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Antecedents 

Millorar la sostenibilitat de qualsevol territori passa per l’avaluació de les seues components 

socials, mediambientals i econòmiques. 

Els diagnòstics són ferramentes metodològiques que tenen la utilitat d’arreplegar dades per a 

poder analitzar-les i interpretar-les per acabar fent una avaluació de la qüestió objecte del 

diagnòstic. 

El MCC (marc de capital comunitari) és un dels enfocaments més complets per a l'anàlisi de la 

sostenibilitat de les estratègies de desenvolupament en l'entorn rural i el seu impacte, ja que 

facilita la identificació dels efectes (positius i negatius) en el benestar de les persones i la seua 

qualitat de vida. A continuació es descriuen breument aquests capitals: 

1. Capital cultural 

Podríem dir que aquest capital és una espècie de "filtre" que influeix en el comportament de les 

persones i els grups socials del poble. Exemples: el coneixement local, el llenguatge, les 

pràctiques d'ús de recursos, les formes de ser, els costums, les celebracions i el llegat. 

2. Capital humà 

Representa les característiques de les persones que donen lloc a la capacitat de desenvolupar 

una estratègia de vida. Algunes àrees serien l'educació, les habilitats, la salut, l'autoestima, el 

lideratge, la força de treball o la migració, per exemple. 

3. Capital polític 

Capacitat d'un individu o grup per influir en la mobilització de recursos o en la presa de decisions: 

participació en la presa de decisions, relació amb les autoritats, gestió de recursos, organització 

de bases, veu en la definició d'agendes i espais de poder. 
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4. Capital social 

Recursos que inclouen la formació de xarxes de suport, pertinença a grups organitzats i relacions 

de confiança: organitzacions locals, expressió de suport mutu, acció col·lectiva, sentiment de 

pertinença i identitat o  treball conjunt.   

5. Capital financer/productiu 

És el conjunt dels recursos financers que la gent utilitza per a desenvolupar un mitjà de 

subsistència: als comptes productius, estalvis, crèdits, la nòmina, pressupostos públics, són 

alguns exemples. 

6. Capital físic/construït (infraestructures) 

Està composat per totes les infraestructures bàsiques per donar suport a la producció de béns o 

per millorar la qualitat de vida de les persones: habitatge, carreteres, centres de salut, escoles, 

electricitat, centres de dia, camps esportius, comunicacions, camins rurals, sèquies, etc. 

7. Capital natural 

Inclou tots els recursos naturals que generen béns i serveis o afegeixen més recursos per donar 

suport a un mitjà de subsistència: aire, aigua, sòls, biodiversitat, flora, fauna, atraccions naturals, 

serveis ecosistèmics, la muntanya, etc. 

 

 

Comentada la importància que té aquesta forma d’analitzar el territori, continuem parlant de la 

innovació (com vector per a la creació del projecte que vos presentem) baix els seus diferents 

tipus d’expressió: innovació tecnològica, innovació de mercat, innovació de producte, innovació 

social i per últim, i no menys important, innovació institucional. 

Però en primer lloc, considerem que és molt important, fixar el sentit que donem a la innovació. 

La innovació per a nosaltres serveix per a: a) mantindré un statu quo, b) frenar la desactivació i 

la despoblació, i per suposat, c) per a millorar en termes de benestar, les condicions de les 

persones que habiten al nostre poble. 
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La innovació com qualsevol element estratègic, pot o no pot tindre lloc en funció d’alguns 

paràmetres com per exemple, els factors de producció (necessitats de capital econòmic, de 

RR.HH., d’infraestructures, etc.), l’adopció de talent necessari (quines competències hauran de 

tindre els RR.HH. per a l'acompliment de les seues funcions) i una formulació o format adequat 

d’allò que volem ficar en marxa. 

Per altra banda, la viabilitat del projecte de campus, l’hem basada en l’activitat econòmica, 

productiva, social i en les polítiques de recolzament i l’hem mesurada en estocs de serveis 

públics i estocs de població. 

