
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·labora: 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

ÍNDEX 

1 ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ ............................................................................................. 4 

2 ANÀLISI SOCIOECONÒMIC ................................................................................................... 5 

2.1 DESCRIPCIÓ DEL TERRITORI ........................................................................................ 5 

2.2 SISTEMES PRODUCTIUS A LA RIBERA .......................................................................... 8 

2.3 DIMENSIÓ MITJANA DE LES EMPRESES .................................................................... 11 

2.4 XARXES EMPRESARIALS I INNOVACIÓ ....................................................................... 12 

2.5 CAPITAL HUMÀ .......................................................................................................... 14 

2.6 CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ RESIDENT EN RELACIÓ A L’OCUPACIÓ .......... 15 

2.7 EFECTES DE LA COVID-19 .......................................................................................... 19 

2.8 ASPECTES CLAUS PER AL DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC DE LA RIBERA DE 

XÚQUER ................................................................................................................................ 19 

3 ESTRATÈGIES EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ A LA RIBERA DE XÚQUER .................................... 22 

3.1 OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB ELS RECURSOS TERRITORIALS .......... 24 

3.2 OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB LES XARXES TERRITORIALS ............... 43 

3.3 OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB ELS PROCESSOS D’INNOVACIÓ ........ 47 

4 ANNEXOS ........................................................................................................................... 51 

4.1 ANNEX 1: CONCLUSIONS DEL DIÀLEG SOCIAL 27/05/2020 ...................................... 51 

4.2 ANNEX 2: ACTA FORUM 7/07/2020 .......................................................................... 53 

4.3 ANNEX 3: ACTA FORUM 29/09/2020 ........................................................................ 56 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1 ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ 

 

LABORA, anteriorment SERVEF, està desenvolupant un programa conjunt per a la Comunitat 

Valenciana que té com a objectiu el desenvolupament de polítiques de foment de l’ocupació 

des de la perspectiva territorial, denominat AVALEM TERRITORI. 

 

Iniciat en 2016, amb la creació de diversos acords territorials per a l’ocupació junt amb els 

pactes territorials per l’ocupació ja existents, com el PATER (Pacte Territorial per a 

l’Ocupació en la Ribera), s’han dut a terme diferents accions integrades en un pla plurianual 

dissenyat per investigadors de la Universitat de València, en el que participen altres 

universitats públiques valencianes. Aquestes accions estan dirigides pels fonaments de la 

planificació estratègica participada, de manera que s’han abordat diagnòstics així com 

documents estratègics. 

 

Des de la Universitat de València s’han realitzat treballs previs que permeten establir 

l’estructura del pla estratègic dirigit al desenvolupament territorial, en termes de mercat 

laboral a partir de 2020. En primer lloc, ens referim al document publicat en 2017, 

(Diagnòstic Socioeconòmic de la Ribera de Xúquer) sobre les bases tècniques que establiren 

el desenvolupament del projecte AVALEM TERRITORI, impulsat per LABORA, així com 

l’elaboració de diagnòstics per cadascun dels Acords Territorials.  En segon lloc, el document 

estratègic referit al mercat laboral per a les ÀREES FUNCIONALS, en el que es va incloure el 

conjunt comarcal de de la Ribera de Xúquer (Benavet, Maria; March, Gema; Solves, David. 

La Ribera de Xúquer).  

 

El disseny tècnic, tant per als diagnòstics com per a l’establiment de les estratègies 

necessàries per a millorar el mercat laboral d’un territori, parteix dels principis fonamentals 

del DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL, en els quals adquireixen protagonisme el conjunt de 

recursos territorials, les xarxes de relacions entre els actors presents en el territori, i 

finalment, les capacitats d’innovació tant empresarials com socials.  
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El PATER (Pacte Territorial per a l’Ocupació en la Ribera), en el marc del programa de 

realització de diagnòstics territorials subvencionat per Labora en 2017, va realitzar el 

diagnòstic socioeconòmic i estratègies en matèria d’ocupació de la comarca de la Ribera de 

Xúquer.  

 

Mitjançant el programa de Projecte Experimental impulsat per LABORA (2020), el PATER ha 

dut a terme una actualització del diagnòstic i de les estratègies des d’una perspectiva local. 

Per tal de fer-ho plausible, s’ha procedit a la contractació d’un equip tècnic, s’ha comptat 

amb l’assessorament tècnic de l’equip investigador de la Universitat de València 

responsable acadèmic del projecte AVALEM TERRITORI i s’ha comptat amb la participació 

dels diferents agents socials i econòmics del territori (polítics, associacions empresarials i de 

participació social, sindicats, professorat de formació per a l’ocupació, cooperatives 

agrícoles, federacions de cooperatives, empreses privades del sector agroalimentari, turístic, 

comers i AODLs (Agenst d’ocupació i desenvolupament social) dinamitzadors i coordinadors 

del PATER. 

 

2 ANÀLISI SOCIOECONÒMIC 

2.1 DESCRIPCIÓ DEL TERRITORI 

 

La Ribera de Xúquer és un territori compost per les comarques de la Ribera Alta i la Ribera 

Baixa, ocupa una superfície de 1246’9km². La Ribera està situada al centre de la Comunitat 

Valenciana i limita a l’est amb la mar mediterrània, al nord amb l’Horta i l’Hoya de Bunyol, a 

l’oest amb la canal de Navarrés i al sud amb la Costera i la Safor. 

 

En l’actualitat a la Ribera hi ha una població de 300.235 habitants segons el padró de 2019 i 

està repartida en els 47 municipis que la formen i per ordre alfabètic són;  Albalat de la 

Ribera, Alberic, Alcántara de Xúquer, Alfarb, Algemesí, Alginet, Almussafes, Alzira, Antella, 

Beneixida, Benicull de Xúquer, Benifaió, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Càrcer, Carlet, 

Catadau, Corbera, Cotes, Cullera, Favara, Fortaleny, Gavarda, Guadassuar, L’Alcúdia, La 

Pobla Llarga, L’Ènova, Llaurí, Llombai, Manuel, Massalavés, Montserrat, Montroi, Polinyà de 



6 

 

Xúquer, Rafelguaraf, Real, Riola, Sant Joanet, Sellent, Senyera, Sollana, Sueca, Sumacàrcer, 

Torís, Tous i Villanueva de Castellón.   

 

La població de la Ribera es concentra en els municipis més grans com Alzira (capital de la 

Ribera Alta), Sueca (capital de la Ribera Baixa), Cullera, Algemesí i Carcaixent. Aquestes cinc 

poblacions de més de 20.000 habitants cadascuna representen quasi la meitat del total de la 

població de la Ribera. 

 

No obstant això, la Ribera és un territori heterogeni al qual trobem poblacions grans com 

Alzira (44.352 habitants) i poblacions menudes com Cotes (333 habitants), poblacions a 

l'àrea litoral com Cullera i poblacions a l'àrea interior com Sumacàrcer, poblacions al nord 

com Torís i poblacions al sud com Rafelguaraf. 

 

La Ribera compta amb una vertebrada xarxa d'infraestructures que afavoreix els fluxos 

econòmics amb l'exterior i són: 

 Autovia A7 

En la Ribera l’Autovia A7 entra per Beneixida i ix per Almussafes en un punt molt 

estratègic perquè és previ a la desviació del BYPASS de València i el desviament al port 

de València. L’Autovia A7, gràcies a la seua ubicació, ha permés establir  importants 

polígons industrials, fins i tot en poblacions amb pocs habitants com Massalavés, 

Alcántara de Xúquer i Beneixida. 

 Autopista AP7 

L’Autopista AP7, que feta ja la reversió es pot usar de manera gratuïta, transcorre per la 

Ribera Baixa des d'Almussafes fins a Favara.  L'AP7 permet una ràpida connexió per a les 

empreses situades en els polígons de Favara, Corbera, Algemesí i Sollana. 

 Autovia autonòmica CV50 

L’Autovia autonòmica CV50 dona entrada a la comarca per poblacions com Torís, 

Montroi, Real, travessant literalment la comarca i comunicant municipis com Carlet, 

l’Alcúdia o Alzira. 

L'Autovia autonòmica CV50 discorre des del nord-oest de la Ribera fins al sud-est i 

permet que polígons d'Alzira i Guadassuar disposen d'una eixida directa cap a l'A7. Està 

previst que es desdoblegue en autovia i connecte l'A3 a l'altura de Xiva i Xest amb l'A7 a 
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l'altura de l'Alcúdia on actualment suposa el pas per l'interior del municipi, així com 

Carlet i els municipis per on travessa que dificulta i fa més costós el transport i perjudica 

la qualitat de vida dels seus veïns en suportar el trànsit de camions per dins del nucli 

urbà. 

 Autovia A38 

L'Autovia A38 és una autovia que discorre entre València i Alacant per la costa prop de la 

mar Mediterrània. La inauguració data de juliol de 2008 a Sueca i  des de llavors segueix 

en obres en alguns trams. En l'actualitat estan construint els trams de la variant de 

Cullera i Favara. L’A38 ha permés millorar la connexió des de València als municipis de la 

Ribera Baixa i als seus polígons industrials. 

 Autovia Autonòmica CV41 

L’autovia autonòmica CV41 pertany a la xarxa de carreteres de la Comunitat Valenciana i 

uneix les poblacions d’Alzira i Xàtiva. La CV41 inicia el seu recorregut a Alzira i voreja les 

poblacions de Carcaixent, la Pobla Llarga, Villanueva de Castellón i Manuel, acabant el 

seu recorregut a Xàtiva. 

La CV41 facilita la connexió entre els polígons situats en La Pobla Llarga, Manuel i Sant 

Joanet.  

 

Quant a la xarxa ferroviària per la Ribera transcorren  xarxes  de tren RENFE i de Metro-

València que connecten els municipis amb la capital de la província. 

 

Existeixen dues línies de RENFE de rodalia, C2 València-Moixent que passa pels municipis 

d'Algemesí, Alzira, Benifaió-Almussafes, Carcaixent, La Pobla Llarga, Manuel-L'Ènova i la C1 

València-Gandia que passa per Cullera, Sueca i Sollana. 

 

La línia 1 de metro Bétera-Villanueva de Castellón transcorre per la comarca de nord a sud 

pels municipis d'Alberic, Alginet, Benimodo, L'Alcúdia, Carlet, Massalavés i Villanueva de 

Castellón. 

Cal matisar les crítiques dels veïns de la comarca per la deficiència del servei de metro-

València, la freqüència és bastant escassa i la lentitud a causa de les 40 parades que separen 

les poblacions de Bétera i Villanueva de Castellón fa que el trajecte dure 1 hora i 45 minuts. 
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Per contra, la qualitat i la freqüència del servei dels trens de rodalia de RENFE és bona, són 

ràpids i existeix una freqüència important. 

 

La xarxa ferroviària es completa amb el transport d'autobusos i taxis i és ací on  trobem una 

feblesa principalment en els 29 municipis que no posseeixen ni parada de tren ni de 

metro perquè seria convenient dotar-los de serveis més eficients de transport per a 

comunicar-se amb la capital administrativa de la comarca Alzira i sobretot amb l'Hospital de 

la Ribera. 

 

La línia de transport públic Alzira disposa d'una estació d'autobusos oberta que ha rebut 

nombroses crítiques ja que la seua qualitat d'estació no tancada fa que les seues 

instal.lacions no siguen adequades a les necessitats dels usuaris. 

Així doncs, la línia de transport públic Alzira és el centre de les línies regulars a altres 

municipis de la Ribera entre d’altres: 

 Alfarb-Llombai-Catadau-Carlet-Benimodo-L'Alcúdia-Guadassuar-Alzira 

 Carcaixent-Alzira-Algemesí 

 Cullera-Favara-Llaurí-Corbera-Alzira. 

 Sueca-Fortaleny-Corbera-Alzira 

 Alberic- Alzira que passa per Tous i Antella. 

 

2.2 SISTEMES PRODUCTIUS A LA RIBERA 

 

A. Sector primari (l’agricultura a la Ribera) 

El territori de la Ribera és molt extens i ofereix diverses possibilitats de cultiu que es troben 

reconeguts com a denominacions d'origen, la taronja, el kaki Ribera de Xúquer, l'arròs, el vi, 

la mistela i la mel. 

La major extensió de cultiu correspon a cítrics, encara que és l'exportació dels productes 

agrícoles el suport de l'economia de La Ribera. El sector agrícola és molt important en la 

Ribera sobretot als municipis que es troben al sud de la Ribera Alta; Rafelguaraf, Cotes, 

Sellent, L’Ènova, Sumacàrcer o Antella. 
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En la zona de la Vall dels Alcalans; trobem la producció vitivinícola a Montserrat, Montroi, 

Real o Torís, i la producció apícola que ha desenvolupat indústries alimentàries que 

comercialitzen mel i varietats a Montroi, Real i Montserrat. 

En canvi, el kaki es concentra a les poblacions d'Alcúdia, Guadassuar, Carlet o Alginet. I 

l'arròs a la Ribera Baixa; Cullera, Riola o Corbera. 

Les característiques de l'agricultura en la Ribera serien l'elevat minifundisme, l'envelliment 

de la població, l'abandó dels camps de cultiu, ocupació estacional…Quant al mercat laboral 

es contracta per temporades de manera discontínua i és quan es produeix el major impacte 

econòmic normalment en cooperatives i magatzems. 

Al llarg de les últimes dècades, hem transformat les nostres condicions econòmiques i 

productives deixant de costat l'agricultura i part de la indústria passant a un excés de 

serveis.  

La crisi de la pandèmia a nivell mundial de la COVID-19, ens ha demostrat que davant 

aquesta situació hi han serveis que són imprescindibles i vitals per a la societat, així doncs 

hem pogut veure la importància de l'agricultura i especialment la necessitat del sector 

agroalimentari per a garantir i abastir els mercats. 

 

Cal donar un relleu generacional a l'agricultura i  per això és necessària una formació 

especialitzada (agrodigitalització, dinamització i modernització) que ens permet millorar les 

condicions de les nostres explotacions i mantenir la capacitat de proveïment agroalimentari  

Cal augmentar el valor de la producció agrària i prioritzar la qualitat que demanden les 

persones consumidores tenint en compte les preferències en aliments ecològics, seguint 

sempre les directrius europees en seguretat alimentària. 

