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Necessitats prioritzades i potencialitats.
Anàlisi d’indicadors objectius, desenvolupament de tallers participatius oberts, enquestes digitals, qüestionaris
remesos a agents sobre el territori, entrevistes personals.

Descripció del procés de priorització i criteris emprats:

Necessitats prioritzades per àrees temàtiques
Economia i estructura
productiva

Mercat laboral

Igualtat d’oportunitats entre
homes i dones

Renovació del teixit productiu Reduir la taxa d’atur i
local i augment de la seua
temporalitat dels contractes.
capacitat d’innovació.

Millorar les condicions
laborals de la dona.

Reduir la taxa d’atur i
temporalitat dels contractes.

Millorar l’estructura de
recolzament a la dona.

Rejovenir la mà d’obra.

Disseny de plans i
actuacions orientades a la
millora de la condició de la
dona.

Augmentar la resiliència,
capacitats i recolzament del
teixit empresariallocal.

Implantació de serveis
avançats i personals.

Implantació de noves formes
empresarials (economia
social, col·laborativa, etc.)

Millora de qualitat i Reestructuració de l’oferta
turística.

Renovació del sector
agrari per fer-ho més
flexible i rendible: Canvis
a les explotacions,
model d’explotació i
ampliació del rol de
llaurador a transformador i
comercialitzador.

Augmentar la grandària i
potencial de les empreses
locals.

Garantir pensions futures
més elevades.

Garantir el relleu laboral i
empresarial.

Augmentar la resiliència de
la mà d’obra local davant
canvis al mercat laboral i
períodes de crisi.

Situació de la infància i la
joventut

Medi ambient i accions
contra el canvi climàtic

Augment de la població jove.

Impedir i disminuir l’impacte
dels episodis locals de
contaminació.

Garantir el relleu
generacional.

Recuperar el capital social i
humà local.

Millora de les estructures de
Disminució del risc d’exclusió recolzament a la joventut.
de la dona (i d’altres
col·lectius vulnerables).

Reducció de les diferències
de gènere.

Reversió de l’èxode
rural: Millora de l’accés
a l’habitatge i condicions
d’acollida de població, de
les condicions de treball i de
l’oferta local de serveis.

Creació d’instal·lacions
pròpies de gestió i
tractament de residus.

Retirada i eliminació
d’espècies invasores.
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Millora de la xarxa de centres
formatius i de la seua oferta
per adaptar-la a necessitats
de la població.
Augmentar la significança i
entitat de les actuacions.

Disminució dels riscs
naturals.

Disminuir l’aïllament i
desconnexió de pobles i
col·lectius.

Vials i vies no motoritzats.

Formació a mida de les
necessitats locals.

Fomentar la connexió
interterritorial.

Recuperació dels serveis
locals públics i privats.

Millora i augment dels
recursos hídrics.

Acció social i participació
ciutadana

Millora del servei de transport Aparicio d’instruments de
públic.
participació ciutadana,
interconnexió sectorial i
territorial i cooperació a
escala local i supra-local.
Disminució de l’escletxa
digital.

Foment de les instal·lacions
d’energies renovables.

Disminució del risc d’exclusió
Augment de la qualitat
de col·lectius vulnerables.
territorial, ambiental i
paisatgística.

Disminució de l’escletxa de
capacitacions front altres
territoris.

Equipaments
infraestructures i serveis

Valoritzar l’ample patrimoni
rural: (cultural, arquitectònic,
paisatgístic, ambiental).

Fomentar la participació
ciutadana i la capacitat
d’acció de la societat civil.
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Justificació de les necessitats i potencial de la zona

gal som rurals | Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu

Potencialitats identificades.
Economia i estructura productiva

Mercat laboral

Agricultura encara present i activa i
El poder de capacitació
vinculada a un potent sector agroalimentari, derivat de la presència
ambdós amb potencial per desenvolupar.
d’universitats públiques
a Ontinyent i Gandia i
Xarxa urbana pròpia i proximitat a àrees
privades a Xàtiva.
urbanes externes. Existència d’eixos urbans
interns que poden ser aprofitats per crear
sinergies urbà-rural o enviar produccions.
L’existència d’entitats que
L’existència d’entitats i experiències
recolzen l’auto-ocupació i
amb èxit que difonen noves formes de
els emprenedors.
producció.
L’existència d’una xarxa ben desenvolupada
de recolzament al sector turístic.
Aprofitar la presència d’universitats per
desenvolupar partenariats afavoridors del
desenvolupament local i de la difussió
d’innovació.
Aprofitar un extens “know how” relacionat
amb experiències de desenvolupament
rural a la zona.
L’esperit emprenedor local mostrat per
l’elevada presència d’autònoms i microempreses.
Valorització de recursos territorials,
patrimonials i culturals.
Desenvolupar marques de qualitat.
El potencial del turisme rural.
Establir noves sinergies i partenariats
entre les diferents entitats operant sobre el
territori.
Desenvolupament de clústers a partir
d’experiència i recursos locals abundants.
Una bona xarxa de comunicacions cap a
fora del territori amb ampliacions previstes.

Igualtat d’oportunitats entre
homes i dones
La demanda de mà d’obra
femenina al sector agroindustrial.

L’abundància de dones amb
titulació superior.

L’existència d’una xarxa de
recolzament i assistència
familiar típica de les zones
rurals.

Existència d’una oferta de
recolzament social bàsica a
escala comarcal.

Situació de la infància i la
joventut

Medi ambient i accions contra
el canvi climàtic

Equipaments infraes- Acció social i participatructures i serveis
ció ciutadana

Existència d’una oferta no
Bona qualitat general ambiental Bona xarxa d’atenció
reglada d’activitats i formació. i territorial.
mèdica primària.

Existència d’una oferta no
reglada d’activitats i formació.

Existència d’una oferta de
recolzament social bàsica a
escala comarcal.

L’existència d’una xarxa de
recolzament i assistència
familiar típica de les zones
rurals.

Presència a tot el territori de
xarxa de separació bàsica de
residus i tractament d’aigües.
Abundància i varietat d’espais
protegits.
El desplegament al territori de
la xarxa AVAMET que permet
fer seguiment de l’evolució del
clima.
Existència de col·lectius
supramunicipals i comarcals
d’agrupació de les entitats
ambientals.
Sinergies i partenariats
entre administracions,
entitats ambientals i sectors
econòmics per tal de generar
desenvolupament local a partir
del territori.