Continuant en la descripció del projecte que vos plantegem, cal dir que treballarem en els 

següents àmbits emparats pels objectius de desenvolupament sostenible de la FAO. En color 

morat es trobem els objectius de treball que durem a terme: 
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Pobreça (O.1)

Treballarem en persones en risc 
d'exclusió social.

Educació de qualitat (O.4)
Treballarem a l'escola per a ficar 

l'enfocament del que fan les 
persones que viuen al medi rural.

Igualtat de gènere (O.5)
Ajudarem a  grups de dones a 

plantejar-se projectes 
d'emprenadoria al medi rural

Treball decent i creiximent econòmic 
(O.8)

Desenvoluparem el teixit econòmic 
local vinculat al sector 

agroalimentari

Indústria, innovació i 
infraestructures (O.9)

Formació en l'àmbit de la 
Transformació de producte local

Ciutats i comunitats sostenibles 
(O.11)

Generarem de manera participativa 
un inventari de l'arbrat

Producció i consum responsable 
(O.12)

Dinamitzarem l'Agricultura de les 
hortes cde Ria i Toixima

Treballarem el foment del Consum 
responsable i de proximitat

Acció per el clima (O.13)

Plantejarem un projecte pilot 
d'adaptació al canvi climàtic enfocat 
a la recuperació del cirer i la llimera 

de Serra

Vida d’ecosistemes terrestres (O.15)

Implantarem un Banc de Terres per 
a aconseguir una tasa anual de 
recuperació del 6% dels camps 

abandonats

Aliances per a  aconseguir objectius 
(O.17)

Treballarem en la Diputació de 
València, la FVMP  i la GVA en 

diferents departaments educació, 
agricultura i economia 
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Raons per les quals plantegem la creació del Campus Ria Toixima 

➢ El campus pretén ser referent en l’utilització de metodologies i recursos econòmics que 

afavorisquen el desenvolupament de l’economia rural que donaran com a resultat, 

afrontar millor la crisi ocasionada pel covid19. 

➢ El campus està pensat per a integrar a totes les persones i entitats del poble en un 

ambient més distés i lúdic que afavorisca l’adopció d’innovació per part de l’actorat del 

nostre municipi. 

➢ La participació en el Campus busca ser una bonica experiència d’apoderament social i 

dels valors de la nostra ruralitat. 

➢ Necessitem desenvolupar i apropar a la nostra ciutadania del medi rural les tecnologies 

de la informació i la comunicació (TIC´s) d’una manera notable i persistent. 

➢ El Campus Ria-Toixima és un projecte per a donar suport al conjunt de la població de 

Serra amb el propòsit de dinamitzar el seu teixit econòmic (empreses i persones 

emprenedores) i també apoderar el seu teixit social. 

➢ Des de el campus promocionarem els valors d'emprenedoria entre els més joves 

mitjançant el treball en equip, la innovació i la creativitat vinculada al món rural. 

➢ Busquem que els joves amb talent i amb ganes de demostrar que estan preparats i amb 

idees noves i innovadores, ajuden a lluitar contra el despoblament que patim en l'àmbit 

rural. 

➢ Per què pensem que interactuar a través del campus, entre el perfils del medi rural i 

urbà, és un camí positiu per a millorar totes dues realitats. 
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Visió del Campus Ria-Toixima 

El Campus Ria-Toixima aspira a convertir-se en un espai de referència en la generació 

d’iniciatives rurals innovadores dirigides a qualsevol persona, empresa o institució que desitge 

aportar el seu talent i coneixement al desenvolupament del medi rural valencià. 

Misió  

El Campus Ria-Toixima donarà a través de les seus accions, una resposta eficaç a les necessitats 

actuals i futures dels habitants del nostre municipi i en general als problemes de despoblació i 

escàs relleu generacional en activitats econòmiques sostenibles i innovadores que siguen 

viables. 