 

La gran part dels agricultors de la Ribera de Xúquer senten que l'adopció de la tecnologia en 

l'agricultura és una cosa reservada als grans productors i empreses agroalimentàries. 

Per tal de millorar la competitivitat de la comarca caldrà reduir els costos de producció, açò 

es podria aconseguir mitjançant una INNOVACIÓ en l'organització (reunificació de les 

parcel·les,  mecanització dels cultius i agrupació de llauradors a nivell productiu en 

cooperatives).  
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B. Sector secundari (la indústria) 

La fabricació de vehicles es concentra en la factoria Ford situada a Almussafes i en el clúster 

d'empreses proveïdores de diversos sectors. 

Altres activitats que també són importants en la Ribera són; la indústria de l'alimentació, la 

fabricació de productes metàl·lics, la construcció, la fabricació de maquinària i equip, la 

indústria de fusta i suro, la fabricació de mobles i la indústria de paper.  

 

Les empreses de fabricació de productes metàl·lics es troben en les localitats de Sueca, 

Alzira, Algemesí, L'Alcúdia, Carlet, Benifaió i Almussafes, principalment. 

Durant l'impacte de la COVID-19 les causes de la caiguda de la facturació en les empreses 

s'ha produït per diversos motius, principalment s'atribueix a la falta de demanda i també a 

la impossibilitat de realitzar l'activitat, el tancament per obligació legal. 

 

C. Sector terciari (serveis) 

La concentració d’empreses de comerç a l’engròs es troba a Sollana, Algemesí, Alzira, Sueca 

i Carlet. I el comerç al detall es troba a les localitats més grans com Alzira, Sueca, Algemesí, 

Carcaixent i  Cullera. 

Cal afegir a Alzira un important nombre d'afiliacions a la seguretat social en el sector sanitari 

a causa de la ubicació en la capital de la comarca de l'Hospital de la Ribera. 

A més, és interessant destacar la prestació de serveis a empreses com a activitats jurídiques, 

de comptabilitat, consultories… 

 

En els municipis de Cullera i Sueca es concentra el turisme de sol i platja fonamentalment 

segona residència no hi ha gran nombre d’empreses del sector hoteler. 

Pel que fa al sector de la construcció, després de la crisi econòmica de 2007 es va produir el 

tancament de la major part d'empreses del sector en la Ribera. 

 Als darrers anys la tendència comença a ser positiva per al sector en quant a la creació 

d'empreses normalment de reduïda dimensió. A més trobem unes altres empreses que 

presten serveis auxiliars com a serralleries, fusteries metàl·liques o d'alumini, empreses del 

moble… 
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Arran de la COVID-19 les empreses dedicades al comerç s'han vist més afectades que les 

industrials que, malgrat patir impactes negatius han suport millor les crisis que els serveis. 

Per damunt de la resta l'activitat hostalera és la que patirà un major impacte, descendint la 

facturació prop del 100%. 

En el sector terciari és on s'han observat majors reduccions de plantilla destacant activitats 

relacionades amb l'hostaleria, la informació i les comunicacions, les activitats professionals, 

les científiques, les tècniques i altres. 

2.3 DIMENSIÓ MITJANA DE LES EMPRESES 

 

Tal i com indica l’Institut Nacional d’Estadística, la mida mitjana de les empreses coincideix 

amb la resta de la Comunitat Valenciana on predominen les petites empreses de menys de 

50 treballadors i en major mesura les empreses de menys de 10 treballadors, sumades a les 

que no tenen assalariats; que representen al voltant del 95% del total. 

 

En relació al nombre de treballadors ocupats segons la grandària de les empreses vegem 

com estan repartits en proporcions semblants entre les empreses d’1 a 9, de 10 a 49 i de 50 

a 249 treballadors; i és a les empreses amb més de 250 treballadors on hi ha variacions. A la 

Ribera Alta en aquest tipus de grans empreses la proporció de treballadors ocupats és un 

poc menor, en canvi és a la Ribera Baixa on es dispara està major proporció fins a triplicar el 

seu nombre de treballadors ocupats, per la incidència que té la FORD instal·lada a 

Almussafes i les grans empreses d’equipaments auxiliars que radiquen al seu voltant. 

 

Pel que fa al sector d’activitat segons la grandària de les empreses, podem destacar que la 

majoria de les empreses estan emmarcades dins del sector serveis, seguides de lluny del 

sector construcció i indústria. I si concretem per activitats econòmiques més 

representatives de cada mida empresarial podem comprovar que les grans empreses, que 

empren més de 250 treballadors, es dediquen a la fabricació de vehicles de motor. Les 

empreses mitjanes entre 50 i 250 treballadors es dediquen a la fabricació de mobles, la 

indústria del paper i activitats de lloguer, emmagatzematge i activitats annexes al transport 

o activitats auxiliars a les empreses, reparacions d’ordinadors, efectes personals i articles 

d’ús domèstic. 
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Per al creixement i desenvolupament les empreses, aquestes necessiten de bones 

infraestructures properes a les xarxes viàries, que faciliten la comunicació i el transport. En 

la Ribera 33 municipis, dels 47 existents, posseeixen polígon industrial; concretament 24 

dels 35 pobles de la Ribera Alta i 9 dels 12 pobles de la Ribera Baixa. Cal remarcar que hi ha 

17 pobles amb més d’un polígon industrial que sol coincidir amb els que tenen millor accés 

viari i estan situats a la planura central de la comarca on també es concentra la major 

població. Destacables són els pobles amb gran nombre de polígons, com ara els 6 

d’Algemesí, els 5 d’Alzira i Alginet o els 4 d’Alberic a la Ribera Alta; i per altra banda els 3 

d’Almussafes a la Ribera Baixa. En aquests polígons s’ubiquen majoritàriament xicotetes i 

mitjanes empreses, a excepció del polígon industrial Juan Carlos I d’Almussafes, on es 

concentren les empreses de l’automoció amb una major mida. 

 

Per tant, vegem que existeix una xarxa important de polígons industrials que haurien de 

tindre bons equipaments i comptar amb un associacionisme empresarial què poguera 

afavorir la gestió de serveis comuns i que impulsara la innovació i la competitivitat. 

Característiques deficients en la seua major part, llevat d’algunes excepcions com és el cas 

d’Almussafes. 

 

Pel que fa a la incidència de la crisi sanitària de la COVID-19, podem comprovar com al 1T-20 

han descendit les empreses inscrites a la SS respecte al 4T-19 en un 5%, arribant a  xifres del 

4T-15 i sent les considerades grans empreses les que més pes han perdut. Segurament als 

següents trimestres anirem veient una major afectació d’una crisi que de moment té un 

futur incert. Aquest fet ha sigut un punt d’inflexió en la tendència dels últims anys on hi 

havia hagut un augment continu d’empreses tant a la nostra comarca com al conjunt de la 

Comunitat Valenciana fins arribar a les portes de l’estat d’alarma decretat. 

 

2.4  XARXES EMPRESARIALS I INNOVACIÓ 

 

Les xarxes empresarials a la Ribera tenen la seua activitat principal en les associacions 

empresarials a nivell municipal. El model d’associacions hauria de millorar per a què 

pogueren ser més col·laboratives i participatives i així poder aprofitar les sinergies als 
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diferents sectors productius orientant-se cap a la innovació i impulsant projectes per a la 

millora socioeconòmica de la zona, creant ocupació i fomentant la cultura emprenedora, 

incidint en l’economia social. 

 

El procés d’innovació es troba afectat per les xicotetes dimensions i terciarització de les 

empreses de la Ribera que dificulten el finançament en la introducció de noves tecnologies. 

Açò podria pal·liar-se amb la presència d’agents facilitadors de la innovació en el territori 

des de tots els sectors, relacionant les empreses amb universitats i centres tecnològics. 

Un dels pocs exemples de grup d’empreses interrelacionades formant un clúster, el trobem 

al polígon on es troba la FORD a Almussafes. Grans empreses d’un mateix sector col·laboren 

estratègicament per a obtenir beneficis comuns i processos innovadors amb la introducció 

de nova tecnologia que millora el procés productiu, aprofitant-se de la connexió directa 

entre empresa, universitat i centres de formació professional propis. 

 

El sector agroalimentari compta amb un gran potencial de productes de qualitat a la nostra 

comarca, alguns d’ells amb denominacions d’origen (cítrics, arròs, caqui, oli d’oliva, 

moscatell, mel...) i diferents entitats per a la seua certificació relacionades amb activitats 

d’I+D. Aquest sector pateix alguns problemes estructurals que provoquen una baixa 

rendibilitat però què podrien millorar-se potenciant de nou un clúster agroalimentari que 

generara i difonguera innovacions; que resultarien estratègiques per a aquest sector i per al 

territori, donat el seu impacte econòmic i l’efecte d’arrossegament sobre altres activitats. 

 

D’igual manera, al sector hoteler i turístic hi ha una manca d’associacionisme empresarial, 

reduïda a dos entitats, l’Associació empresarial d’Hoteleria de Cullera i la Ribera Baixa amb 

àmbit municipal i a RuralXúquer, sense activitat actualment. Des dels darrers anys 

Riberaturisme, pertanyent al Consorci de la Ribera, és l’encarregat de la planificació 

d’accions conjuntes per a la promoció turística de la Ribera. Aprofitant el gran potencial 

mediambiental i cultural de tota la comarca s’hauria de recolzar la innovació i l’impuls de 

noves activitats turístiques alternatives al turisme de sol i platja més consolidat a la Ribera 

Baixa, que hauríem de racionalitzar per a aconseguir un turisme més sostenible. 
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Enmig de la nova situació actual de crisi sanitària, és el moment clau per a fomentar eixes 

xarxes empresarials que ens ajuden a reconvertir moltes de les activitats econòmiques 

d’una forma innovadora i adaptar-les a la nova normalitat que ens espera, al menys en els 

propers mesos. 

 

2.5 CAPITAL HUMÀ 

 

La tendència de creixement poblacional que s’observava al 2017, segueix fent-se palesa 

durant els dos anys posteriors, tal i com s’ha comprovat al cens de població, tot i que el 44% 

dels pobles presenten un decreixement, que podría relacionar-se en la disminució 

d’empreses afiliades a la Seguretat Social, majoritàriament del sector serveis. 

 

Aquesta creixement poblacional no supera l’1%, observant-se en algunes poblacions, com 

ara Albalat, Alberic, Favara o l’Ènova, que el total d’habitants disminueixen a l’any 2018 per 

a recuperar-se al 2019. Cal destacar també el creixement que es produeix entre els anys 

2017 i 2019 a Montserrat, d’un 6.18%, que coincideix, en contra de la tendència 

generalitzada, en l’augment d’empreses afiliades, majoritàriament del sector serveis; a l’any 

2018. 

 

Si s’analitzen les empreses i treballadors afiliats a la Seguretat Social del primer trimestre de 

2020*, es pot afirmar que la COVID-19 a les comarques de la Ribera de Xúquer, ha implicat 

una disminució del 5.1% d’afiliacions respecte a l’últim trimestre de 2019.  

 

Tot i que el sector agrícola augmenta  el número d’afiliacions en 72 empreses a la Ribera 

Alta i 17 a la Ribera Baixa, al primer trimestre del 2020 respecte a l’últim del 2019; en aquest 

periode el total d’empreses afiliades disminueix en 218 a la Ribera Alta i 122  la Ribera Baixa, 

sent el sector més afectat, en tots dos casos, el sector serveis. Al segon trimestre de 2020 hi 

ha una forta recuperació d’empreses afiliades que suposa el 4.9% respecte al primer 

trimestre de 2020, és a dir que ha havut una recuperació d’afiliacions del 99.8% respecte al 

 

(*Font: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball) 
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primer trimestre de 2019. El sector serveis ha sigut el que més afiliacions ha recuperat amb 

un 97.7% al segon trimestre de 2020 respecte al primer de 2019. 

 

Si aquesta anàlisi es fa de les persones afiliades*, la disminució d’inscrits al primer trimestre 

de 2020 respecte l’últim de 2019, també es fa palesa, aquesta suposa un 8.6% menys 

d’afiliacions a la Ribera de Xúquer, aquesta recessió d’afiliacions continua al segon trimestre 

de 2020 que suposa un decreixement del 11.8% respecte del quart trimestre de 2019. El 

sector en que s’aprecia més aquesta disminució és el sector serveis, que a la Ribera Alta té 

6794 afiliats menys i a la Ribera Baixa compta amb 567 afiliats menys. En canvi el sector de 

la construcció ha experimentat una recuperació en les dues comarques, de 231 treballadors 

en la Ribera Alta i de 66 afiliats a la Ribera Baixa. 

 

2.6 CARACTERÍSTIQUES DE LA POBLACIÓ RESIDENT EN 

RELACIÓ A L’OCUPACIÓ 

 

La taxa d’activitat1 a la Ribera de Xúquer presenta una disminució des del quart trimestre 

del 2017 fins al quart trimestre del 2019. Si s’analitza com varia segons els sexe, la taxa 

d’activitat és menor en les dones que en els homes en totes dues comarques. 

 

Pel que fa a la taxa d’ocupació2, tot i que la tendència és la mateixa que la taxa d’activitat, 

s’observa que a la Ribera Baixa, la taxa d’ocupació de les dones és major que a la Ribera 

Alta. 

 

El nivell d’estudis majoritari a la comarca, entre la població activa, és de segon grau, es pot 

afirmar doncs que falta mà d’obra especialitzada. 

La formació per l’ocupació ofertada a la comarca és centra principalment en les famílies 

professional agràries, socioculturals i a la comunitat i aquelles relacionades en la indústria 

automobilística i l’hostelería. Si bé, l’oferta s’adequa a les principals activitats econòmiques, 

cal analitzar si està a l’abast de tota la població i sobretot si satisfà les necessitats de les 

empreses en quan a habilitats i qualitats professionals dels treballadors i les treballadores. 
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Respecte al tipus de contracte3 destaquen els temporals tan a la Ribera Alta com a la Baixa, 

representant al 2019, un 92.6% i un 93,5% respectivament. A l’analitzar els grups 

professionals més contractats, s’observa que les ocupacions essencials són les 

predominants, seguides d’operadors i operadores, i de personal qualificat en la indústria 

manufacturera; en tots els casos les persones amb més inserció laboral són les que es 

troben en una edat compresa entre els 30 i 59 anys. Tot i això la taxa d’atur és molt més alta 

en les persones amb el graduat escolar en secundària, ja que representa un 68.7% dels 

aturats a la Ribera Alta i un 65.8% a la Ribera Baixa. 