Desenvolupament
d’actuacions conjuntes
en matèria de joventut a
partir d’actuacions aïllades
existents i aprofitant recursos Convertir els abundants
i infraestructures ja existents.. espais protegits en un element
d’atractiu territorial i símbol de
la qualitat local i de generació
d’activitat.
Aprofitar les dones amb
Aprofitar els joves amb
capacitacions per a
capacitacions i la facilitat
desenvolupar experiències de d’accés a centres de
desenvolupament local.
capacitació superiors per a
El potencial de les energies
desenvolupar experiències
renovables a la zona (solar,
de desenvolupament local.
eòlica, biomassa, etc.)
Desenvolupament d’actuacions
conjuntes d’igualtat a
partir d’actuacions aïllades
existents i aprofitant recursos i
infraestructures ja existents.

Actuacions d’atracció de
població (nous i retorns).

Potencial de les activitats de
gestió i manteniment del territori.

Partenariats amb centres
universitaris propers i altres
entitats comarcals per tal
de desenvolupar polítiques i
accions de millora de l’entorn i
aprofitament del potencial local.

Expandir el model cooperatiu cap altres
sectors i aprofitar la seua capacitat de
captació de capitals diferents.
L’atenció als majors i malalts com un
camp de treball amb molt de potencial per
desenvolupar en un entorn d’envelliment
creixent.
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Xarxa abundant i ampla
d’entitats.

Abundància de centres L’existència
als que desenvolupar
d’agrupacions
comarcals i supraactivitats.
comarcals d’entitats i
municipis.
Presència de
residències d’ancians
que permeten atendre
a majors sense
abandonar el territori.

El saber fer i el
coneixement acumulat
per aquestes entitats.
La importància del
municipalisme a la zona.
Possibilitat de crear
sinergies a partir
de la connexió
entre participació i
municipalisme.
La cooperació entre
administracions i entitats
com a via per a garantir i
millorar serveis.
Possibilitat de crear
sinergies i cooperació
a partir de les entitats
supra-comarcals i la
cooperació entre elles.
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-Garantir el relleu laboral i empresarial.
-Augmentar la resiliència de la mà d’obra local davant canvis al mercat laboral i períodes de crisi.
-Disminució de l’escletxa de capacitacions front altres territoris.
-Formació a mida de les necessitats locals.
-Millorar les condicions laborals de la dona.
-Millorar l’estructura de recolzament a la dona.
-Disseny de plans i actuacions orientades a la millora de la condició de la dona.
-Disminució del risc d’exclusió de la dona (i d’altres col·lectius vulberables).
-Reducció de les diferències de gènere.
-Augment de la població jove.
-Garantir el relleu generacional.
-Recuperar el capital social i humà local.
-Millora de les estructures de recolzament a la joventut.
-Reversió de l’èxode rural: Millora de l’accés a l’habitatge i condicions d’acollida de població, de les condicions de treball i de l’oferta
local de serveis.
-Disminució del risc d’exclusió de col·lectius vulnerables.
-Impedir i disminuir l’impacte dels episodis locals de contaminació.
-Foment de les instal·lacions d’energies renovables.
-Augment de la qualitat territorial, ambiental i paisatgística.
-Millora i augment dels recursos hídrics.
-Vials i vies no motoritzats.
-Millora del servei de transport públic.
-Disminució de l’escletxa digital.
-Millora de la xarxa de centres formatius i de la seua oferta per adaptar-la a necessitats de la població.
-Recuperació dels serveis locals públics i privats.
-Disminuir l’aïllament i desconnexiò de pobles i col·lectius.
-Valoritzar l’ample patrimoni rural: (cultural, arquitectònic, paisatgístic, ambiental).
-Aparició d’instruments de participació ciutadana, interconnexió sectorial i territorial i cooperació a escala local i supra-local.
-Fomentar la connexió interterritorial.
-Augmentar la significança i entitat de les actuacions.
-Fomentar la participació ciutadana i la capacitat d’acció de la societat civil.

-Augmentar la grandària i potencial de les empreses locals.

-Rejovenir la mà d’obra.

-Reduir la taxa d’atur i temporalitat dels contractes.

-Ampliació del rol de llaurador a transformador i comercialitzador.

-Millora de qualitat i Re-estructuració de l’oferta turística.

-Renovació del teixit productiu local i augment de la seua capacitat d’innovació.
-Augmentar la resiliència, capacitats i recolzament del teixit empresarial local
-Implantació de serveis avançats i personals.
-Implantació de noves formes empresarials (economia social, col·laborativa, etc.)

Relacionades amb la mesura 19 del PDR-CV 2014-2019

Necessitats prioritzades

Descripció de l’estratègia i els seus objectius

-Disminució dels riscs naturals.

-Retirada i eliminació d’espècies invasores.

-Creació d’instal·lacións pròpies de gestió i
tractament de residus.

-Garantir pensions futures més elevades.

-Renovació del sector agrari per fer-ho més
flexible i rendible: Canvis a les explotacions i
model d’explotació.

No relacionades amb la mesura 19
del PDR-CV 2014-2019

Característiques integrades.

- Actuacions d’implantació de noves formes empresarials (Economia social, economia
col·laborativa, etc.): Creació de vincles entre emprenedors i empreses per tal de generar
capital i/o les capacitats necessàries per tal d’afavorir un teixit empresarial innovador i
resilient.
- Creació de partenariats i vincles estables de col·laboració amb entitats de xarxes
urbanes properes per tal d’afavorir les sinergies, la mútua comprensió i els intercanvis a
tots els nivells.

Vincles entre sectors i grups d’interés per abordar problemes comuns.
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Característiques integrades i innovadores.