Estructura del campus d’innovació rural: Campus Ria-Toixima 

A continuació, descrivim l’estructura orgánica del campus amb la seua descripció bàsica: 

• La direcció executiva del Campus d’innovació rural Ria-Toixima té com a missió principal 

la interlocució directa i efectiva amb els agents externs, la coordinació eficient dels 

agents interns i dels recursos que dispossem, aportant visió, coneixement i lideratge. 

També li correspon, l’execució de totes les activitats encomanades al campus, 

dinamització baix l’enfocament de networking amb tots els actors integrats participants 

en el Campus, a l'organització d'actes, etc. i la coordinació dels clústers. 

• El Consell assessor del Campus Ria-Toixima, és una peça nuclear i fonamental en 

l'estructura del campus. Estarà constituït per un grup reduït de persones triades per la 

seua trajectòria professional i personal, totes elles externes en el medi rural. Les 

persones que conformen el Consell assessor del campus, estaran a títol particular i no 

en representació d'empreses i institucions a què puguen pertànyer. El consell es 

convertirà en un excel·lent fòrum de debat que ha d'aportar visió estratègica 

independent, no influïda realitats individuals, i orientarà el plantejament de l'activitat 

del campus tant respecte a l'orientació i necessitats d’investigació com en matèria de 

dinamització rural especialitzada. El consell també assessorarà sobre el model de relació 

del campus amb els grups d’interès i sobre a qui podem dirigir els recursos del campus. 

També donarà suport a les relacions institucionals del campus. 
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Respecte a l’organització dels recursos del Campus d'acord tot dues estructures: els denominats 

clúster d'investigació i clúster de dinamització rural especialitzada. 

• El Clúster d'Investigació és l'agrupació de tots els grups d'investigació que aporten el 

coneixement i la perícia al Campus, i que han manifestat l'interès de participar 

activament en la seua definició i planificació estratègica. Traduiran en diferents línies 

estratègiques les recomanacions del consell assessor. 

• El Clúster de Dinamització Rural Especialitzada concentra els grups de treball que 

desenvolupen en les àrees de treball les activitats acadèmiques, formatives i 

d’emprenedoria que puguen ser d’interès. Aquest clúster té per missió transformar en 

accions el focus o àmbits de treball identificats pel clúster d’investigació. També té la 

funció d’executar eixes accions i activitats, així com coordinar continguts i assegurar la 

qualitat de les mateixes. 

• Els àmbits de treball que plategem de partida en base al estudi dels capitals de la 

comunitat del poble de Serra són: agricultura, innovació social, foment del talent, 

patrimoni, desenvolupament de l’economia, servicis a la població (turistes i població 

local). 

• Els projectes pilot són les iniciatives innovadores proposades pel clúster de dinamització 

rural especialitzada.  

Inicialment es planteja per a 2020 i 2021 ficar en marxa 6 tipus de projecte pilot que 

dinamitzaran com ja hem comentat, els capitals socials, econòmics i naturals del nostre territori. 

A continuació, els descrivim d’una manera gràfica
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Quadre de l’estructura del campus i necessitats de finançament per a la posada en marxa dels projectes pilot identificats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consell 
assessor

Direcció i 
dinamització del 

projecte del 
Campus Ria-

Toixima

Cluster
d’investigació

Cluster de 
dinamització

especialitzada
en el medi

rural de Serra

Agricultura Dinamització de les hortes
històriques de Ria i Toixima

Innovació social
Projecte de participació ciutadana per 
al desenvolupament del Campus Ria-

Toixima

Foment del 
talent

Programa d'aprenentatge per aprendre a 
adoptar innovació; aprén fent!

Patrimoni Inventari del murs de pedra
en sec en el T.M.

Desenvolupament
de l’economia

Programa d’assesorament persones 
emprenedores

Servicis a la 
població

Millora de l’oferta de servicis enfocats
al turisme i a la població resident
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