 

Si s’estudien els diferents sectors d’activitat es conclueix que a la Ribera Alta predominen el 

sector agrari i el de serveis, en canvi a la Ribera Baixa ho fan el sector industrial i el de 

serveis, sent aquest últim el més destacat. En cap cas hi ha un sector en el que predominen 

les dones o els homes, malgrat que el sector serveis és el que més dones emplea, el 

percentatge d’ocupacions masculines és superior en tots els casos. 

 

Al sector agrari el tipus de contracte predominant és el temporal, que representa al 2019, 

respecte al total de contractes agraris, a la Ribera Alta un 96.7% i a la Ribera Baixa un 89.4%. 

Aquest és un sector majoritàriament masculí, on a la Ribera Alta representa un 28% de les 

contractacions. 

 

La indústria també fomenta ocupació temporal a la Ribera de Xúquer, tot i ser la segona 

activitat empresarial a la comarca. Cal tenir en compte que donada la ubicació de la Ford a 

Almussafes, el sector industrial automobilístic, suposa un dels motors principals d’ocupació 

en aquesta població i les properes. 

El sector de la construcció és minoritari, ja que representa un 4.6% de les contractacions a la 

Ribera Alta  i un 3.3% a la Ribera Baixa, en aquesta última presenta un decreixement 

respecte el 2017. 

 

On més empleabilitat es genera, tot i ser temporal, és al sector serveis, doncs cal destacar el 

turisme de les zones de costa i les professions relacionades amb la salut  i l’atenció a 

persones dependents. A la Ribera Baixa representa el 26% de les contractacions. 
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La padèmia de la COVID-19, ha tingut un efecte negatiu en la inserció laboral de la Ribera de 

Xúquer. Amb les poques dades que hi ha a hores d’ara sobre el seu efecte, les dades sobre 

les altes de persones desocupades fan palesa la crisis econòmica. 

 

En tots els sectors de la comarca han augmentat les inscripcions com a demandants 

d’ocupació4 a Labora Servei Valencià d’Ocupació, però es destaca que al sector industrial 

aquest augment ha estat, a la Ribera Alta, d’un 208.5% a la primera meitat del 2020 

respecte a l’últim quatrimestre de 2019 i a la Ribera Baixa d’un 147.7%; al sector serveis 

l’atur ha augmentat en un 34.26% a la Ribera Alta i un 16% a la Ribera Baixa. Cal destacar 

que el sector de la construcció, sense perdre de vista que és l’activitat menys representativa 

de la Ribera de Xúquer, els efectes de la COVID-19 no han sigut negatius. 

 

Pel que fa al número d’ERTOS5 que s’han hagut d’aplicar a les empreses de la comarca a 

conseqüència de la COVID-19, s’observa que s’han adjudicat un total de 3165 ERTOS a la 

Ribera de Xúquer motivats per qüestions de força major en el 90% dels casos,  i que han 

afectat a 39870 treballadors. El sector que més ERTOS ha aplicat és el de la hostaleria.  

 

A la Ribera Alta, amb 2229 empreses i 11251 treballadors afectats per un ERTO, la població 

que més n’ha sofert ha estat Alzira, amb un 27.8% d’empreses afectades, seguida 

d’Algemesí,amb un 11.5% de casos. Pel que fa al número de treballadors les poblacions que 

més han patit han estat Alzira, seguida de l’Alcúdia (poblacions amb molta indústria) , amb 

un 26.5% i un 11.9% respectivament. 

 

A la Ribera Baixa s’han adjudicat 936 ERTOS que han afectat a un total de 28619 

treballadors. Les principals poblacions afectades per ERTES han estat Sueca i Cullera 

(poblacions capdavanteres en el turime de costa), amb un 32.1% d’afectats en cada 

població. Si s’observa com ha afectat a les persones treballadores, la població que més ha 

sofert ha estat Almussafes (on està ubicada la FORD), amb un 90%de treballadors en procés 

d’ERTO. 

Els ERTOS adjudicats a les empreses de la Ribera de Xúquer, representen un 4.85% del total 

d’empreses afectades a la Comunitat Valenciana.   
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Respecte a la incidència dels ERTO’s sol·licitats des de març a juny de 2020, veiem com 

l’impacte en termes de persones treballadores afectades, l’activitat amb major incidència és 

la indústria manufacturera amb un 68.3%, seguida del comerç amb un 7.7% i de l’hostaleria 

amb un 7.5%. Si ho analitzem des del punt de vista de les sol·licituds d’ERTO’s, els sectors 

més afectades són l’hostaleria amb un 27.17% d’empreses sol.licitants i el comerç amb un 

23.7%. Atenent al criteri de la grandària de les empreses per branques, és significatiu que la 

indústria només representa el 8% del nombre de sol·licituds d’ERTO. 

 

Una altra mesura que ha oferit la Generalitat Valenciana ha sigut la concessió d’ajudes 

extraordinàries urgents als autònoms de la Comunitat Valenciana afectats per la crisi 

sanitaria ocasionada per la COVID-19 (EAUCOV 2020). En total han sigut 7753 els autònoms 

que l’han sol·licitada dels 47 pobles de la nostra comarca. Aquestes ajudes van dirigides a 

compensar la disminució d’ingressos derivats de la declaració de l’estat d’alarma. Entre els 

requisits que es demanaven, estaven: haver suspés l’activitat econòmica com a 

conseqüència del RD 463/2020 o haver reduït la facturació corresponent al mes anterior a la 

sol·icitud de l’ajuda en, al menys, un 75% respecte de la mitjana facturada en el semestre 

natural anterior a la declaració de l’estat d’alarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Font:Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 

2Font:Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 

3 Font: Institut Nacional d’Estadística 

4 Font: Labora Servei Valencià d’Ocupació 

5 Font: Institut Nacional d’Estadística 
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2.7 EFECTES DE LA COVID-19 

 

La pandèmia sanitària de la COVID-19 que estem visquent està provocant un canvi de 

dinàmiques econòmiques i socials degudes a la nova situació de confinament i restriccions a 

la mobilitat i a l’activitat econòmica establertes en la declaració d’estat d’alarma. 

Alguns canvis que podem destacar a conseqüència del confinament i del procés de 

desescalada que durarà uns mesos, necessitaran de ràpides adaptacions als mercat de 

treball. 

 El comerç ha experimentat un augment de compres a través d’internet 

(ecommerce) al mateix temps que el comerç de proximitat de primera 

necessitat s’ha rellançat. 

 El sector turístic, al menys durant els propers mesos d’estiu serà en gran 

mesura turisme nacional. 

 Al sector industrial s’ha vist com existien mancances de productes al mercat 

considerats necessaris per a fer front a la pandèmia, al mateix temps que 

tenien dificultats d’aconseguir els subministraments de l’estranger per a 

poder continuar amb la seua activitat. Aquesta situació s’haurà de mitigar 

amb el repte de la reconversió. 

 Sector agroalimentari ha eixit reforçat per ser de primera necessitat i no 

haver patit tant les restriccions. 

 El teletreball també s’ha vist recolzat com a mesura per a evitar contagis, 

amb la possibilitat de canviar a una major implantació després inclús 

d’aquesta crisi. 

 

2.8 ASPECTES CLAUS PER AL DESENVOLUPAMENT 

SOCIOECONÒMIC DE LA RIBERA DE XÚQUER 

 

L’anàlisis territorial de la Ribera de Xúquer, facilita establir uns aspectos clau per al seu 

desenvolupament econòmic i la generació d’ocupació de qualitat. 
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1.- Els llocs de treball són de baixa qualificació i predominen en els diferents sectors 

econòmics. Població envellida i amb un nivell educatiu poc especialitzat. 

 

2. Model productiu cap a la terciarització: transformació de productes tradicionals 

(agrícoles) cap a altres sectors com ara el turisme per a donar-li un valor afegit i més 

rendibilitat al producte, així com reduir l’estacionalitat de l’ocupació i noves oportunitats 

per a joves emprenedors. Aparició de noves activitats empresarials. 

 

3. Escassetat d’emprenedors en la branca agrària: foment de l’emprenedoria cap a nous 

cultius i noves tècniques agrícoles promogudes pels instituts tecnològics. Foment de 

l’economia social i el cooperativisme amb ajudes institucionals. 

 

4.- La formació per l’ocupació ofertada a la comarca és centra principalment en les famílies 

professional agràries, socioculturals i a la comunitat i aquelles relacionades en la indústria 

automobilística i l’hosteleria, però cal analitzar si aquesta permet una especialització dels i 

les professionals del sector. 

 

5.- El sector de la indústria automobilística és un dels principals focus d’inserció laboral de la 

comarca, donada la presència de la Ford a Almussafes que compta amb un centre formatiu 

propi. No obstant, el sector serveis és el sector que més empleabilitat proporciona tot i que 

la contractació és temporal. 

 

6. La debilitat del comerç de proximitat per la falta de motivació, formació i incorporació de 

noves tecnologies s’hauria d’impulsar a partir del teixit associatiu existent amb major 

implicació i participació dels associats. D’altra banda, en l’actual situació de confinament i 

distanciament social obligat per l’estat d’alarma decretat per la pandèmia de la COVID-19,  

pot eixir reforçat pel paper que se li ha donat als comerços de proximitat i de primera 

necessitat. A més de la importància de potenciar aspectes que ens aquests moments són 

tendència a la societat/consumidors: producte de proximitat, ecològic, de qualitat... que 

poden convertir-se en noves oportunitats de mercat. 
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7.- La població riberenca compta amb un nivell d’estudis, en termes generals, poc 

especialitzats, això implica que en aquelles activitats econòmiques, com ara la indústria i el 

sector agroalimentari, són sectors amb una oferta d’ocupació de difícil cobertura. A més el 

sector serveis, necessita personal especialitzat, no sols pel que fa al turisme, també al 

xicotet comerç caldran coneixements en venda electrònica, marketing online, etc. Aquestes 

necessitats, ja estaven latents abans de la pandèmia de la COVID-19, però aquesta ha fet 

que siguen més urgents. 

 

8.- És necessari analitzar si l’oferta formativa de la Ribera de Xúquer està a l’abast de tota la 

població i sobretot si satisfà les necessitats de les empreses en quan a habilitats i qualitats 

professionals dels treballadors i les treballadores. 

 

9.- La I+D s'ha d'incorporar a tots els sectors econòmics, fonamentalment l'agrícola. Hem 

d’assolir la coordinació amb els centres de formació  i donar un impuls als projectes 

empresarials innovadors. Dins dels objectius de desenvolupament sostenible de l'agenda 

2030 apareix la producció i el consum responsable, la innovació en els sectors econòmics, la 

salut i el benestar, les ciutats sostenibles...i els municipis de la Ribera haurien de traçar les 

aliances necessàries per a aconseguir junts aquests objectius. 

 

10.- Les comunicacions dins de la Ribera s'han de millorar, els municipis més allunyats de les 

capitals de la comarca tenen una deficient xarxa de transport públic. Hauríem de buscar una 

cohesió interna dels municipis de la comarca. Afavorir les relacions entre els municipis. 

 

 

 

 

 

 



22 

 

3 ESTRATÈGIES EN MATÈRIA D’OCUPACIÓ A LA 

RIBERA DE XÚQUER 

 

Un cop fet l’anàlisi socio-econòmic de la Ribera de Xúquer, i per tal d’elaborar unes 

estratègies en matèria d’ocupació que permeten dur a terme accions de millora pel que fa 

al desenvolupament territorial de la comarca; s’ha dut a terme un procés de participació 

que consta de tres fases (enquestes, entrevistes i focus groups) en el que han participat els 

diferents agents socials i econòmics de la Ribera de Xúquer (polítics, associacions 

empresarials i de participació social, sindicats, professorat de formació per a l’ocupació, 

cooperatives agrícoles, federacions de cooperatives, empreses privades del sector 

agroalimentari, turístic, comerç..., AEDL i tècnics de turisme) 

 

Primera fase: enquestes de participació 

 

Aquests qüestionaris han permès obtenir informació relacionada amb la inserció laboral, la 

qualitat del treball, les accions que l’administració pública du a terme en relació als 

col.lectius desfavorables, la millora de la formació, la consolidació del model productiu, la 

igualtat de gènere en les empreses, la millora d'infraestructures i serveis públics, 

l’estructura territorial i la innovació. 

 

Amb 42 respostes, s’arriba a la conclusió que a la Ribera de Xúquer cal potenciar l’economia 

social per ser més competitius i millorar l’accés a la innovació; a més cal fer comarca, és a 

dir, donar valor als recursos naturals i patrimonials de la Ribera. Pel que fa a la formació és 

necessari que aquesta estiga vinculada a la realitat del mercat de treball. Es remarca la 

manca d’agents facilitadors i xarxes que permeten la coordinació entre les diferents 

activitats empresarials i els agents socials i econòmics. 

 

Segona fase: entrevistes en profunditat 

 

S’han fet un total de 47 entrevistes les qual han permés tindre una visió més àmplia dels 

recursos que pot oferir la comarca pel que fa a ocupació i per tant activitats econòmiques a 

desenvolupar, així com la necessitat de crear sinergies entre el sector agroalimentari i el 
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turístic. Per altra banda, han permés detectar les mancances dels diferents sectors per a 

garantir el desenvolupament econòmic i social de la Ribera de Xúquer. 

Un cop més s’ha fet palesa la necessitat del bon funcionament de les xarxes territorials, 

l’aprofitament de recursos i l’apropament de la formació al mercat laboral. 

 

Tercera fase: Focus Group 

 

Els dos focus que s’han dut a terme han sigut heterogenis en quant al perfil dels participants 

(polítics, associacions empresarials i de participació social, sindicats, professorat de formació 

per a l’ocupació, cooperatives agrícoles, federacions de cooperatives, empreses privades del 

sector agroalimentari i turístic, AEDL i tècnics de turisme) i en tots dos casos la qüestions 

plantejades han estat les mateixes:  

 Com podem millorar les relacions en materia d’ocupació entre el teixit empresarial 

de la Ribera de Xúquer i l’administració comarcal? 