- Partenariats entre els agents del territori i les universitats presents a les ciutats properes
(Gandia, Ontinyent i Xàtiva) per tal d’afavorir la formació de la població local, el suport
tècnic, la difusió d’innovacions i la creació de sinergies i cooperació continuades que
afavorisquen el potencial local i el seu aprofitament.
- Aprofitament de les entitats que poden prestar assessorament i suport a emprenedors i
empresaris.
- Aprofitament del saber fer i el coneixement acumulat per a desenvolupar clústers i altres
formes d’agrupació empresarial al voltant d’interessos comuns.
- Potenciament dels circuits curts de producció-consum amb una especial atenció a
la relació amb les àrees urbanes propers al territori (Gandia, Ontinyent, Xàtiva i altres
agrupacions de pobles) com una via de comercialització de les produccions i serveis
locals, d’increment del seu valor afegit i d’augmentar les capacitats dels productors.
- Aprofitament del coneixement present al territori (gent amb titulacions, entitats amb
experiència i coneixement acumulat, universitats, administracions, etc.) Per tal de posarho al servei del desenvolupament local i millora de les condicions de vida.
- El tractament de col·lectius específics des d’una perspectiva integral (dones, joves,
majors) que abasta des de la millora de les condicions laborals i socials al seu paper
com agent dinamitzador del territori en funció dels seus coneixements i capacitats.
- Aprofitament de les entitats supramunicipals, comarcals i supracomarcals presents
al territori per tal de coordinar esforços, generar enfocaments estratègics i establir
partenariats estables.
- Partenariats públic-privat entre administracions i entitats i altres agents presents al
territori per tal d’abordar qüestions conjuntes de caire horitzontal (dona, joves, millora
dels serveis, millora del teixit social i econòmic, infància etc.), vertical (Cicles curts de
producció-consum, cicles ambientals, etc.) i sectorial (medi ambient, canvi climàtic,
patrimoni rural, cultura, empresa, educació, etc.)
- Foment de les sinergies, intercanvis i cooperació entre les entitats de la societat civil
que operen al territori des de diferents nivells (local, comarcal, supracomarcal, etc.) per
tal de generar relacions i actuacions estables.
- Foment de les sinergies entre les entitats de la societat civil, altres agents del
desenvolupament local i les diferents administracions per mitjà de la creació de fòrums
estables d’intercanvi i cooperació.
- Foment del paper del G.A.L. com un agent de cohesió, cooperació i concertació.
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- Foment de la cooperació amb el Consorci de Residus (COR V-5) per tal de resoldre
qüestions relacionades amb residus, qualitat de vida i millora territorial.
- Foment de la cooperació amb el Consorci de les Comarques Centrals per tal de crear
sinergies, propostes comuns i coordinar esforços.
- Foment de la cooperació amb i entre els Pactes de l’Ocupació presents al territori per
tal de crear sinergies, propostes comuns i coordinar esforços.
- Foment de la cooperació amb i entre els organismes rectors i juntes dels espais naturals
(Paisatge Ombria del Benicadell, P.N. Mariola, etc.) presents al territori per tal de crear
sinergies, propostes comuns i coordinar esforços.
- Foment de la cooperació amb i entre els diferents nivells de l’administració i les seues
formes d’agrupació (mancomunitats, Consorcis, etc) per tal de crear i millorar serveis i
per tal de dissenyar actuacions i dur-les a terme.
- Creació d’instruments per a la cooperació entre els agents esmentats als punts
anteriors, de cara a l’establiment de sinergies, l’intercanvi d’informació i el tractament
conjunt de problemàtiques comunes.
- Creació d’instruments de cooperació i debat amb xarxes públiques (museus, centres
educatius, centres sanitaris, etc.) per tal d’establir sinergies, l’intercanvi d’informació i el
tractament conjunt de problemàtiques comunes
- Foment de la participació ciutadana i de la capacitat de la societat civil a tots els nivells
de l’administració presents al territori, des de la local fins l’estatal i l’europea.
- Foment de la interconnexió entre els diferents agents de la societat civil i els diferents
nivells de l’administració per mitjà de la creació de fòrums i espais de trobada i
col·laboració al voltant d’interessos comuns tant al disseny de propostes com a la seua
execució.
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Vincles entre les administracions locals, regionals i estatals.

- Foment de la cooperació amb i entre les tres mancomunitats que operen sobre el
territori (La Costera – La Canal, La Safor i la Vall d’Albaida) per tal de crear sinergies,
propostes comuns i coordinar esforços.
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Característiques integrades i innovadores.
Característiques innovadores

Característiques innovadores.
Àmbits considerats
innovadors

Descripció dels continguts innovadors

Augment de la competitivitat i
el creixement i del valor afegit
dels producte i Diversificació
de l’economia rural des d’una
perspectiva innovadora..

-Re-organització interna, externa, de les relacions i partenariats
augmentar l’eficiència, eficàcia i resiliència de les empreses.

per

-Explotació de circuits curts de producció-consum i de cicles integrals que
reintegren al cicle productiu els sobrants i altres materials residuals.
-Canvis a les cadenes de producció que augmenten l’eficàcia i eficiència
dels processos productius.
-Adopció de noves tecnologies per a millorar processos productius.
-Desenvolupament de clústers,partenariats i altres agrupacions d’interés i
cooperació amb entitats i administracions que els recolzen.
-Adopció de formes empresarials o de producció basades en la cooperació
entre promotors i empreses.
-Foment de l’economia social, l’economia col·laborativa i altres formes de
producció alternativa que faciliten l’adquisició de capital social.
-Mesures i actuacions d’agrupació de professionals, empreses i treballadors
que ajuden a mantenir activitat a l’entorn rural (espais de co-working, vivers
d’empreses, serveis i recursos compartits).
-Implantació de noves activitats al territori.
-Recolzament a nous serveis i a la modernització i adaptació dels existents.
-Empreses i actuacions amb una forta base tecnològica o que ofereixen
productes o serveis no implantats al territori.
-Mesures d’adaptació del comerç local a noves formes de comerç que
faciliten la seua implantació i millora.
-Implantació de formes de turisme que eleven la qualitat de l’oferta i/o
potencien el paper d’aquest sector com tractor de les economies locals.
-Actuacions d’ampliació del rol
transformadors i comercialitzadors.
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dels

productors

agropecuaris

a

Àmbits considerats
innovadors

Descripció dels continguts innovadors

Millora del nivell i qualitat de
vida dels habitants del medi
rural.

-Adopció de noves tecnologies per a trencar les barreres que imposa el
territori i societat.
-Plans d’igualtat associats a actuacions i accions.
-Adopció de plans d’igualtat a empreses, entitats i associacions.
-Accions d’implantació de serveis especialitzats a l’atenció de col·lectius
específics (dones, joves, majors, discapacitats, etc.)
-Accions de prestació de serveis a la infància, joventut, majors i persones
amb una discapacitat des d’una perspectiva col·laborativa, innovadora o
amb adopció de noves tecnologies que faciliten l’assistència.
-Actuacions d’atenció i serveis domiciliaris complementaris als prestats per
les administracions.
-Actuacions dirigides a la inclusió de col·lectius en risc d’exclusió.
-Actuacions de manteniment i millora dels serveis de transport públic.
-Iniciatives, tecnologies i actuacions que ajuden a la implantació,
manteniment o millora dels serveis públics no obligatoris o privats de
qualsevol tipus.

