
 
 

 

 

 

 

 

 

RESUM ACTIVITATS  ÀREA DE 
TURISME 2021 
 

 

Riu xúquer: 
1.-Primera Edició “ Descens del Xúquer”  amb la col·laboració del clubs de piragüisme de la Ribera, 
i els Ajuntaments de : Algemesí, Alzira, Sueca, Albalat ,Polinyà i Riola. Dies: 25 i 26 de setembre de 
2021. 
 
2.- Coordinació amb la CHX i els municipis d ´Alzira i Polinyà de Xúquer per a l ´inici dels treballs de 
la rehabilitació de la vorera del riu al pas per estos municipis. Coordinació en altres ajuntaments per 
a la proposta d´intervenció en altres municipis per al 2022. 
 
3.- Coordinació i col·laboració en la Fundació LIMNE per a l ´actuació de neteja de deixalles del riu 
Xúquer. Jornada el dia 12 de desembre per als 5 municipis restants  de la comarca. 
 
Presentació de la candidatura als Plans de Sostenibilitat 2021 
Coordinació, col·laboració i revisió del projecte presentat a la candidatura. 
 
Xarxa cicloturística: 

Treballs de finalització de la senyalització de les ciclorutes número 4 i 10. Treball de camp, reunió 
en tècnics, sol·licitud d´autorització per a la instal·lació, coordinació en la empresa instal·ladora. 
 
Formació per a agents turístics amb la col·laboració del cdt de valència 
Gastronomia: Elaboracions en productes de proximitat en Algemesí - Octubre 

Capacitació per al sector turístic per a l´adpatació al client de cicloturisme – Decembre 
 
Projecte GASTRORIBERA KM0 : 
Per tal de promoure el consum dels productes de proximitat i incloure'l´s dins de la cadena de valor 
del turisme gastronòmic, Accions dutes a terme: 
Formació per a cuiners 
Foment del consum de menús de proximitat : Novembre Gastronòmic 
Encontre gastronòmic de la Ribera de Xúquer: 23 de novembre en Algemesí. 
 
Actualització i reedició del fullet digital de senderisme 
Actualització de la informació necessària per a la reedició del fullet de senderisme així com un plànol 
que recull tots els recursos. 
 
Formació Sicted : Sistema de Calidad Turística en destino. 
Realització del curs on-line de dues setmanes de duració. Reunions tècniques per a iniciar la 
implementació de este sistema de qualitat en els ajuntaments de  Carcaixent i Alzira. 
 
Escape 2: projecte Erasmus +   
Participació i coordinació del projecte. Assistència a les reunions virtuals, organització de la reunió 
ací en La Ribera. Treballs relacionats en el projecte: enquestes, anàlisis de partida, informe de 
resultats enquesta, entre altres.   
 
Publicació en xarxes ; Facebook i Instagram   
 