 Donat que a la comarca les cooperatives agrícoles tenen un pes econòmic i social, 

com es podria millorar el funcionament d’aquestes i traslladar el model cooperatiu a 

altres sectors? 

 Donada la importància de la formació i de professionalitzar els diferents sectors; com 

es podria articular una formació especialitzada amb la implicació de l’empresa 

privada? És possible i necessari un Consell Comarcal de Formació? 

 Com millorar la competitivitat del teixit empresarial de la comarca? 

 

Amb tot aquest procés participatiu que ha tingut una durada de 2 mesos, s’han pogut 

concloure els objectius estratègics que es plantegen a continuació: 
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3.1 OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB ELS 

RECURSOS TERRITORIALS 

 

OBJECTIU 1: OCUPABILITAT,  INSERCIÓ SOCIOLABORAL I IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

 

L'atur és un problema significatiu a la Ribera de Xúquer i ara amb la crisi de la COVID-19 

encara s'ha agreujat més i seran necessàries reformes estructurals per a la creació de noves 

empreses i la recuperació i la permanència d’altres. 

 

Cal promoure la inserció laboral mitjançant projectes innovadors, integrals, participatius i 

dinàmics per a millorar l'ocupabilitat, fomentar l’empreniment social, visibilitzar el teixit 

empresarial i la responsabilitat social de les empreses. 

 

A. Coordinació i col.laboració entre els diferents agents socials del territori en matèria 

d’ocupació 

 Col·laboració i coordinació entre els/les AODL i els diferents programes d'ocupació 

en el territori. 

 La cooperació, col·laboració i coordinació entre els diferents AODL de la comarca ha 

de ser constant, caldria reforçar la xarxa dels AODL de la Ribera coordinada pel 

PATER (Pacte territorial per a l’ocupació a la Ribera). 

 Compartir informació i col.laboració en matèria d'ocupació 

 Compartir informació amb tots els agents públics del territori (LABORA, Associacions 

empresarials, Cooperatives, Sindicats, Ajuntaments de la comarca, altres Pactes per 

l’Ocupació) sobre totes les actuacions que es realitzen. 

 Col·laboració en matèria d'ocupació amb el teixit empresarial de la comarca, cal 

tindre un coneixement exhaustiu de les necessitats de les organitzacions 

empresarials.  
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B. Accions dirigides a la inserció laboral per compte d'altri de persones desocupades 

 Treballar en xarxa, aprofitar sinergies en temes d’ocupació amb actors socials com 

LABORA, AODL’s, Ajuntaments, Sindicats, Associacions Empresarials, Altres 

associacions, etc 

 Fomentar i difondre el Servei Itinerant d’Inserció i Orientació Laboral de la comarca 

que desenvolupa programes on la col.laboració i el treball en equip són clau per a la 

cerca d’ocupació.   

 Potenciar les tasques de prospecció i intermediació laboral amb la implicació i 

participació dels actors socials de la comarca (Sindicats, Associacions Empresarials); 

 Perfils que necessiten les empreses 

 Ritme de creació de llocs de treball 

 Amb quins recursos accedeixen les empreses al personal que contraten: ETTs, 

anuncis, xarxa de contactes, LABORA,etc 

 Situació concreta de l’empresa degut a la pandèmia de la COVID-19 

 Establir una relació de col.laboració amb el teixit empresarial no soles de manera 

puntual sinó poder comptar amb les empreses al llarg del temps mitjançant la 

fidelització d’aquestes (visites, trucades regulars, enviament d’informació, etc) 

 

C. Foment de l’emprenedoria 

 Promoció de l'emprenedoria, dels projectes empresarials innovadors, del 

cooperativisme, de l’economia social i dels ODS de l’agenda 2030 

Arran de la crisi de la COVID-19 hem de resoldre com volem enfocar la recuperació 

econòmica i fixar bé les nostres necessitats perquè és el moment de fer una 

estratègia per a un creixement intel.ligent, sostenible i integrador. 

Hi ha noves oportunitats de negoci i cal promoure i fomentar el cooperativisme i 

l’economia social en les diferents localitats de la comarca. 

També, cal fer campanyes de difusió de l’emprenedoria a través de les de les xarxes 

socials, així com jornades presencials amb cooperatives i empreses d’economia 

social amb èxit i projectes i experiències  innovadores. 
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Des de l’Administració Pública s’ha de fer un esforç per tal d’aconseguir junts els ODS 

de l'agenda 2030 (consum responsable, innovació en sectors econòmics, ciutats 

sostenibles, inclusió, prosperitat econòmica…)  

 

 Promoció del comerç local 

Fer difusió i informar a les PIMES de ferramentes en promoció local de recursos que 

ja tenim al nostre abast i d’aquelles que s’han creat per tal d’atendre les necessitats 

plantejades pel comerç minorista: Galeria Comercial, Aparador virtual, AFIC WEB, 

Comerciants i Professionals, AFIC WEB-CCV (Centre comercial virtual) 

 

 Promoció de jornades de Networking 

Cal organitzar esdeveniments en els quals poder construir una xarxa de contactes 

que ajuden a generar oportunitats tant de negoci com laborals. 

Les jornades de Networking promouen el contacte entre les empreses de la comarca, 

generen sinergies i possibles col.laboracions, a més també poden resultar 

beneficioses per a aquelles persones que estan buscant una ocupació. 

 

 Promoció de coworking-espais públics en la comarca 

Oferir i promocionar espais públics per a desenvolupar activitats empresarials en les 

seues etapes inicials. El coworking és una nova forma de treballar amb criteris 

d’economia, innovació, sinergia i col.laboració en un espai comú. No sols és 

compartir espai i eines de treball sinó també moments, experiències professionals i 

personals i sobretot créixer. 

 

OBJECTIU 2: QUALITAT DE L'OCUPACIÓ I MILLORA PRÀCTIQUES DE GESTIÓ DE LA MÀ 

D'OBRA 

 

L'augment quantitatiu de llocs de treball en els últims anys no pot deixar de costat que en la 

majoria dels casos es tracta d'ocupacions precàries (temporalitat, jornades parcials 

involuntàries, economia submergida, contractes eventuals, sous baixos, torns rotatoris, 
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poca conciliació de la vida familiar i laboral, no estabilitat laboral, no promoció en 

l'ocupació, etc.) 

 

El tipus d'activitats productives que es realitzen a la comarca, la seua forma d'organització i 

les pràctiques de la gestió de la mà d'obra, així com les seues opcions tecnològiques i de 

competitivitat comporten una sèrie d'elements estructurals que influeixen significativament 

en la precarietat de l'ocupació i han de ser considerats per a la seua millora. 

Si la comarca vol tindre un creixement intel·ligent, sostenible i integrador necessita una 

economia basada en el coneixement, la innovació, la qualitat, la competitivitat i la promoció 

de l'economia verda. 

 

S'ha d'aconseguir un mercat laboral que oferisca ocupació de qualitat, estabilitat i seguretat 

i una excel·lent negociació col·lectiva. 

Hi ha una oportunitat per a generar ocupació de qualitat i aquest procés de canvi podria 

recolzar-se en millorar les infraestructures mediambientals (xarxa verda, condicionament 

del marge del riu Xúquer), en potenciar el turisme i el clúster agroalimentari, en fomentar la 

rendibilitat de les energies renovables, en desenvolupar el tractament de residus, en 

digitalitzar el teixit comercial, en internacionalitzar les empreses més competitives, en oferir 

serveis públics de qualitat (sociosanitaris, educació,etc). 

 

A. Avançar cap a un model de relacions laborals orientat a la millora de la qualitat de 

l'ocupació. 

 Promoure en les empreses de la comarca accions per a sensibilitzar i donar suport a 

la gestió responsable dels recursos humans i el foment de l'ocupació. 

La responsabilitat social és un model innovador de gestió de les empreses i 

organitzacions basat en criteris responsables en els àmbits econòmic, social i 

ambiental. A més, incrementa la competitivitat i fomenta el desenvolupament 

sostenible, alhora que contribueix a construir una societat millor. 

 Contribuir a la implantació d’un nou model productiu que compte amb la implicació 

de les empreses i les persones treballadores. La motivació i satisfacció dels 

treballadors, mitjançant el desenvolupament professional i la participació en 

diferents àmbits de l'empresa (gestió, beneficis, propietat).  
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 Impuls al diàleg social, a la responsabilitat social i empresarial, a les bones pràctiques 

i a l’ocupació local. Participació del treballador en l'empresa. Aplicació de principis 

d'economia social. 

 Reforç de l'activitat inspectora i la lluita contra el frau laboral. Mesures de seguretat i 

salut laboral. Incorporació de mesures per a combatre i reduir pràctiques de 

l'economia submergida.  

 

OBJECTIU 3: ATENCIÓ A LES PERSONES, INCLUSIÓ SOCIAL DE COL·LECTIUS DESFAVORITS 

 

El plantejament general de la millora de l'ocupabilitat en la comarca ha de prestar una 

atenció específica als col·lectius amb especials dificultats d'integració en el mercat de 

treball, particularment joves amb dèficits de formació, dones, persones desocupades de 

llarga duració, majors de 45 anys, persones amb diversitat funcional o en situació d'exclusió 

social. 

 

El mercat laboral és molt excloent i deixa fora moltes persones; Els col.lectius desfavorits 

tenen menys possibilitats per a inserir-se en ell i és per això necessari que comptem amb 

programes específics que els ajuden a millorar l’ocupabilitat. 

El treball dignifica i ens fa sentir-nos útils i és instrument clau de desenvolupament i inclusió 

social, sobretot per a col·lectius vulnerables. 

 

Els programes d'ocupació per a col.lectius desfavorits han de coordinar-se i treballar amb 

xarxa amb els departaments de Serveis Socials, LABORA i amb altres entitats  

A més a més, s’ha de complir un protocol per tal de recopilar documentació i de registrar i 

sistematitzar la informació i el seguiment que cal fer al llarg de la implementació de 

l’itinerari. 

 

D’altra banda, l’equip tècnic ha de realitzar una tasca de prospecció en les empreses de la 

comarca, a més d’una campanya per a conscienciar i acostar les persones vulnerables al 

teixit empresarial. 
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A. Promoció de l’ocupació juvenil 

Cal fer una orientació professional per a l'ocupació i autoocupació, dinàmica, participativa i 

col·laborativa, amb activitats en línia i amb coordinació i col.laboració amb els tècnics 

d'orientació de LABORA del PGJ. 

Informar i fer difusió entre els joves de la Ribera dels programes de formació i ocupació 

AVALEM JOVES als IES, als centres de Formació Professional, als Centres d'Informació 

Juvenil, a les Universitats, etc 

Els plans de formació LABORA tenen com a finalitat millorar l’ocupabilitat de les persones 

joves, caldria disposar d’una oferta formativa vinculada al sector turisme, agroalimentari, 

serveis d’atenció a les persones, noves tecnologies, l’economia verda, les energies 

renovables, la digitalització, etc perquè són especialitats demanades pel nostre mercat 

laboral. 

 

S’ha de promoure la contractació de joves en PIMES i empreses del Tercer Sector i per això 

amb coordinació amb LABORA cal difondre a les empreses de la comarca les subvencions 

per contractació de  joves qualificats. 

Caldria que les subvencions destinades a les contractacions de joves qualificats i no 

qualificats per part d'ELL foren vinculants amb la implementació dels ODR de l'agenda 2030. 

Cal visitar empreses per a la realització de pràctiques formatives i laborals adaptades a cada 

perfil dels joves. 

 

B. Accions dirigides a majors de 45 anys 

Coordinació i col.laboració amb el pla integral d'ocupació i formació AVALEM EXPERIÈNCIA 

de LABORA. 

Difusió entre el teixit empresarial de la comarca de les subvencions per a empreses que 

contracten majors de 45 anys. 

 

Caldria realitzar accions de requalificació per a aconseguir un retorn al mercat laboral (nous 

jaciments d'ocupació com a energies renovables, noves tecnologies, etc) dels majors de 45 

anys. També, fer itineraris d’inserció laboral individual adaptats a les necessitats de cada 

persona, informar de la realització de tallers mixtos d'ocupació-formació i de les 

convocatòries que hi ha per part de LABORA per acreditar competències professionals. 
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C. Accions dirigides a persones en situació o risc d’exclusió social, desocupats de 

llarga duració i col.lectius vulnerables.    

Coordinació dels programes d'inserció sociolaboral desenvolupats en el territori amb els 

departaments de serveis socials i les entitats que treballen amb col·lectius vulnerables. 

Realització de programes específics d’inserció sociolaboral basats en l’acompanyament i la 

intervenció amb les persones (disseny, planificació i implementació d’un itinerari 

personalitzat d’inserció). Utilització de ferramentes, recursos i accions per a millorar 

l’ocupabilitat de les persones usuàries i d’aquesta manera  poder inserir-se en el mercat 

laboral. 

 

Hi ha programes mixtes d’ocupació-formació específics per a col·lectius vulnerables,  cal 

buscar especialitats formatives que siguin adequades als participants del programa i 

vinculants amb la implementació dels ODR de l'agenda 2030.  

Realització d’una tasca de prospecció en les empreses de la comarca així com campanyes de 

sensibilització per a superar estereotips que dificulten la inserció sociolaboral de col·lectius 

desfavorits. 

 

És interessant saber que les empreses poden sentir-se més predisposades a contractar 

persones vulnerables, si a canvi, veuen que obtenen un reconeixement social explícit per 

part de la societat, les institucions i els clients.  

Caldrà també, desenvolupar estratègies de captació d'empreses de la Ribera de Xúquer per 

tal d'aconseguir la seua participació en la inserció sociolaboral del col.lectius vulnerables i 

contribuir a construir una societat millor. 

 

Fomentar l'ús d'empreses d'inserció i recolzar els centres especials d'ocupació per al foment 

de l'ocupació de persones amb diversitat funcional. 
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OBJECTIU 4.- MILLORA DE LES QUALIFICACIONS LABORALS DE LA POBLACIÓ I ADEQUACIÓ 

DEL SISTEMA DE FORMACIÓ LOCAL A LES NECESSITATS TERRITORIALS 

 

L’impuls de tota activitat productiva, du associades unes necessitats formatives que, en 

major o menor mesura han de cobrir tot el sistema formatiu del territori. A l’hora, i per tal 

de contribuir en la promoció econòmica de la Ribera de Xúquer, les estratègies d’ocupació 

han d’integrar la formació, i han d’estar dirigides a aquells col.lectius menys qualificats. 