Manteniment del teixit social.

-Mesures d’acompanyament i acollida a nous pobladors que s’instal·len al
medi rural.
-Mesures d’ajuda a l’accés a l’habitatge per part de joves i altres col·lectius
desafavorits.
-Mesures, actuacions i iniciatives de reforç als serveis socials locals des de
entitats públiques i privades.
-Foment de l’associacionisme des d’una perspectiva integral, territorial i
innovadora.

Foment de l’Ocupació sostenible
des d’una perspectiva
integradora i integral.

-Acompanyament i formació a mida de treballadors per a facilitar la seua
inserció al medi laboral.
-Mesures i actuacions que fomenten la integració laboral de col·lectius
amb risc d’exclusió.
-Mesures i actuacions que faciliten la integració laboral de dones i joves.
-Mesures i actuacions que fomenten noves formes de treball que aprofiten
tecnologies i nous serveis per a facilitar el manteniment d’ocupació en
enclaus rurals (teletreball, etc.)
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Característiques innovadores.
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Característiques innovadores.
Àmbits considerats
innovadors

Descripció dels continguts innovadors

Potenciar la gobernança local i
l’animació social.

-Re-organització interna, externa, de les relacions i partenariats d’entitats
de la societat civil i administracions per augmentar l’eficiència, eficàcia i
resiliència.
-Instruments de participació i de foment de l’acció de la societat civil
adaptats a les necessitats locals i les peculiaritats de l’entorn rural.
-Enfocament pro-actiu de la participació.
-Actuacions d’enllaç entre societat civil i administracions a escala local,
comarcal i supracomarcal.

Garantir la sostenibilitat del
medi rural.

-Recolzament a les renovables, potenciament dels cicles integrals als
que materials residuals, de rebuig o infrautilitzats s’utilitzen per a generar
energia de forma sostenible.
-Enfocament integral de la gestió dels residus i emissions a les empreses
i explotacions afavorint els cicles integrals que permeten l’aprofitament
d’aquests materials.
-Foment del transport sostenible.
-Foment del transport compartit i/o col·laboratiu.
-Foment de l’urbanisme sostenible, eficiència energètica i de la reducció
del trànsit amb vehicle motoritzat.
-Projectes empresarials i/o laborals adreçats al manteniment del medi
ambient i/o la qualitat ambiental.

Defensa i recuperació del
patrimoni rural.

-Valorització d’espais i elements del patrimoni rural des d’una perspectiva
integral que contemple tots els agents i actors implicats al respecte.
-Actuacions de millora de l’entorn i del patrimoni rural que exploten les
interrelacions entre els diferents elements valoritzats i les comunitats locals.
-Actuacions que incorporen la recuperació i valorització integral dels
paisatges i imatge locals (antròpics i naturals).
-Explotació de la interrelació entre els diferents elements que formen el
patrimoni i/o la relació del patrimoni amb els pobles i comunitats locals.
-Projectes empresarials i/o laborals focalitzats en la valorització del
patrimoni rural.

Formació, capacitació i
adquisició d’habilitats al
territori.

- Foment dels partenariats horitzontals (tema transversal a diferents
sectors), verticals (integració a una cadena o cicle) o territorials.
- Aprofitament del coneixement present al territori (persones, entitats,
empreses, centres educatius de tots els nivells, etc.) per a generar les
eines i habilitats necessaris per a un desenvolupament sostenible i integral
de la zona.
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Efectes esperats en relació als indicadors de context
Indicadors de
context
Economia i
estructura
productiva.

Efectes esperats.
-Augment de la sostenibilitat, resiliència i capacitat d’innovació del teixit empresarial i productiu.
-Millora de les interrelacions amb les àrees urbanes properes.
-Aparició de circuits curts de producció-consum amb relació amb les àrees urbanes properes.
-Manteniment de les activitats tradicionals i implantació de noves.
-Ampliació del rol del llaurador a transformador i comercialitzador.
-Millora en l’oferta i qualitat del turisme rural a la zona.
-Creació d’iniciatives empresarials vinculades a la interpretació i aprofitament del patrimoni rural
-Manteniment i ampliació (quantitativa i qualitativa) de l’oferta de serveis local.
-Aparició de marques de qualitat locals i adopció d’altres marques i certificacions.
-Implantació de noves formes empresarials més adequades a l’entorn rural.
-Desenvolupament de partenariats estratègics entre empreses, societat civil, universitats i
altres centres formatius i administració.
-Millora de l’assessorament als emprenedors i als processos de disseny i desenvolupament d’iniciatives.

Mercat laboral.

-Millora de la quantitat i qualitat de l’ocupació.
-Millora de la formació dels treballadors orientada a la seua capacitat d’adaptació al canvi.
-Desenvolupament de partenariats estratègics entre societat civil, universitats i altres centres formatius i administració orientats a la capacitació i inserció laboral al territori.

Igualtat
d’oportunitats
entre homes i
dones.

-Afavorir l’aparició de noves dinàmiques i tendències socials i demogràfiques a nuclis
rurals.
-Implantació de mesures i plans d’igualtat.
-Disminució de l’escletxa laboral i social entre homes i dones.
-Aparició de serveis especialitzats públics i privats orientats al benestar de la dona i la
seua plena inclusió social.

Situació de la
infància i la
joventut.

-Augment de la població juvenil.
-Augment de l’arribada de nous pobladors al territori.
-Augment dels serveis públics i privats orientats a joves i les seues necessitats (oci, habitatge, formació)
-Manteniment de les comunitats locals.
-Afavorir l’aparició de noves dinàmiques i tendències socials i demogràfiques a nuclis
rurals.
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Efectes esperats en relació als indicadors de context
Indicadors de
context
Medi ambient
i accions
contra el canvi
climàtic.

