURA
Recordatoris i enviaments de link als ajuntaments. Revisió de events i publicació.

 Projecte Impulsem Turisme
Subvenció concedida per la Diputació de València a la Mancomunitat de la Ribera Baixa. Gestióde l’expedient administratiu.

 Estudi de Transport de bus interurbà per als cicle formatius i batxilleratEstudi de transport de les línies de bus interurbà de la Ribera per a facilitar l’accés als estudiantsde cicles formatius i batxillerat. Juny-Desembre 2022.
 Programa Ecoconsells en A punt Radio.Col·laboració amb el programa Ecosfera del Rall d’A punt Radio, fent un ecoconsell cada setmana(gener-desembre).· Projecte europeu EASEProjecte per a facilitar la integració de les dones en el mercat laboral a través de la creaciód'empreses. Realització curs formatiu a 15 dones. Realització manual formatiu del curs. Jornadade difusió del projecte. Reunió en Portugal (Abril) i Slovakia (Juliol). Justificació final del projecte(juliol-octubre).

· Projecte europeu ALTERNATIVAObjectiu de facilitar la transferència de bones pràctiques i idees d'emprenedoria social.Activitats: Responsables comunicació. Publicació FB. Jornada difusió projecte. RealitzacióManual Emprenedurisme Social. Reunió en Romania (maig) i Polonia (juliol). Justificació finaldel projecte (juliol-octubre).
· Projecte europeu ESCAPE2 (coordinadors)Desenvolupament d'una estratègia i creació de xarxes en turisme rural. Activitats: Realitzaciómòduls formatius del curs per a professionals de turisme. Informe i justificació intermedi delprojecte. Webinar difusió. Reunió en Italia (gener) i Irlanda (setembre).
· Projecte europeu ELP-TransportDesenvolupar productes innovadors en l'àmbit de la Formació Professional per al Sistema deTransport Públic Local. Activitats: Formació en Italia. Curs formatiu a 4 estudiants i pràctiquesformatives en empresa transport de la Ribera (Franjen). Informe final de tots els pilots.
· Projecte europeu NEXT DOORPromoure el capital social en els barris, fomentant la protecció de les persones majors.Activitats: Realització mòduls formatius i curs formatiu a 34 professionals (novembre-gener 23).Formació en la Ribera (juny-40 persones). Activitats difusió projecte (Favara, Polinyà, Corbera,Riola). Creació d’articles per a pàgina web projecte. Reunió Portugal (novembre).
· Recolzament Projectes europeus de les Mancomunitats de la Ribera Alta i Baixa: PAS,Go Zero, BLIGS i Small Holders. Assistència a reunions dels projectes per a assessorar.· Tècnic enllaç entre Consorci de la Ribera i Mancomunitat Ribera Baixa: gestióadministrativa PMUS de la Diputació i de l’expedient de instal·lacions FV del IDAE.Tramitació pas a mercat lliure de la Mancomunitat Ribera Baixa.