Cal tenir en compte què per a abastir de programes formatius que realment s’adapten a les 

carències del territori, els diferents actors que hi intervenen (Administració Pública, Centres 

Formatius, agents socials i econòmics) han d’establir una xarxa col.laborativa. 

Actualment a la comarca de la Ribera hi ha més de 3900 estudiants de formació professional 

que disposen de centres a les localitats d’Alberic, Algemesí, Almussafes, Alzira, Carcaixent, 

Carlet, Catadau, Cullera, Guadassuar, Llombai, Sueca i Castelló de la Ribera. 

 

Les famílies professionals més ofertades, a l’igual que a nivell autonòmic, són les 

d’Administració i Gestió, Informàtica i Comunicacions, i Electricitat i Electrònica. L’oferta de 

la rama agrària és major que a la resta de la Comunitat Valenciana però és una formació de 

nivell bàsic majoritàriament; família professional que caldria reforçar si es pretén donar 

valor al sector agroalimentari. 

 

Els Certificats de Professionalitat, complementen la Formació Professional en quan a 

l’adequació de la formació a les activitats econòmiques principals de la comarca. Són més de 

17 poblacions les que compten amb centres on s’imparteixen certificats; aquesta oferta 

compren especialitats en atenció sociosanitària, turisme, idiomes, forestal i agrària, 

manteniment de vehicles, etc. 

 

Tot i això a l’oferta formativa  li cal un replantejament  pel que fa a la seua disposició al llarg 

del territori, a l’adequació a les  necessitats del mercat laboral i dels col.lectius vulnerables 

amb baixa qualificació, que es procura recollir amb les següents accions: 
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a) Coordinació territorial dels agents que participen en la formació i de l’oferta 

formativa. 

La implicació, col.laboració i coordinació entre els diferents agents socials i econòmics del 

territori és clau per dotar la Ribera de Xúquer d’una oferta formativa que s'adequa a la 

realitat de la comarca, tant pel que fa a les famílies professionals o especialitats com per 

l’adequació als col.lectius als quals va dirigida, així com per a fer una difusió de la mateixa. 

 

És essencial fer ús de les xarxes ja existents, i també cal fer pedagogía participativa per 

connectar amb les institucions i donar resposta a les necessitats del territori. Per això és 

important tindré en compte les següents accions: 

 

 Dotar de caràcter vinculant els Consells Socials i Consells Escolars municipals i 

comarcal: Són òrgans consultius des dels quals es podran prendre decisions en 

materies relatives a la formació reglada, certificats de professionalitat, formació 

continua, parcial, lligades a les necessitats del territori. És important consensuar 

quines famílies professionals cal implantar, donar veu a tots els actors participants, 

des de les empreses fins als alumnes, i articular a través de l’administració la seua 

implantació. 

 

 Materialitzar un Observatori de Formació, organització participativa la qual ha de 

tenir caire vinculant, on a més de prendre decisions sobre com organitzar la 

formació, ha de ser l’espai on es detecten necessitats de formació presents i futures 

mitjançant l’apropament del mercat laboral a l’educació, ha de posar a l’abast 

ferramentes que permeten no sols la difusió de la formació sinó també ser la 

referència per a la població riberenca d’on trobar-la, apropar la formació a les 

localitats més menudes i als col.lectius vulnerables. 

 

b) Formació coherent a les necessitats presents i futures de les diferents activitats 

productives. 

Parlar de la Ribera de Xúquer és parlar d’agricultura. Tot i que en les últimes dècades 

aquesta activitat s’ha vist desplaçada pel sector serveis, l’actual pandèmia de la COVID-19 ha 

fet palesa la importància dels sectors primaris i especialment el sector agroalimentari per a 
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garantir i abastir els mercats. Cal aprofitar aquest impuls i des de les institucions i els òrgans 

consultius, dotar de valor i professionalitzar l’agricultura, i un dels principals mitjans per a 

fer-ho és a través de la formació que, com a element de dinamització i modernització 

permet millorar i augmentar les explotacions. 

 

És important centrar els esforços en ofertar formació en les següents especialitats: 

 Agroecologia 

 Agroforestal 

 Cicle Formatiu en agricultura forestal i jardineria ecològica 

 Qualitat i seguretat alimentària 

 Digitalització del sector agrari 

 Creació de càtedres que permeten la investigació; apropar la Universitat a la 

comarca, establint una extensió universitària d’agroecologia, que permetrà 

millorar la investigació, la producció i la distribució del sector. 

 

Un altre sector clau de la comarca és el turisme, la Ribera té recursos naturals, culturals i de 

patrimoni que cal posar en valor des d’una perspectiva sostenible; ampliar el sector més 

enllà del sol i la platja al turisme rural, per a això cal professionalitzar el sector ampliant 

l’oferta formativa: 

 Servei de restaurants 

 Gastronomía 

 Hostalería 

 Gestió d’allotjaments 

 Guies turístics 

 Idiomes 

 

Si bé la necessitat de respectar els recursos naturals i de viure la natura de manera 

sostenible s’ha intensificat arrel de la pandèmia de la COVID-19,  ja fa uns anys que s’està 

treballant per fer polítiques que preserven el medi ambient. Aquesta direccionalitat genera 

noves ocupacions i conversió de les ja establertes que, evidentment, necessiten persones 

especialitzades: 
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 Forestals 

 Guies mediambientals 

 Energies renovables 

 Reciclatge en noves tecnologies dels oficis 

 

El comerç també s’ha de professionalitzar i abastir de ferramentes que li permeten adaptar-

se als entorns canviants que vivim, de la mateixa manera que calen campanyes de 

sensibilització de la població per a consumir comerç local, aquest s’ha d’actualitzar per 

oferir a la clientela facilitats de compra, per a això cal formació en: 

 Ecomerç, venta online 

 Xarxes socials 

 Marketing digital 

L’educació a més de ser l’instrument que permet facilitar l’accés a les persones al mercat 

laboral, és el canal a utilitzar  per a formar persones amb valors, necessàris per a entendre la 

col.laboració i cooperació entre agents socials i econòmics. 

 

c) Adaptar l’oferta formativa als diferents perfils de persones desocupades. 

Quan s’aborda el tema formació per a l’ocupació, principalment el que es debateix és la 

formació que facilita l’accés al mercat de treball d’aquells col.lectius amb recursos, de 

persones sobrequalificades, persones que o bé estan treballant i necessiten especialitzar-se 

o persones que tot i estar desocupades  estan en búsqueda activa d’ocupació. Però no es 

pot obviar el fet que existeix un col.lectiu amb manca de recursos i que els requisits de 

formació per part del mercat de treball impedeixen la seua incorporació. 

 

Per tal de paliar aquest fenòmen es proposen les següents accions: 

 Certificació de l’experiència professional: Sobretot en la indústria i en 

l’agricultura, existeix un col.lectiu, majoritariament desocupats de més de 45 

anys, que tenen molta experiència professional però no tenen titulació, la 

qual cosa suposa una barrera al mercat de treball, per tant caldria certificar 

eixa experiencia i acordar la seua equivalència. 
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 Formació en centres de treball: Els col.lectius més vulnerables estan 

desvinculats del mercat laboral, i sobretot estan despenjats totalment del 

model de formació actual, per tant potenciar i adaptar el programes taller, la 

FP dual, fer formació que permeta dignificar a aquestes persones amb un sou 

i una titulació. 

 

OBJECTIU 5.- CONSOLIDACIÓ DEL MODEL PRODUCTIU MITJANÇANT L’IMPULS DE SECTORS 

EXISTENTS I EL RECOLZAMENT A ACTIVITATS ESPECIALMENT DE MAJOR VALOR AFEGIT, EN 

EL CONTEXT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL 

 

La Ribera de Xúquer és una comarca amb molts recursos i activitats productives que cal 

posar en valor per tal que siga un territori competitiu. 

El desenvolupament econòmic sostenible, és clau per a la recuperació de l’ocupació i la 

consolidació del model productiu. Actualment l’ocupació a la Ribera de Xúquer es 

caracteritza principalment per l’estacionalitat i la jornada parcial; per tal de minimitzar 

aquesta situació i millorar la qualitat de l’ocupació és necessari apostar per la cooperació 

entre sectors, buscar sinergies que fomenten llocs de treball; garantir el diàleg entre els 

agents socials i fomentar la responsabilitat social empresarial. 

 

Les estratègies per millorar l’ocupació han de contemplar l’impuls de les activitats 

productives consolidades a través de la innovació, la millora competitiva, i també han de 

tindre en compte el desenvolupament de les activitats empresarials emergents. 

La situació derivada de la COVID-19 força a la reinvenció pel que fa al desenvolupament 

local, tenint en compte les noves activitats econòmiques i socials,  les noves tendències, 

canvis d’hàbits, que permeten l’aparició de nous nínxols de mercat i ocupació. En 

conseqüència, és imprescindible l’adaptació de les empreses a aquestes noves necessitats i 

generant vies de cooperació per a mantenir-se. 

 

Tal i com apunten els experts que han format part del procés participatiu,  cal transformar la 

pandèmia de la COVID-19 en una oportunitat per a la recuperació econòmica lligada al 
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territori; aprofitar el recursos i posar-los en valor, crear col.laboracions, cooperació entre els 

diferents actors, recuperant així la identitat territorial. 

 

A.  Creació d’un clúster agroalimentari. 

A la Ribera de Xúquer el sector agroalimentari té molta importància, aquest compren 

l’explotació agrària, la producció i manipulació, la logística i el transport, i la 

comercialització. Totes aquestes activitats que es desenvolupen al llarg del territori riberenc, 

són empreses que s’interrelacionen, per tant és fa necessària l’articulació d’un clúster, 

fomentant així la millora competitiva, l’aprofitament de recursos, l’accés a la innovació, la 

millora de processos, és a dir avantatges que afavoreixen la competitivitat i l’ocupació. 

 

 Posar en valor l’agricultura, afavorint l’accés a noves explotacions, formant a les 

persones per tal de professionalitzar-les, garantir el relleu generacional i modernitzar 

el sector. Defensar els drets dels productors i treballadors del camp, garantir un 

treball digne per als agricultors valencians des d’una òptica de respecte i dignitat del 

treball agrari i sostenibilitat a llarg termini. 

 Accés a la innovació, per tal d’assegurar la competitivitat és necessari adaptar-se a 

les noves tendències, mitjançant la creació de parcs tecnològics i ajudes a la 

innovació per poder invertir en maquinària i modernitzar els processos productius. 

 Donar valor al productes, fomentar les Denominacions d’Origen que permeten donar 

a conèixer el producte i la comarca. Establir sinergies amb el turisme gastronòmic. 

 Ajudes a la contractació, donar a conèixer les ajudes actuals per a la contractació i 

que aquestes s’adapten a les necessitats específiques de les empreses. 

 

B. Impuls dels sectors econòmics i nínxols de mercat i ocupació emergents. 

Serveis 

A la ciutat d’Alzira, hi ha un gran nombre de persones afiliades a la Seguretat Social que 

pertanyen al sector sanitari, doncs és en aquesta on es troba l’hospital comarcal. A més, al 

voltant de l’atenció sanitària hi ha tot un seguit de professions per a la cura de persones 

dependents que cal tenir en compte com a possible nínxol de mercat i ocupació: 

 Atenció sociosanitària 
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 Neteja domèstica 

 Cuiners 

 Augment de residències 

 

Per altra banda, i donada la falta de conciliació laboral, calen figures professionals que són 

necessari també posar en valor i professionalitzar: 

 Monitors de temps lliure 

 Mainaderes 

 

A la Ribera de Xúquer, igual que a la resta del País Valencià, el gros empresarial és 

majoritàriament de xicotetes i mitjanes empreses, que externalitzen aquelles activitats que 

no són el seu objectiu principal; no obstant això s’observa que a la comarca calen serveis 

professionals per donar prestació al teixit empresarial i comercial: 

 Empreses d’estudis de mercat 

 Empreses de publicitat i markèting 

 Empreses d’investigació 

 

Turisme 

El sector turístic, junt a l’agroalimentari, és un dels principals impulsors de l’economia a la 

Ribera de Xúquer, tot i això cal revitalitzar-lo i aprofitar els recursos que la comarca ofereix 

més enllà del sol i la platja. 

Aquest sector permet la dinamització econòmica, si s’aconsegueix la cooperació entre les 

diferents activitats econòmiques i dirigir els esforços per a que el turisme siga de qualitat i 

sostenible. 

 Turisme gastronòmic: permet diversificar els ingressos dels sector agrari. 

Donant a conèixer la riquesa gastronòmica de la zona, és possible crear un 

seguit de rutes experiencials que duen associades el consum del producte 

local, als restaurants, venda directa i possibilitat d’internacionalitzar-lo 

mitjançant la venda online. 
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 Turisme rural: posa en valor el patrimoni natural, com el Riu Xúquer, element 

que vertebra tota la comarca. Un cop més es posa de manifest el turisme 

d’experiències, oci lligat a descobrir l’entorn d’una manera sostenible. 

Els nínxols de mercat i ocupació que s’orgeixen de la reconversió del turisme de la comarca, 

són: 

 Guies turístics 

 Guies medioambientals 

 Empreses d’oci 

 Controladors d’aforament en zones de bany als rius 

 Adaptació de les vies rurals a carrils bici  

 

Comerç 

El comerç al detall és el sector més afectat, no sols, per la pandèmia de la COVID-19, sinó 

per l’efecte que les grans superfícies generen sobre el consum (immediatesa, articles més 

barats, facilitats de compra, etc.). Per això és imprescindible la seua adaptació i impuls, 

mitjançant campanyes de difusió i conscienciació de consum de km 0, accés a noves 

tecnologies per tal d’oferir al client serveis com ara la venda online, el pagament en targeta, 

distribució de la comanda, etc. 

 

Equilibri medioambiental i territorial  

L’economia verda, basada en la sostenibilitat i la recuperació ecològica assoleix importància 

arrel de l’epidèmia que s’està vivint. Per això la importància d’una estructura empresarial 

que estiga vinculada al territori. 