Efectes esperats.
-Recuperació del patrimoni i entorns degradats.
-Millora de l’entorn ambiental.
-Habilitació d’espais naturals per a nous usos.
-Consolidació i aparició d’iniciatives empresarials vinculades a la gestió i aprofitament del
territori.
-Creació d’iniciatives vinculades a la producció i consum de combustibles i energia d’origen renovable.
-Canvis en la percepció local sobre la necessitat de l’adopció de renovables.
-Disminució de les empremtes de carboni i hídrica tant de les localitats com de les diferents activitats.
-Augment de l’ús del transport sostenible.
-Adopció de renovables per part de grans consumidors energètics.
-Augment de l’eficàcia i eficiència del consum energètic.

Equipament,
infraestructures
i serveis.

-Millora del patrimoni rural i habilitació d’elements patrimonials per a nous usos.
-Canvis en la percepció local i externa del patrimoni rural, cultural, arquitectònic i ambiental.
-Millora de l’accés de la població a determinats serveis i recursos.
-Aparició d’iniciatives de transport innovadores que permeten millorar la connectivitat interna i externa del territori.
-Aparició d’experiències de consum col·laboratiu i similars que permeten mantenir i ampliar serveis bàsics.
-Aparició d’experiències de cooperació entre entitats públiques, entitats privades i / o entitats públiques i privades que aborden des d’una perspectiva innovadora la cooperació
per al manteniment de serveis bàsics.
-Aparició i consolidació de noves iniciatives empresarials en aquests àmbits.

Acció social
i participació
ciutadana.

-Millora del capital social territorial.
-Aparició d’experiències de col·laboració inter-sectorial i / o interterritorial.
-Crear i expandir processos participatius i col·laboratius
-Afavorir l’arribada de nous coneixements i experiència a la zona.
-Transferir el coneixement local dins el propi territori i cap a fora del territori.
-Aparició de nous partenariats i experiències de cooperació a tots els nivells.
-Desenvolupament del treball del G.A.L. des d’una òptica participativa i augment del coneixement de la iniciativa pels beneficiaris i població..
-Millor coneixement de territori, recursos i possibilitats per part de la població local.
-Difusió general dels valors territorials i socials del territori “Som Rurals”
-Consolidar l’equip tècnic del G.A.L. com un agent dinamitzador del territori.
-Afavorir l’arribada de nous fons i coneixement a la zona.
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Objectius generals.

Objectiu General 1
Denominació:

Un terr itori i una població resilients amb capacitat d’adaptació al canvi

Integració amb els
objectius transversals
de desenvolupament
rural de la Unió
Europea i prioritats
de la Generalitat
Valenciana.

-Innovació: Adopció de formes d’empresa i producció innovadores, generació
d’agrupacions i partenariats d’interés (clústers, col·laboracions públic i privat,
integració universitats), adopció de nous rols per part dels productors (ampliació a
transformació i comercialització per part dels productors agropecuaris, implantació
de nous serveis, millora de la qualitat i varietat de l’oferta turística, etc.).
-Millora econòmica i de l’ocupació estructural i duradora: Augment de les
possibilitats de negoci, Facilitació de l’empreniment, recolzament a les activitats
locals i promoció de noves.
-Promoció de productes locals: Sinèrgies amb territoris urbans veïns, promoció
dels circuits curts de producció-consum.
-Crisi demogràfica: Augment de la capacitat d’ocupació del territori que afavoreix
el manteniment i expansió de la població local.
-Medi Ambient: Adopció de processos productius i altres processos relacionats
més respectuosos i amb menys impacte ambiental.
-Mitigació del canvi climàtic i adaptació: Adopció de processos productius amb
menor empremta de carboni i hídrica, foment de les renovables, circuits curts de
producció i consum.

Pressupost:

830.000,00

Objectiu General 2
Denominació:

Un territori obert amb possibilitats per a tots.

Integració amb els
objectius transversals
de desenvolupament
rural de la Unió
Europea i prioritats
de la Generalitat
Valenciana.

-Crisi demogràfica: Afavoriment del manteniment de la població juvenil i de
l’arribada de nous pobladors (millora de les condicions d’ocupabilitat, millora
de l’accés a l’habitatge, millora de l’accés a serveis bàsics), augment de la
capacitació de la població juvenil per previndre l’èxode rural, foment de l’aparició
de serveis especialitzats públics i privats adreçats als joves, foment d’iniciatives
específiques de suport a la joventut.
-Dones: Disminució de l’escletxa salarial i formativa, foment de l’aparició de serveis
especialitzats públics i privats adreçats a les dones, foment de la investigació i
debat sobre la millora de les condicions de la dona al territori, foment d’iniciatives
específiques de suport a la dona.
-Població desafavorida: Foment de l’aparició de serveis públics i privats
especialitzats,
-Millora econòmica i de l’ocupació estructural i duradora: Capacitació de la
població, disminució de l’escletxa salarial home-dona, inserció laboral de dones,
joves i col·lectius desafavorits.

Pressupost:

585.000,00
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Objectiu General 3
Denominació:

Un entorn saludable amb capacitat de millora de la sostenibilitat

Integració amb els
objectius transversals
de desenvolupament
rural de la Unió
Europea i prioritats
de la Generalitat
Valenciana.

-Innovació: Adopció de renovables, adopció de cicles integrals d’aprofitament de
restes i residus amb diferents valoritzacions, integració de la millora de la imatge
territorial i el paisatge, integració de la millora del patrimoni rural.
-Medi ambient: Disminució d’emissions i residus, foment de l’ús de recursos locals,
disminució de contaminants puntuals.
-Mitigació del canvi climàtic i adaptació: Adopció de processos productius amb
menor empremta de carboni i hídrica, foment de les renovables, circuits curts de
producció i consum, augment de l’eficiència del consum energètic.
-Promoció de productes locals, de proximitat, agroecològics i/o ecològics, i/o
biodiversitat a espais naturals protegits i/o Xarxa Natura 2000: Valorització de
l’entorn, circuits curts de promoció i consum, enfocament global de paisatge i
territori, foment de producció agropecuària respectuosa amb el medi ambient.
-Millora econòmica i de l’ocupació estructural i duradora: Implantació de noves
activitats de caire ambiental i/o vinculades a energies renovables, potenciament
de l’activitat agropecuària per l’adopció de nous rols per part dels gestors
d’explotacions (transformació, comercialització directa), foment d’activitats
econòmiques respectuoses amb l’entorn.

Pressupost:

634.000,00

Objectiu General 4
Denominació:
Integració amb els
objectius transversals
de desenvolupament
rural de la Unió
Europea i prioritats
de la Generalitat
Valenciana.

