
Resum Activitats Àrea Educació Ambiental 2021
· Agenda Cultural TOT CULTURA
Recordatoris i enviaments de link als ajuntaments. Revisió de events i publicació.
· Camins escolarsSeguiment de l’expedient de la subvenció demanada al IDAE per part de l’Ajuntamentd’Algemesí. Concessió de la subvenció i posada en marxa de la campanya de conscienciació.Xarrades a comerços, grup de persones majors Algemesí Camina i 11 xarrades als alumnes de5é i 6é de 4 escoles d’Algemesí.· Programa Paratges 21Rutes ambientals guiades pels paratges naturals de la Ribera. 12 rutes. (Octubre-Novembre).Gestió a través de Servientradas.com.· Ruta del Medi Ambient
Organització de noves visites al programa i realització del material educatiu per a elles: Corralde Rafel (l’Alcúdia), Montanyeta de Sants (Sueca) i Llacuna del Samaruc (Algemesí).
· Projecte Life Terra RiberaProjecte de reforestació en terrenys degradats. Gestió documentació dels ajuntaments.Participen 19 ajuntaments, 6 de Ribera Baixa i 13 de Ribera Alta. 7 municipis han enviat les fitxesdels terrenys (Beneixida, Carcaixent, Favara, L’Alcúdia, Llombai, Montserrat i Sollana).· Projecte GastroRibera
Juntament amb el departament de Turisme. Realització del projecte Gastro Ribera 2021:Novembre Gastrònomic en la Ribera de Xúquer. Activitats realitzades dins del projecte en lesque més s’ha col·laborat durant el mes de setembre i novembre: Menús GastroRibera Km0 alsrestaurants i bars de la comarca. Participació de 6 restaurants de 6 municipis. Descompte a les200 primeres persones de 10€ al client per compra del menú. Gestionat a través deServientradas.com
· Projecte Turisme Actiu
Juntament amb el departament de Turisme. Realització del projecte Turisme Actiu a la Ribera.Subvenció rebuda per la Diputació de València a la Mancomunitat de la Ribera Baixa. Gestió del’expedient administratiu.
· Projecte europeu EASE
Projecte per a facilitar la integració de les dones en el mercat laboral a través de la creaciód'empreses. Activitats: realització dels mòduls formatius, recerca de 15 dones per a fer el cursformatiu de creació d’empresa. Reunió en Itàlia (Juliol) i en Espanya (Setembre). Formació enItalia (novembre).
· Projecte europeu ALTERNATIVA
Objectiu de facilitar la transferència de bones pràctiques i idees d'emprenedoria social.Activitats: Responsables comunicació. Publicació FB. Reunió en Espanya (Setembre).
· Projecte europeu ESCAPE2 (coordinadors)
Desenvolupament d'una estratègia i creació de xarxes en turisme rural. Activitats: Enquesta pera analitzar el sector en la Ribera (patrimoni cultural i natural, allotjaments/restauració iGuies/Associacions). Jornada explicativa (Juny). Reunió en Espanya (Juliol) i reunió en Bulgaria(Octubre).
· Projecte europeu ELP-Transport
Desenvolupar productes innovadors en l'àmbit de la Formació Professional per al Sistema deTransport Públic Local. Activitats: Entrevistes a experts del transport públic, Disseny del perfilformatiu d’un expert en transport públic i creació dels mòduls formatius.
· Projecte europeu NEXT DOOR
Promoure el capital social en els barris, fomentant la protecció de les persones majors.Activitats: Recopilació de recursos en La Ribera. Entrevistes a professionals, veïns i personesmajors. Creació de fitxes. Vídeo a regidores (Salut i Benestar Social) Algemesí. Taller ambprofessionals i taller amb persones majors i veïns.
· Recolzament Projectes europeus de les Mancomunitats de la Ribera Alta i Baixa: PAS,BLIGS i Small Holders.