En aquest sentit, s’aborden en les diferents fases del procés participatiu executat per a 

l’elaboració d’estratègies, un seguit d’accions: 

 Adequar i posar en valor el Riu Xúquer: planter, creació de zones d’oci, indicar rutes 

a peu i en bicicleta, manteniment de sendes, ect. 

 Promoure rutes guiades d’espais ambientals i patrimonials a la Ribera 

 Creació d’horts escolars, cal conscienciar a la població des de les escoles 
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 Energies  renovables: a més de fomentar l’ús, és necessari formar professionals per a 

la instal.lació i manteniment i adaptar les professions tradicionals (fontaners, 

electricistes…) 

 Reciclar el sector de la construcció cap a la rehabilitació ecològica dels habitatges 

 Promoure l’aprofitament de residus 

 

OBJECTIUS 6.- PRINCIPI DE TRANSVERSALITAT DE GÈNERE IGUALTAT DE CONDICIONS 

ENTRE HÒMENS I DONES 

 

Tot i veure’s reduïda en els últims anys, continua existint una bretxa de gènere en l’ocupació 

a la Ribera de Xúquer. A més d’haver sectors i/o activitats  clarament masculines i d’altres 

femenines, el tipus de jornada laboral també fa palesa aquesta desigualtat. 

Les dones són les qui, generalment, assumeixen el rol de cura de les persones a càrrec, fet 

que s’ha vist agreuxat com a conseqüència de la COVID-19. 

 

A. Educació en igualtat de gènere 

La conscienciació per la igualtat entre homes i dones s’ha de promoure també des de les 

escoles, per tant és necessari que al projecte curricular del centre s’incloguen projectes en 

coeducació i igualtat. 

 

B. Orientació laboral i mercat de treball 

Evidentment les dones, com a persones, necessiten orientació laboral però aquesta no ha 

de dur implicita una manera diferent d’aplicar-la; el que sí que és necessari, és motivar a les 

dones a estudiar aquelles famílies professionals del món de la tecnologia i les comunicación, 

és a dir, branques formatives que trenquen amb la bretxa digital existent entre homes i 

dones; també fomentar l’emprenedurisme en aquells sectors que per naturalesa el gènere 

femení té més habilitats, com ara el desenvolupament del medi rural, artesania sostenible... 

Pel que fa al mercat de treball, i per tal que la llei ampare les dones, és important que tot 

allò relatiu amb la seva contractació, els salaris per categories professionals, etcetera estiga 

contemplat al conveni col.lectiu. 
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Un altre aspecte a considerar, és l’obligatorietat dels plans d’igualtat amb independència del 

número de treballadors que tinguen les empreses i el posterior seguiment d’aquests. És 

evident que les mitjanes i xicotetes empreses no poden destinar recursos al 

desenvolupament i la implantació dels plans d’igualtat, per tant cal potenciar la Xarxa de 

Punts d’Agents d’Igualtat que donen aquest servei. 

 

Les dones tenen establert el rol de cuidar de fills i majors, fet que en molts casos implica 

l’abandonament de la propia carrera professional. L’epidèmia de la COVID-19 ha permés en 

moltes empreses la possibilitat de teletreballar, però s’ha caigut en l’error de suposar que 

aquesta mesura permet la conciliació laboral. Per tant s’han d’establir mesures reals de 

conciliació: 

 

Replantejant les jornades laborals, compactantes, treballant per objectius 

Incentivant la igualtat de gènere en les empreses, permetent el lideratge de les dones 

Implicant a l’home en les tasques de cuidar als familiar depenents, mitjançant permisos 

igualitaris i intransferibles 

Gratificant a les empreses que apliquen mesures de conciliació 

 

OBJECTIU 7. MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES, EQUIPAMENTS I SERVEIS PÚBLICS. 

 

La millora de les infraestructures, els equipaments i els serveis públics incideix positivament 

en la competitivitat de les activitats econòmiques, en la qualitat de vida de les persones, en 

l’atractiu territorial (per a persones i empreses) i en l’articulació dels territoris, tant la 

interna com la connectivitat externa. Per tant, es tracta d’un objectiu estratègic de cara a la 

millora de la capacitat de generació d’ocupació en el territori i que pot facilitar la innovació 

de les empreses avançant cap a un desenvolupament territorial sostenible. 

 

A. Millora de les comunicacions internes i externes. 

 Millorar les comunicacions de transport entre els municipis de La Ribera per a 

millorar la cohesió interna de l’àrea i facilitar els desplaçaments per motius de 
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treball, formació o accés a serveis públics; per a què no hi hagen desequilibris en les 

oportunitats d’accés, independentment d’on visques. 

 

 Millorar la freqüència de pas de les línies d’autobusos i dels trens entre els 

nostres pobles, inclús ampliar eixa xarxa per a connectar pobles actualment quasi 

aïllats que sol coincidir amb els de menor població o perifèrics. 

 

 Implantació efectiva del Corredor Mediterrani que incrementarà la competitivitat i 

facilitarà les exportacions. 

 

 Creació d’itineraris de mobilitat sostenible: 

 

 Completar la xarxa de vies ciclistes urbanes i interurbanes, aprofitant els camins 

rurals existents. La Xarxa ha de buscar sempre el camí més recte als pobles veïns, 

als polígons, als centres de formació i sanitaris; facilitant la combinació bici+tren. 

 Acabar les Vies Verdes comarcals: Ribera-Safor o de l’Antic Trenet entre 

Carcaixent-Alzira i Tavernes (que continua fins a Dénia), Ribera-Costera entre 

Manuel i Xàtiva, i el Camí del Xúquer entre Sumacàrcer i Cullera, que a més 

serien vies d’entrada des de la costa per al turisme verd, més respectuós en 

l’entorn i la cultura, i que pot ajudar a dinamitzar la nostra economia. 

 

B.  Millora de les infraestructures industrials, agrícoles, comercials. 

 Millora de la qualitat de les infraestructures dels polígons (accessibilitat, 

subministres, xarxa informàtica, il·luminació, gestió de residus, plans de seguretat...). 

 Millorar la situació legal, d’infraestructures i serveis, de les empreses que es queden 

fora dels polígons industrials per a enquadrar-les d’una forma adequada al Pla 

d’ordenació urbanística de la població i no es vegen limitades a necessitats 

d’ampliacions o canvis de les seues activitats. 

 Aprofitament del sòl industrial amb una estratègia comarcal ja que sobren parcel·les 

als polígons industrials. Haurien d’actualitzar-se per a poder signar projectes amb la 
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UE més sostenibles, relacionats amb es noves energies, com ara la creació de 

cooperatives d’energia solar. 

 Millora de les infraestructures viàries i hidràuliques a les zones d’explotacions 

agrícoles per a millorar la competitivitat. 

 Millora de les zones comercials dels municipis que facen més atractiva l’experiència 

del comerç local amb zones d’aparcaments habilitades, transport públic, 

peatonalització dels carrers amb més densitat comercial… 

 Promoure l’associacionisme de les empreses dels polígons per a aconseguir una 

major interlocució amb les administracions públiques i impulsar serveis avançats 

comuns de marketing i publicitat, estudis de mercat, I+D+I, noves TIC... que milloren 

la competitivitat i la innovació. 

 

C. Dotació de serveis públics i equipaments, en particular en el medi rural, en 

municipis més menuts o més aïllats. 

Aquesta millora en la qualitat de vida al medi rural ajudarà a revertir el fluxe de persones 

cap a les grans ciutats. 

 Centres de formació.  

 Aprofitar les Instal·lacions i equipaments dels centres de formació existents per a 

fer cursos en horari vespertí i així aprofitar els recursos i ser més eficients. 

 Equipar el Molí de Montsalvà de Polinyà de Xúquer, propietat de la 

Mancomunitat de la Ribera Baixa per a realitzar activitats formatives de la família 

professional d’hoteleria i turisme. 

 Millorar l’oferta comarcal de centres sanitaris i geriàtrics, així com reforçar el servei 

d’ajuda a domicili per a persones dependents. 

 Manteniment de les oficines bancàries, correus… a les xicotetes poblacions. 

 

D. Posar en valor el riu Xúquer i els seus afluents (Albaida, Verd, Magre, Verd, Sellent, 

Cabriol i Cautaban) amb diferents actuacions d’infraestructures i equipaments, que 

facilitaran l’aparició de rutes turístiques al voltant del riu amb nínxols d’ocupació 

d’activitats turístiques sostenibles relacionats amb els rius (cases rurals, turisme 

actiu, guies turístics, visites als pobles riberencs…) que revitalitzaran tota la zona: 



43 

 

 

 Actuacions de les diferents Administracions Públiques al riu per a adequar-lo i posar-

lo en valor: restauracions ambientals amb espècies autòctones xeròfiles; plantacions 

de bosc de ribera i substituir a la canya, creació de zones d’oci, adequació de sendes 

per a anar a peu o amb bici, accessos al riu en tots els pobles per a gaudir-lo, 

manteniment de senders i camins de muntanya, adequació com a zona natural 

d’esplai de l’extens espai fluvial entre la nova i la vella confluència del Riu Albaida 

amb el Xúquer, eliminació de plantes al·lòctones, recuperació de fauna autòctona... 

 Posada en marxa del pla d’avingudes paralitzat des de 2000 a càrrec de la CHJ 

(Confederació Hidrogràfica del Xúquer), eixamplant el llit fluvial del Xúquer. 

 Adequació de les zones de bany continental al riu, amb controladors de l’aforament i 

vigilància del paratge. 

 

3.2 OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB LES 

XARXES TERRITORIALS 

 

OBJECTIU 8. ESTRUCTURA TERRITORIAL I XARXES INTERNES I EXTERNES. 

 

A la Ribera de Xúquer existeix el PATER (Pacte territorial per a l’ocupació de la Ribera) que 

és una organització territorial institucional i política d’àmbit comarcal que junt amb les 

associacions empresarials, sindicals i de participació social conformen una estructura 

territorial amb xarxes internes i externes molt valuoses. 

El Pater és una ferramenta útil per al desenvolupament local per que possibilita la 

col.laboració i participació entre entitats públiques i privades. 

 

Així i tot, el PATER ha de ser més visible ja que és una ferramenta no coneguda pel conjunt 

de la societat o tal volta no la fem servir suficientment per a obtindre el rendiment i el 

resultat esperat. 
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A. Potenciar el Pacte Territorial per a l’ocupació de la Ribera (PATER). 

 Desenvolupar l’experiència de col·laboració comarcal entre actors públics i 

organitzacions empresarials i sindicals del Pacte Territorial per l’ocupació de la 

Ribera, profunditzant l’acord territorial per l’ocupació i obrint-lo a la col·laboració 

amb més entitats del territori: centres de formació, instituts tecnològics, Consells 

reguladors de les D.O.P., la Universitat, AODL’s, associacions de participació social... 

Al procés participatiu s’ha evidenciat la necessitat de reunions periòdiques i continuades 

d’aquestes xarxes on debatre sobre la situació i les necessitats del mercat laboral comarcal i 

que permeta anar adaptant i modificant les estratègies d’ocupació des del mateix territori, 

per a què les Administracions públiques posen en marxa les diferents polítiques laborals 

locals amb accions i projectes de millora de l’ocupació i el desenvolupament local. 

 

 Ampliar la representativitat de les associacions empresarials que formen part del 

PATER: 

 AE (Associació Empresarial) d’Alzira, amb associats majoritàriament d’Alzira. 

 FEDALCIS (Federació d’Agrupacions Locals de Comerç, Indústria i Serveis de 

les Riberes) que engloba a 6 poblacions entre la Ribera Baixa i Alta d’un total 

de 47 municipis.  

 Caldria incentivar que les associacions empresarials dels altres pobles 

s’uniren a les federacions comarcals ja existents o creant noves federacions 

per a què tingueren veu el major nombre d’empreses del territori al PATER i 

posar-lo en valor, obtenint així una major força comarcal. 

 

 El PATER hauria de coordinar els diferents programes d’orientació i inserció laboral a 

desocupats de la comarca per a evitar duplicitats i aprofitar les sinergies: La Ribera 

Impulsa, Itineraris d’inserció sociolaboral, la Creu Roja, Labora... 

 Connexió del PATER amb els Ajuntaments a través de la Xarxa d’AODL o els diferents 

Consells Econòmics i Socials, per a elaborar i desenvolupar les polítiques actives 

d’ocupació on el PATER hauria d’actuar com a Institució referent i homogeneïtzadora 

de la comarca. 
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 Visibilitzar el PATER amb la necessitat d’establir noves vies de comunicació o millorar 

les existents per a donar a conéixer tots els recursos de què disposa per a la 

comarca. 

 

 Recolzament de LABORA a la dinàmica dels pactes territorials per a l’ocupació 

(continuïtat del pla Avalem Territori o impuls d’altres programes d’ocupació 

concertats des dels territoris) dotant d’una major continuïtat a aquests programes 

subvencionats i també als tècnics responsables, ja que són processos complexos on 

el coneixement del territori junt a la participació dels seus agents territorials és 

crucial. 

 

B. Impulsar l’associacionisme dels actors econòmics i socials i fomentar a través de la 

cooperació el seu caràcter comarcal. 

Existeix tot una varietat d’assoacionisme entre els difrents actors econòmics i socials de la 

comarca que afavoreixen la competitivitat i la innovació: 

 Impulsar l’associacionisme empresarial en els sectors industrials de xicoteta i mitjana 

empresa, el sector agroindustrial i agroecològic, en l’activitat hostalera i turística, en 

el sector d’energies renovables... i potenciar una major cooperació a nivell comarcal 

entre les associacions empresarials locals de cara a les estratègies d’ocupació. 

 La necessitat de col·laboració que han tingut les empreses durant la 

pandèmia de la COVID-19 per a establir una interlocució amb els 

Ajuntaments, s’hauria d’aprofitar per a impulsar a que es constituiren en 

associacions locals de comerciants, d’hostaleria i/o d’empreses diverses. 

A la vegada que s’haurien d’unir a federacions comarcals. 

Necessitat d’una major interacció entre les associacions de comerciants i la xarxa AFIC, que 

afavorisca les accions en matèria d’innovació dels comerços que han sigut dels més mal 

parats en aquesta crisi per la COVID-19. 

 

 Necessitat d’una associació empresarial de les empreses turístiques de la comarca. 