Un entorn col·laboratiu amb capacitat d’adquirir, adaptar, difondre i aprofitar coneixement i experiència
-Innovació: Foment d’un entorn col·laboratiu entre entitats públiques, privades i de
la societat civil, foment de l’intercanvi i difusió d’experiències, suport i recolzament
a fòrums de debat i intercanvi, empoderament de la societat civil, foment del paper
del GAL com a dinamitzador i catalitzador de la zona.
-Millora econòmica i de l’ocupació estructural i duradora: Formació a mida,
intercanvi de coneixement i experiència al respecte, foment de partenariats i altres
formes d’associació estratègics.
-Promoció de productes locals, de proximitat, agroecològics i/o ecològics, i/o
biodiversitat a espais naturals protegits i/o Xarxa Natura 2000: Difusió del territori i
les seues capacitats i recursos.

Pressupost:

282.000,00
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Empreses i entitats que han sol·licitat ajudes per tal d’adoptar
marques i certificacions de qualitat o desenvolupar pròpies /
Entitats que han impartit formació al respecte o han fet estudis.

Augmentar la qualitat de les
produccions locals.

1.3.

Empreses turístiques amb propostes innovadores al territori que
sol·liciten ajudes.

Desenvolupar el sector turístic amb
un enfocament orientat a la qualitat i
la diversificació.

1.6.

Empreses i iniciatives presents a la zona de les que es puga
acreditar documentalment a la zona que desenvolupen aquest
tipus de distribució.

Generar sinergies amb zones
1.5. urbanes i circuits curts de produccióconsum.

Millorar la promoció dels productes
Entitats i empreses que han sol·licitat ajudes per tal de
locals a partir dels seus valors
desenvolupar actuacions de les produccions locals baix aquestes
territorials, socials, ambientals..
premises

Partenariats i agrupacions d’interés que han cooperat (de forma
demostrable) amb el GAL o amb empreses finançades pel GAL.

Generació d’agrupacions i
partenariats d’interés.

1.2.

1.4.

Empreses que han sol·licitat ajudes per constituir-se o millorar la
seua producció.

Adopció de formes d’empresa i
producció innovadores i sostenibles.

Indicadors de resultat

Un territori i una població resilients amb capacitat d’adaptació al canvi

Objectiu General 1

1.1.

Objectius específics

Objectius específics.

Objectius de l’estratègia.

15

6

10

15

5

50

10

25

25

6

50

21/12/23

Fita
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5

2

5

5

3

30

31/12/20

31/12/18
10

Fita

Fita
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2

2

Variació de la taxa d'atur femenina respecte a la masculina.

Taxa de joventut

Percentatge de població afiliada al règim d'autònoms i règim
agrari.
Nº de projectes presentats al GAL orientats a millorar la qualificació professional de la mà d'obra local
Nº de projectes de serveis específics públics i privats orientats a
millorar la qualitat de vida de col·lectius en risc d'exclusió (Dones,
joves, majors, persones amb discapacitat, LGTB etc.)

Millorar la condició laboral de la
dona al territori.

Millorar la situació de la joventut al
territori.

Disminució de la temporalitat i
precarietat del treball

Augment de les qualificacions
professionals.

Suport a col·lectius específics en
risc d'exclusió.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

36,90%

13,19%

1,25

47,1%

Taxa de feminitat dones 20 a 45 anys

Millorar les condicions generals de
la dona al territori.

2.2.

38.648

5

5

36,5%

13,5%

1,24

47,5%

38.750

31/12/20

31/12/18

Evolució de la població al territori.

Fita

Fita

Fixar població al territori

Indicadors de resultat

2.1.

Objectius específics

Un territori i una població resilients amb capacitat d’adaptació al canvi

Objectiu General 2

15

15

36%

14%

1,20

48%

39.000

21/12/23

Fita
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Nº de projectes aprovats.

Reducció de l'empremta de
carboni i /o hídrica de les activitats
productives i les poblacions

Valorització de l'entorn rural.

Valorització del patrimoni rural.

3.4.

3.5.

3.6.

Nº de projectes aprovats.

Nº de projectes aprovats.

Nº de projectes aprovats.

Suport a les empreses ambientals
i/o amb relació amb el territori.

Nº de projectes aprovats.

Foment dels cicles integrals
d'aprofitament de recursos i restes.

3.2.

3.3.

Nº de projectes aprovats.

Foment de les energies renovables.

Indicadors de resultat

3.1.

Objectius específics

Un entorn saludable amb capacitat de millora de la sostenibilitat

Objectiu General 3

4

4

4

5

4

9

9

9

12

7

15

21/12/23

Fita
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2

2

2

2

2

10

31/12/20

31/12/18
5

Fita

Fita
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Nº de projectes aprovats.

Nº de projectes aprovats.
Llistat d'activitats organitzades i Nº de fòrums al que el G.A.L. és
convidat a presentar-se o presentar les seues activitats i funcions
(demostrable amb proves documentals).
Nº de projectes aprovats.

Foment d'un entorn col·laboratiu
entre entitats públiques, privades i
de la societat civil

Foment de l'intercanvi i difusió
d'experiències i la formació.

Foment del paper del GAL com a
dinamitzador i catalitzador de la
zona.

Difusió del territori de les seues
capacitats i recursos.

4.2.

4.3.

4.4.

Indicadors de resultat

4.1.

Objectius específics

2

2

2

4

8

4

4

31/12/20

31/12/18
2

Fita

Fita

Un entorn col·laboratiu amb capacitat d’adquirir, adaptar, difondre i aprofitar coneixement i experiència

Objectiu General 4

9

15

7

7

21/12/23

Fita
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Línia d’Actuació 1
Títol i contingut:

Un territori i una població resilients amb capacitat
d’adaptació al canvi

Pressupost

830.000,00

Programes d’actuació

Contingut

Pressupost

1.1.

Implantació de
formes d’empresa i
producció innovadores i sostenibles.

Ajudes a empreses de caràcter innovador que han sol·licitat
ajudes per constituir-se o millorar la seua producció. La
innovació s’ha de comprendre en un sentit ample, tenint
en compte que aquesta pot provindre del plantejament
empresarial, de les estratègies de comercialització o del
propi procés de producció.

393.750,01

1.2.

Generació d’agrupacions i partenariats d’interés.

Ajudes a la creació, manteniment, desenvolupament de
treballs i investigació de partenariats i agrupacions d’interés.

60.833,33

1.3.

Augment de la qualitat de les produccions locals.

Ajudes a l’adopció de marques de qualitat i les
certificacions adients. Ajudes a la creació de marques
pròpies de la zona relacionades amb els valors i patrimoni
rural locals.

60.833,33

1.4.

Millora de la promoció dels productes
locals a partir dels
valors associats.

Ajudes a la promoció de productes locals en relació als valors associats al territori d’origen.

121.666,66

1.5.

Generació sinergies
amb zones urbanes
i circuits curts de
producció-consum.

Ajudes a actuacions en partenariat i cooperació entre
empreses i entitats de zones rurals i zones urbanes
properes. Ajudes a l’establiment i promoció de circuits curts
de promoció-consum.

60.833,33

1.6.

Desenvolupament
del sector turístic
amb un enfocament
orientat a la qualitat i
la diversificació.

Ajudes a empreses turístiques innovadores que augmenten
l’oferta comarcal, a empreses de serveis relacionats amb
el turisme i al desenvolupament de les infraestructures
necessàries.

132.083,34

113

Descripció de l’estratègia i els seus objectius

Línies d’actuació i previsió de
distribució de finançament.

gal som rurals | Estratègia de Desenvolupament Local Participatiu

Línia d’Actuació 2
Títol i contingut:

Capacitació territorial i social.

Pressupost

585.000,00

Programes d’actuació

Contingut

Pressupost

2.1.

Manteniment i
assentament de
pobladors.

Ajudes a actuacions i experiències de qualsevol tipus
orientades a l'augment de la natalitat, assentament de
població i acollida de nous pobladors.

208.928,57

2.2.

Igualtat de gènere
i millora de les
condicions de vida.

Ajudes a estudis, projectes i actuacions que milloren
la qualitat de vida de les dones o generen serveis
especialitzats adreçats a l'augment del seu benestar.

76.071,43

2.3.

Igualtat de gènere i
ocupació.

Suport a actuacions que milloren l'ocupabilitat de les dones,
les seues qualificacions professionals o disminueixen
l'escletxa laboral entre sexes.

45.000,00

2.4.

Suport a la joventut.

Ajudes a projectes i actuacions que milloren la qualitat de
vida dels joves, augmenten la seua ocupabilitat o generen
serveis especialitzats adreçats a l'augment del seu benestar.

76.071,43

2.5.

Disminució de
la temporalitat i
precarietat del
treball

Suport a projectes i actuacions de qualificació professional i
de reconversió dels autònoms i agricultors cap altres formes
d'empresa més resilients.

38.928,00

2.6.

Augment de les
qualificacions
professionals.

Formació i qualificació de treballadors per a la seua
incorporació a sectors considerats com estratègics (noves
formes d'agricultura, noves tecnologies, serveis a la
població, serveis avançats).

64.929,14

2.7.

Suport a col·lectius
específics en risc
d’exclusió.

Suport a projectes de serveis específics públics
i privats orientats a millorar la qualitat de vida de
col·lectius en risc d’exclusió.

75.071,43
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Títol i contingut:

Entorn i sostenibilitat.

Pressupost

634.000,00

Programes d’actuació

Contingut

Pressupost

3.1.

Suport a la instal·lació d'energies renovables.

Ajudes a l'elaboració i execució de projectes d'instal·lació
d'energies renovables a edificis públics i empreses. Ajudes
a projectes de millora de l'eficiència del consum energètic.

125.357,14

3.2.

Suport a cicles
integrals
d'aprofitament de
recursos i restes.

Ajudes al desenvolupament de projectes d'aprofitament de
restes com a matèria prima per processos productius o la
generació d'energia.

83.571,43

3.3.

Suport a les empreses ambientals i/o
amb relació amb el
territori.

Ajudes a la creació o expansió d'empreses mediambientals
o amb una forta relació de l'activitat amb el medi ambient i
el territori.

66.071,00

3.4.

Reducció de
l'empremta de
carboni i /o hídrica
de les activitats
productives i les
poblacions.

Ajudes al disseny i execució de projectes que ajuden a reduir emissions públiques i privades de gasos amb efecte
climàtic, a disminuir el consum de recursos hídrics o evitar
la seua contaminació.

38.301,10

3.5.

Valorització de l'entorn rural.

Actuacions de millora d'espais naturals i protegits per a la
seua recuperació o valorització.

169.524,21

3.6.

Valorització del patrimoni rural.

Actuacions de millora d'elements del patrimoni rural per a la
seua recuperació o valorització.

169.532,26
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Línia d’Actuació 4
Títol i contingut:

Intercooperació, participació, difusió i experiència

Pressupost

282.000,00

Programes d’actuació

Contingut

Pressupost

4.1.

Foment de l'entorn
col·laboratiu.

Ajudes a projectes que fomenten lo traguen profit de la
col·laboració entre entitats públiques, privades i de la
societat civil

54.000,00

4.2.

Foment de
la Formació i
l'intercanvi i difusió
d'experiències.

Suport a projectes que formen en o ajuden a la difusió
i intercanvi d'experiències i informació referent a la
participació, cooperació entre territoris o mobilització de la
societat civil.

48.000,00

4.3.

Foment del paper
del GAL com a dinamitzador i catalitzador de la zona.

Organització d'activitats i participació a activitats que
permeten difondre el funcionament i valors del GAL i la
filosofia LEADER.

36.000,00

4.4.

Difusió del territori
de les seues capacitats i recursos.

Projectes de difusió d'informació sobre el territori Som Rurals i les capacitats i recursos dels que se disposen.

144.000,00
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Complementarietat amb altres programes i ajudes.
Programa o
ajuda

Tipus de complementarietat

Programa
Operatiu FEDER
de la Comunitat
Valenciana
2014-2020.

El FEDER comparteix objectius comuns amb les estratègies LEADER ja que té com a
objectiu un creixement intel·ligent, sostenible i integrador que fomente la cohesió econòmica, social i territorial. Els punts del FEDER que més possibilitat tenen d’entrar en
conflicte amb els de l’EDLP són aquells relacionats amb la protecció a la biodiversitat,
el foment del patrimoni natural i cultural, la minimització d’impactes ambientals, el foment de les renovables, de les noves tecnologies i de l’esperit empresarial.
El GAL establirà els mecanismes de coordinació adequats per a garantir la complementarietat entre els projectes presentats i adreçar els promotors de projectes als
instruments previstos al FEDER quan siga oportú. En aquest sentit es traurà profit del
Grup de Coordinació de Fons Comunitaris previst als Programes Operatius de la Comunitat Valenciana.