S’ha fet un esforç d’acompament des de Riberaturisme fins que s’han decidit a 
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associar-se. I així poder donar-se a conéixer i impulsar el turisme de la Ribera amb 

una marca turística pròpia que impulse el sector. 

 Afavorir el cooperativisme de serveis entre les empreses d’un mateix sector per a 

rendibilitzar els costos, facilitar l’accés a la innovació, obtindre una major 

representativitat davant l’Administració…A la Ribera es podrien aprofitar les 

empreses del sector agroalimentari per a fer investigacions agràries d’un determinat 

producte agrícola o subproducte, reduint els costos i beneficiant-se de la innovació 

obtinguda. Anecoop seria un exemple d’aquest cooperativisme per a la 

comercialització. 

 Afavorir les xarxes col·laboratives entre els diferents sectors productius de la Ribera 

com són el turisme i l’agroalimentari per a aprofitar les sinergies entre ells.  

 Promoure l’associacionisme en activitats socials i culturals per a mantenir la identitat 

del territori de la comarca, establint nexes d’unió que afavorisquen un major 

recolzament entre elles:  

 Potenciar els productes gastronòmics típics similars o complementaris. 

 Posada en valor del riu Xúquer i els seus afluents. 

 Afavorir la cooperació entre diferents cooperatives agrícoles, signant convenis de 

col·laboració i així poder aprofitar les instal·lacions que ja es tenen quan es 

treballa a ple rendiment en les campanyes agrícoles. Exemples a la Ribera són la 

Cooperativa de Carlet amb Guadacoop, Alzicoop amb Fruxeresa i ara amb la 

cooperativa de l’Alcúdia. És un procés natural que haurà de dur-se a cap a la 

nostra comarca si no hi ha un greu perill de desaparéixer, ja que la tendència 

actual al sector és la concentració en grans empreses agroalimentàries amb 

molta força en el mercat nacional i internacional. 

 Dotar d’un caràcter més vinculant als Consells Socials existents a l’hora de 

planificar i adaptar l’oferta formativa a la realitat empresarial del territori. 

 

C. Fomentar la participació dels agents territorials en xarxes externes al territori. 

 Participació en projectes i xarxes europees. 

 Conformar una xarxa d’acords territorials valencians en matèria d’ocupació i 

desenvolupament local, en el marc del pla Avalem Territori, que permeta la 
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cooperació entre Pactes de diferents territoris i la seua interacció amb LABORA de 

cara a millorar les polítiques d’ocupació territorialitzades. 

 Reunions entre els diferents Pactes i sobretot amb els limítrofes on puguen 

haver moltes semblances i es puga debatre sobre experiències exitoses 

exportables. 

 

3.3 OBJECTIUS ESTRATÈGICS RELACIONATS AMB ELS 

PROCESSOS D’INNOVACIÓ 

 

OBJECTIU 9. TRANSVERSALITAT DE LA INNOVACIÓ. 

 

La innovació és un eix transversal de les estratègies d’ocupació, tant pel que respecta a 

l’impuls a les activitats productives (innovacions tecnològiques, formes d’organització, accés 

als mercats...) com pel que fa a formes d’innovació social creatives per a afrontar la 

formació per a l’ocupació, la implementació de les polítiques públiques d’ocupació, les 

relacions entre els actors territorials… 

Aquesta innovació és necessària perquè millorarà la competitivitat de les empreses, fent-les 

més viables; de la mateixa manera que la societat també sortirà beneficiada. 

 

La societat actual presenta noves tendències que també han sigut marcades per l’agenda 

2030 amb els objectius de desenvolupament sostenible, per això que la innovació que 

necessitem per força ha d’anar impregnada d’aquests valors que persegueixen la igualtat 

entre les persones, protegir el planeta i assegurar la prosperitat com a part d’una nova 

agenda de desenvolupament sostenible.  

 

Una altra situació que ens ha vingut de forma sobtada ha sigut l’actual crisi sanitària de la 

COVID-19 ha afectat a l’economia i les empreses han de adaptar-se per a rellançar-se en el 

mercat amb l’ajuda de la innovació. I un aspecte clau serà millorar el maneig de les 

ferramentes de digitalització tant de les empreses com dels desocupats. 
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A. Difusió d’informació sobre activitats innovadores i programes de recolzament a la 

innovació. 

 Col·laboració dels agents públics i privats per a què el coneixement d’experiències 

exitoses i replicables d’innovació aplegue al conjunt d’empreses de la comarca. 

 Difusió dels programes de recolzament a la innovació en xicotetes i mitjanes 

empreses a través de la cooperació entre empreses. 

 Ha d’haver un projecte comú de posar en valor a la nostra comarca en tots els nivells 

a través del marketing: 

 Donant a conéixer empreses importants que tenim al territori, en quan a 

innovació, internacionalització… però sense deixar de banda els sectors 

tradicionals com l’agrari. 

 

B. Potenciar les activitats de serveis avançats a les empreses, la cooperació entre elles 

i la relació amb centres tecnològics per a incorporar i desenvolupar innovacions. 

 Foment de l’oferta de serveis empresarials avançats (I+D+I, assessorament en noves 

tecnologies) en el territori, per a millorar les capacitats d’innovació de les empreses. 

 Cooperació entre empreses en el desenvolupament de projectes innovadors, amb 

recolzament públic. 

 Cooperació entre cooperatives agrícoles per a la cerca de productes i 

processos innovadors en camps experimentals comunitaris. 

 Cooperació entre empreses amb productes complementaris, i que a través de 

la col·laboracó i la innovació puguen aconseguir productes finals necessaris 

en aquesta pandèmia de la COVID-19 com puguen ser proteccions 

individuals, senyalització, separadors metacrilat, desinfectants... 

 Millorar la interacció de les empreses del territori amb centres tecnològics. 

 Implantar un centre tecnològic agroindustrial a la comarca que rellance les 

empreses del sector en matèria d’innovació que doten a les empreses de 

major rendibilitat i aconseguesca pal·liar l’estacionalitat, creant nous 

subproductes amb un major valor afegit. 

 Impulsar els serveis que presta la D.O. Keki, d’investigació i millora del 

producte o subproductes entre les empreses del sector. 
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 Facilitar les interrelacions entre les empreses agroalimentàries i els centres 

tecnològics com l’IVIA (Institut Valencià d’Investigacions Agràries) en 

Moncada, la Universitat, AINIA (centre tecnològic en alimentació) per a 

millorar la innovació i la competitivitat.  

 Apropar i donar a conéixer a les empreses tots els serveis que presta l’IVACE 

Institut Valencià de Competitivitat Empresarial. 

 

C. Generalització de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

 Fomentar un major ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en totes 

les activitats productives, ja que s’ha vist que front a la pandèmia de la COVID-19, 

aquestes tecnologies han pogut mitigar els efectes del confinament; especialment en 

el comerç local de proximitat i l’oferta turística. 

 La Xarxa AFIC (Agència per al Foment de la Innovació Comercial) és un recurs que 

Diputació posa a l’abast de tots els municipis, amb plataformes de venda online, 

que inclouen la formació i la implementació; siguent necessari ajudes directes 

per a desenvolupar després aquestes plataformes als comerços amb un 

acompanyament necessari. 

 Destinar recursos tecnològics i establir procediments adequats per a millorar 

l’experiència amb el teletreball, que faça possible en algunes activitats o 

moments puntuals realitzar un teletreball mixt amb els conseqüents beneficis 

per a la conciliació laboral i familiar però també mediambientals, per la reducció 

dels desplaçaments. 

 Formació contínua als treballadors per a millorar les competències digitals, 

millorant la seua eficiència. 

 Evitar situacions de bretxa digital que dificulten l’accés a l’ocupació a part de la 

població. 

 Programes d’orientació i inserció laboral reforçant les competències digitals des 

de la vessant col·laborativa. 
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D. Foment de la innovació social. 

 Recolzament a iniciatives d’economia social i empreniment social que 

perseguesquen finalitats d’innovació social. 

 Fomentar la creació de cooperatives o empreses de treball associat en col·lectius 

d’exclusió social que prèviament amb format part de programes de formació 

ocupacional i mostren interés amb l’empreniment, una vegada informats i 

formats també en l’economia social. 

 Fomentar la col·laboració entre la ciutadania, les entitats i organitzacions socials, les 

empreses i les administracions públiques per a desenvolupar i implementar noves 

idees (productes, serveis, models) dirigits a satisfer les necessitats socials 

insuficientment ateses.  

 Fomentar la creació de comunitats energètiques locals a la comarca, que 

generen energia principalment procedent d’energies renovables, incloent la 

distribució, el subministrament, el consum, l’agregació, l'emmagatzemament 

d’energia, la prestació de serveis d’eficiència energètica. la prestació de serveis 

de recàrrega per a vehicles elèctrics o d’altres serveis energètics.  

 A les famílies amb pocs recursos que actualment se’ls paga el subministrament 

elèctric, se’ls podria subvencionar la instal·lació de les plaques fotovoltaiques ja 

que a mig terme el cost per a l'Administració seria inclús menor. 

 Campanyes innovadores per a incentivar el comerç de proximitat a nivell 

comarcal. 

E. Acompanyament a l’empresa (assessorament, innovació). 

 Crear la figura del facilitador de la innovació per a donar a conèixer a les empreses 

de les possibilitats d’innovacions posant-los en contacte amb els centres d’innovació 

que els siga necessari. 

 

F. Formació i qualificació destinada a la innovació. 

 Formació per a empresaris, on se’ls informe de la possibilitat que tenen per a 

desenvolupar innovació en les seues empreses. 

 Agrodigitalització: Potenciar els models d’agricultura més sostenibles, fent que la 

digitalització i la innovació aplegue també a este sector.  
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4 ANNEXOS 

4.1 ANNEX 1: CONCLUSIONS DEL DIÀLEG SOCIAL 

27/05/2020 

 

 

 
 

El 27 de maig, els representants de les entitats que conformen l’Acord Comarcal per l’Ocupació 

(Mancomunitats de la Ribera Alta i de la Ribera Baixa, Consorci de la Ribera, organitzacions sindicals 

UGT i CC.OO. i representants empresarials de FEDALCIS i la CEV-Associació Empresarial d’Alzira) han 

celebrat la primera de una sèrie de jornades que pretenen establir unes bases que orienten les 

polítiques i les accions de revitalització de l’economia en la comarca de la Ribera. 

 

Primerament, els participants han destacat la idoneïtat de dur a terme este procés de concertació 

comarcal en paral·lel al procés que s’ha iniciat també a nivell autonòmic, ja que la greu situació 

econòmica generada per la pandèmia requereix de l’establiment d’espais de diàleg en tots els nivells 

territorials possibles. 

 

Aquestes són algunes de les reflexions i conclusions d’esta primera jornada: 

- Les microempreses són les més fràgils del teixit empresarial, per la qual cosa cal articular 

mesures de recolzament cap a elles.  El foment de la digitalització és fonamental per a poder 

competir en el mercat amb les mateixes eines que les grans empreses, especialment pel que 

fa al màrqueting on-line. La formació per a l’ús d’estes eines és fonamental. La creació 

d’empreses d’assistència especialitzada en este camp és també un important jaciment 

d’ocupació. 

- Pel costat de la demanda, caldria sensibilitzar als consumidors envers el comerç local, tot 

sent conscients de que els béns que adquirim mitjançant les plataformes usuals de compra 

on-line provenen d’un comerç que no és just ni sostenible. Alternativament, s’ha de posar en 

valor el comerç de proximitat i producte local. 
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- El turisme pot ser un motor per al desenvolupament local. Un turisme lligat als recursos 

locals, tangibles o intangibles, naturals o culturals.  El turisme contribueix també a frenar el 

despoblament. 

- El foment de l’emprenedurisme és molt important, també per a activitats productives del 

sector industrial, tot considerant l’especial resiliència que presenten les fórmules 

d’economia social. No obstant, és molt important ajudar a la consolidació de les empreses 

recent creades ja que són les que primer acaben patint les conseqüències de la crisi.  

- S’ha d’aprofitar i potenciar models d’agricultura més sostenibles, fent que la digitalització i la 

innovació també arribe a este sector.  

- Els ajuntaments tenen un paper fonamental en l’articulació de respostes ràpides per a 

pal·liar situacions greus i urgents.  L’actuació des de l’àmbit comarcal ha de tindre una visió 

més estratègica amb una òptica de cooperació. 

- Es recalca la importància d’instruments com els Acords Territorials per l’Ocupació per a 

coordinar la reformulació i revitalització econòmica de cada territori. 

- Els ajuntaments de la comarca han articulat ajudes socials i econòmiques, entre elles les 

dirigides a treballadors autònoms, però cadascun ha establert unes condicions diferents.  

Haguera sigut positiva una major homogeneïtat entre els municipis de la comarca pel que fa 

a la regulació d’estes ajudes, dins d’un procés de diàleg Intermunicipal emmarcat en les 

mancomunitats.  

- El teletreball s’ha revelat, en molts casos, com una eina efectiva per a l’increment de la 

productivitat de les empreses, a més dels altres efectes positius que té sobre el medi 

ambient i sobre la conciliació dels treballadors i treballadores.  Caldria aprofitar l’oportunitat 

per a propiciar que els directrius i la resta del personal de les empreses assoleixen esta nova 

cultura de treball basada en “fer” i no en “estar”.  Així mateix, cal potenciar el teletreball 

amb garanties en les relacions laborals. 

 

Les entitats participants acordaren realitzar en breu nous encontres de treball per a aprofundir 

de forma monogràfica en els problemes i propostes per a cada sector d’activitat. 
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4.2 ANNEX 2: ACTA FORUM 7/07/2020 

 

 

 

 

I FÒRUM D’ESTRATÈGIES TERRITORIALS DE LA RIBERA DEL XÚQUER 

7 de Juliol de 2020 
 

Objectiu: prioritzar les línies d'actuació en la comarca en matèria d'empresa i ocupació, tenint 

presents les conseqüències de la COVID-19. en el marc de les Estratègies Territorials d’Ocupació de 

la Ribera de Xúquer, que el PATER (Pacte Territorial per a l’Ocupació en la Ribera) està l’elaborant 

amb la col·laboració de la Universitat de València i LABORA (Servei Valencià de Formació i Ocupació). 

 

Participants convocats: Representants d’entitats públiques i privades, empreses, associacions, 

agents econòmics i socials, ongs, que treballen en la comarca en materia de desenvolupament 

localocupació, empresa, formació i inserció sociolaboral. 