Programa
Operatiu FSE
de la Comunitat
Valenciana
2014-2020.

El Fons Social Europeu presenta complementarietats amb l’EDLP en adreçar-se principalment a la inclusió de col·lectius en risc i el foment de l’ocupació. En aquest sentit
caldrà prestar especial atenció a projectes d’inclusió social, igualtat entre gèneres i
formació de treballadors que es contemplen a l’EDLP.
El GAL establirà els mecanismes de coordinació adequats per a garantir la complementarietat entre els projectes presentats i adreçar els promotors de projectes als instruments previstos pel FSE quan siga oportú. En aquest sentit es traurà profit del Grup
de Coordinació de Fons Comunitaris previst als Programes Operatius de la Comunitat
Valenciana.
Un dels instruments del FSE que per tenir també una base territorial pot generar més
complementarietat és el dels Pactes Territorials per l’Ocupació. En aquest sentit la
gerència del GAL establirà mecanismes directes de coordinació amb aquests pactes
i els seus gestors i afavorirà la integració estratègica per tal d’afavorir l’assoliment
d’objectius comuns. En aquest cas es té informació que estan en preparació PTO a la
Costera-la Canal de Navarrés, la Vall d’Albaida i la Safor.

PDR-CV 20142020.

La mesura LEADER és una més de les contemplades pel PDR 2014-2020, per tant
existeix un risc de complementarietat amb altres de les mesures i programes contemplats al PDR-CV. En aquest sentit es seguirà el principi general d’orientar LEADER cap
a la diversificació de l’economia rural fora de les activitats agropecuàries. Únicament
es finançaran projectes amb base agrària adreçats a la transformació agroalimentària
del producte o crear vies per a la seua comercialització. En tot cas, i per tal d’evitar
aquestes complementarietats, els projectes a finançar seran de caràcter artesanal i
local.
El G.A.L. establirà els mecanismes de coordinació oportuns amb la conselleria i adreçarà als promotors de projectes cap altres línies de finançament del PDR quan s’estime oportú.
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Estratègia
Territorial de
la Comunitat
Valenciana.

L’estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana presenta diferents objectius complementaris als del GAL (els més relacionats són els de l’apartat 5 “Sistema Rural” tot
i que altres com els de la infraestructura verda o els relacionats amb els models productius també en tindrien relació). Dins de l’ETCV es proposen diferents actuacions i
propostes, moltes d’elles encara per desenvolupar.
El GAL establirà els mecanismes de coordinació adequats per a garantir la complementarietat entre els projectes presentats i adreçar els promotors de projectes als instruments previstos per l’ETCV quan siga oportú.
D’altra banda la pròpia EDLP ha interioritzat i fets seus parts dels continguts de l’ETCV (objectius, integració de sistemes territorials, etc:) com una forma de coordinar-se
amb aquesta i integrar-se a un marc estratègic més ample que el purament local.

I Pla Valencià
de Producció
Ecològica (20162020).

El recentment presentat Pla Valencià d’Agricultura Ecològica s’articula al voltant de 5
mesures de les que, després de l’explicat a l’apartat de complementarietats amb el
PDR-CV, les dos primeres (adreçades a agricultors i explotacions) quedarien fora de
l’àmbit d’aquesta EDLP (excepte l’acció 2.2.1. de foment de l’agrupació de productors agroecològics). Pel que fa a les mesures 3 (Foment de la comercialització i transformació d’aliments ecològics), 4 (Promoure el coneixement agroecològic valencià)
i 5(Millora de la governança i transparència del sector) si que es podrien presentar
complementarietats.
El G.A.L. establirà els mecanismes de coordinació oportuns amb la conselleria i adreçarà als promotors de projectes cap al PVPE quan s’estime oportú, mantenint a més a
més, ací també la directriu de finançar únicament (complementarietat amb la mesura
3) projectes artesanals i de caràcter local en el cas de les inversions en projectes
agroalimentaris.

Pla Estratègic
Global de
Turisme de
la Comunitat
Valenciana
2010-2020.

El PEGTCV s’articula al voltant de 8 eixos estratègics (Perspectiva global, Cooperació
públic-privat, Competitivitat empresarial, capital humà, Sostenibilitat, I+D+I, Distribució i Promoció i comunicació). Tots ells complementaris a les actuacions previstes a
l’EDLP.

Pla Operatiu i
de Màrqueting
de l’Agència
Valenciana del
Turisme.

L’AVT anualment publica un pla operatiu amb mesures i actuacions a finançar. Per al
2016 aquestes es centraran en: Comunicació, promoció i màrqueting, en formació i
acceleració empresarial, coneixement i intel·ligència turística, millora de la competitivitat i planificació, ordinació i inspecció. Tret del darrer punt, la resta poden presentar
complementarietats.

El G.A.L. establirà els mecanismes de coordinació oportuns amb la conselleria i
l’Agència Valenciana de Turisme i adreçarà als promotors de projectes cap al PEGTCV quan s’estime oportú. En tot les accions a finançar per l’EDLP es prioritzaran
aquells projectes que puguen tenir un major impacte estratègic o territorial.

El G.A.L. establirà els mecanismes de coordinació oportuns ambl’Agència Valenciana de Turisme i adreçarà als promotors de projectes cap al POMAV quan s’estime
oportú. En tot a les accions a finançar per l’EDLP es prioritzaran aquells projectes que
puguen tenir un major impacte estratègic o territorial o aquelles que per les seues
dimensions o característiques no es contemplen al POMAV.

Ajudes a eficiència energètica
i instal·lació de
renovables de
l’AVEN i l’IVACE.

L’Agència Valenciana de l’Energia i l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
publiquen anualment convocatòries d’ajudes per a projectes d’eficiència energètica i
adopció de renovables.
El G.A.L. establirà els mecanismes de coordinació oportuns amb ambdues entitats i
adreçarà als promotors de projectes cap a elles quan s’estime oportú. D’altra banda
es prioritzaran aquelles propostes que es centren a actuacions (com el disseny de
projectes d’instal·lació) no contemplades en les convocatòries o en formes d’energia
o d’augment de l’eficiència que no es contemplen a les convocatòries.

118