El Forum es realitza en 2 sessions (matí i vesprada), a través de la plataforma on-line zoom. 

Participen en les dues sessions: 

Óscar Navarro, President del Consorci de la Ribera; Gema March, Dierctora del PATER (Pacte 

territorial per a l’Ocupació en la Ribera) 

Ana Medán, Xelo Alfonso i Raquel Taberner, tècniques de desenvolupament local del PATER. 

Jorge Hermosilla, Catedràtic de Geografía de la UV (Universitat de València); Joan Maria Senen de 

UV i Ghaleb Fansa de UV. 

 

Participants sessió matí: José Luis Almiñana de ACECU (Associació comercual i empresarial de 

Cullera) i FEDALCIS (Federació d’associacions de comerços i empreses de la Ribera), Ferran Dalmau 

de Medi XXI, Domingo González de EFA Malvesia, Bernardo Ferrer d’AVA-ASAJA, Àlex López d’EMPAL 

(Associació d’Empreses d’Algemesí), Diego Gómez Alcalde d’Alzira, Josep Antoni Carrascosa de 

CCOO, Isabel Magalló de CIPFP Luís Suñer, Raúl de l’AEA (Associació Empresarial d’Alzira), Graciela 

Olivert de Ribera Turisme, Carolina Yi Cao de Hotel Holiday Inn Cullera, AECAL (Associació 

d’Empreses i comerços d’Almussafes), Amparo Martínez del Dept. Pangea de la Mancomunitat de la 

Ribera Alta, David Peris director de l’Espai Labora Alzira, l’equip d’orientació i marketing digital de la 

Ribera Impulsa, Carmina Tordera AEDL de Montserrat, Carmina Peris AEDL Mancomunitat de la 

Ribera Baixa. 

Participants sessió vesprada: Juan Picazo de Ice Cream Factory, Pedro Domínguez de la Ribera en 

Bici, José Albors de FEVECTA (Federació valenciana d’empreses cooperatives de treball associat), 

Tomàs Pérez de Xúquer Viu, Txema Pelàez President de la Mancomunitat Ribera Alta, Ricard Calvo 

professor de la Universitat de València (GRIDET), Raúl Roselló  d’ UGT,  Carmina Péris CIPFP Luís 

Suñer, Antonio Landete d’Arrimat Sueca, Vicent Ibáñez tècnic de Turisme de Carcaixent, Amparo de 

Llanos de Creu Roja, Fernando Hervás i Germán Palau de Cooperativa Carlet,  Gregorio Ibáñez de 

Fedalcis (Federació d’associacions de comerços i empreses de la Ribera), Francisco Javier director de 

l’Espai Labora Sueca, José Codoñer de l’Associació d’Hosteleria del Perelló. 
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Inicia la sessió donant la benvinguda Oscar Navarro, president del Consorci de la Ribera (entitat 

representant del PATER), qui ha destacat la importància de donar continuïtat a les jornades entre 

agents socials i econòmics de la Ribera del Xúquer. 

 

Gema March, directora del PATER presenta el projecte d’elaboració d’estratègies en matèria 

d’impuls econòmic i ocupació en la Ribera, l’objectiu i la metodologia a seguir en la sessió. 

 

Jorge Hermosilla, Catedràtic de Geografia de la Universitat de València, explica la importància dels 

projectes que des dels acords territorials es duen a terme per tal de conèixer la realitat del territori. 

 

Seguidament té lloc el col.loqui, debat i opinions dels participants en base a temes i qüestions que 

l’equip tècnic d’estratègies del PATER pregunta són línies d’actuació necessaries i rellevants per a la 

comarca en materia de desenvolupament local, ocupació, empresa, formació i inserció sociolaboral.  

 

Les opinios i aportacions per part dels participants són les següents: 

1. Aprofitar les associacions empresarials. Fomentar les xarxes empresarials. Potenciar la 
participació social i empresarial. 

2. Ser conscients del que tenim i aprofitar-ho: paisatge, sector primari, recursos naturals. 

3. No s'adeqüen els perfils a les necessitats de les empreses. Falta qualificació en perfils del 
sector primari. 

4. Professionalitzar el sector primari i del turisme, que donaria impuls al relleu generacional 

5. Posar en valor el sector primari. Recuperació d'identitat territorial. Fer comarca. 

6. Innovació en la agricultura: agro-digitalització. 

7. Necessitat d'orientació laboral, digitalització social i empresarial. 

8. Millor coordinació i aprofitament de recursos i instal.lacions (infraestructures) per a noves 
activitats i necessitats. 

9. Que els Consells Socials existents tinguen caràcter vinculant a l’hora d’adaptar l’oferta 
formativa a la realitat del territori 

10. Fomentar la participació en ferramentes formatives ja creades com els Consells d'educació 
de desenvolupament local, procurar-los caràcter vinculant. 

11. Visibilitzar el PATER. Necessitat de noves vies de comunicació per a donar a conèixer els 
recursos. 

12. Incentius en la contractació de persones per a part de les empreses. 

13. Capacitació en competències bàsiques transversals: treballar les "Actituds" a més de les 
Aptituds. 

14.  Creació de parcs tecnològics que permeten la investigació en el sector agroalimentari, 
donada la importància d’aquest a la comarca 

15. Apostar per la sostenibilitat en tots els sectors econòmics 

16. Cooperació entre els diferents sectors productius de la Ribera del Xúquer per a diversificar 
ingresos (Turisme- Agroalimentació) 

17. Apostar pel cooperativisme i l’economia social; posant a les persones en el centre 
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18. Apostar per polítiques fiscals equitatives en serveis bàsics, per trencar amb les desigualtats 
socials 

19. Col·laboració i cooperació entre els diferents agents econòmics i socials de la Ribera del 
Xúquer que afavoriran la competitivitat, innovació  

20. Potenciar el comerç local i el consum de Km 0 

21. Nova situació derivada de la Covid-19: noves activitats econòmiques i socials, noves 
tendències, canvis d'hàbits i funcionaments que fa que es creen nous nínxols de mercat. I 
d’altra banda, adaptació de les empreses amb dificultats a aquestes noves necessitats, 
aprofitant de la cooperació entre empreses. 

22. Desenvolupament de producte turístic, per a potenciar la venda de producte local. 

23. Connectar el turisme de costa amb el turisme d’interior de la comarca a través de vials 
ciclables per a promocionar el turisme d’interior. I completar les vies verdes comarcals. 

24. Cooperació i coordinació dels recursos disponibles d'inserció sociolaboral. 

25. Nous nínxols d’ocupació: 

a. Economia verda 

b. Explotar el Riu de manera sostenible 

c. Serveis públics (sociosanitaris, educació, medi ambient) 

d. Seguretat en el treball i en l’oci 

e. Tractament de residus 

f. Energies renovables 

g. Guies turístics 

26. Noves àrees formatives: 

a. Agroforestal 

b. Monitors ambientals 

c. Agroecologia 

d. Qualitat i seguretat alimentària 

e. TIC i Xarxes Socials (també seguiment) 

f. Internacionalització 

g. Formació no reglada per a col·lectius vulnerables, que no poden accedir al sistema 
reglat. 

h. Energies renovables 
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4.3 ANNEX 3: ACTA FORUM 29/09/2020 

 

 

 

II FÒRUM D’ESTRATÈGIES TERRITORIALS DE LA RIBERA DEL XÚQUER.  

PLA D’ACCIÓ 

29 de Setembre de 2020 
Objectiu: Treballar i validar el pla d’acció de la comarca, a partir de les estratègies territorials de la 

Ribera de Xúquer, que el PATER (Pacte Territorial per a l’Ocupació en la Ribera) ha elaborat amb la 

participació dels diferents actors socials i econòmics del territori. 

Participants convocats: Representants d’entitats públiques i privades, empreses, associacions, 

agents econòmics i socials, ONG, que treballen en la comarca en matèria de desenvolupament local 

d’ocupació, empresa, formació i inserció sociolaboral. 

El Forum es realitza en 2 sessions (matí i vesprada), a través de la plataforma on-line meet. En la 

sessió del matí es treballen els objectius estratègics sobre Model productiu, Infraestructures, Xarxes 

i Innovació. A la sessió de la vesprada es debaten les accions relatives als objectius estratègics sobre 

la Inserció i orientació laboral, Atenció als col·lectius vulnerables, Qualitat de l’ocupació, Formació 

i Igualtat de gènere. 

 

Participen en les dues sessions: 

Òscar Navarro, President del Consorci de la Ribera; Gema March, Directora del PATER (Pacte 

territorial per a l’Ocupació en la Ribera) 

Ana Medán, Xelo Alfonso i Raquel Taberner, tècniques de desenvolupament local del PATER. 

 

Participants sessió matí: Ricard Calvo (Universitat de València), Gregorio Ibáñez (Federació 

d’Agrupacions Locals de Comerç i Serveis), Fernando Hervás i German Palop (Cooperativa Carlet), 

Pedro Domínguez (La Ribera en Bici), Graciela Olivert (Ribera Turisme), Mariano Clemente i Àlex 

López (Agrupació Empresarial d’Algemesí- EMPAL), Estela i Amparo (Equip de Marqueting de la 

Ribera Impulsa), Plàcid Madramany (Departament d’Energies Renovables del Consorci), Diego 

Gómez (Alcalde d’Alzira), Josep Antoni Carrascosa (CCOO), Arturo Gabriel Escrig (President de la 

Ribera Baixa), Edgar Carbonell (Cap d’Estudis de Centre Xúquer), Raúl Tudela (Associació Empresarial 

Alzira) i Carmen López (Coworking - AE Alzira)  

 

Participants sessió vesprada: Isabel Magalló (Centre Integral Públic de Formació Professional Luis 

Suñer Alzira), Domingo González (Escola Familiar Agrària Llombai), Carlos Cuesta (Institut d’Estudis 

Secundàris Guadassuar), Amparo de Llanos (Creu Roja), Amparo Martínez (Departament d’Igualtat 

del Consorci), Margarita Ríos (Equip d‘orientadores de la Ribera Impulsa), Claudia Piera (Fundació 

Novaterra), Txema Pelàez (Pesident de la Ribera Alta), Carmen Herrero (Directora d’IDEA), Joan 

Rovira (Cap del Departament de Serveis Socials), Edgar Carbonell (Cap d’Estudis Centre Xúquer). 
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Inicia la sessió donant la benvinguda Òscar Navarro, president del Consorci de la Ribera (entitat 

representant del PATER), qui agraix la participació i destaca la importància dels pactes territorials i 

els acords socials, donada la situació I incertesa actual.  

 

Gema March, directora del PATER presenta el projecte d’elaboració d’estratègies en matèria 

d’impuls econòmic i ocupació en la Ribera, l’objectiu i la metodologia a seguir en la sessió. 

 

Seguidament té lloc la presentació del pla d’acció per part de les tècniques i a continuació el torn de 

paraula dels assistents on han pogut opinar en relació a cadascuna de les estratègies i accions a 

tractar, arribant a les següents aportacions, a tenir en compte en el pla d’cció: 

 

 Prioritzar les accions 

 Aconseguir uns preus justos de mercat al productors agropecuari. 

 Impuls de l’economia baixa en carboni (energies renovables). 

 Impuls del clúster automobilístic. 

 Necessitat d’una entitat que agrupe a tots els organismes a l’hora d’aconseguir els recursos. 

 Necessitat de fer reunions sectorials per a poder cooperar. 

 Fer us de les línies de finançament europeu (verdes, energia...) 

 Revisió del pla d’inundabilitat. 

 Millorar les comunicacions ferroviàries. 

 Pla d’autoconsum en edificis públics (fotovoltàiques). 

 Pla de control i depuració d’aigües residuals. 

 Repoblació forestal en zones especialment castigades pels incendis, molt desforestades. 

 Millorar les infraestructures sanitàries. 

 Fer convergir aquestes accions comarcals amb el pla de convergència de la Generalitat 

valenciana. 

 L’automatització i la innovació podrien afavorir treballs més qualificats. 

 Impulsar el comerç local, donant a conéixer els productes de la comarca. 

 Fer comarca. 

 Convenis marcs amb universitats per a afavorir la innovació en el sector agroalimentari. 

 Millorar la gestió i modernització dels polígons industrials amb models més participatius. 

 Potenciar les cooperatives energètiques locals, en empreses, comunitats de veïns... 

 Inundabilitat: acabament del pantà de Bellús. 

 Pla d’avingudes dels rius amb necessitats d’infraestructures hidràuliques per al control 

d’aforaments dels rius. 

 Fer campanyes d’educació ambiental (economia verda). 

 Promoure la salut laboral, la cultura preventiva i la mobilitat sostenible. 

 Actuacions de difusió en relació a la inserció sociolaboral. 

 Dotar de contraprestació econòmica les pràctiques laborals. 

 Fer arribar les propostes sociolaborals a les Administracions autonòmiques, estatals i 

europees, per a poder implementar-se. 
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 Calen serveis d’orientació laboral i prospecció amb continuïtat amb una visió ampla per a 

dotar d’habilitats laborals, formatives com de l’àmbit personal als usuaris. 

 Impuls dels espais coworking públics o privats. 

 Agilitat en els processos burocràtics (acreditació de nous cicles formatius, homologació 

d’aules...) 

 Necessitat de crear un equip d’acompanyament d’orientació social als col·lectius 

vulnerables. 

 Incrementar les places dels cicles formatius més demandats. 

 Ajustar la formació a la realitat sociolaboral. 

 Impulsar les polítiques públiques de protecció social en població vulnerable: 

 Construir una nova arquitectura per a treballar els drets de les persones. 

 Calen serveis integrals de proximitat. 

 Eradicar la pobresa i l’exclusió social. 

 Recuperar la sobirania alimentària amb horts col·lectius. 

 Sensibilització en un consum responsable de l’energia. 

 Dotar espais que permeten la interrelació. 

 Cal arribar a acords públic-privats per a la concertació dels recursos comarcals i evitar 

duplicitats. 

 Accions d'innovació i digitalització empresarial: creació d'un observatori on recollir totes les 

eines o iniciatives digitals en matèria empresarial, que cada entitat està posant en marxa, 

per donar-les a conèixer a les altres entitats i així crear sinergies. 

 


