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El Consorci participa activament com a agent de l'Ecosistema d'Emprenedoria
de la Comunitat Valenciana

Durant aquesta setmana el personal tècnic del Consorci Gestor del Pacte Territorial per
l'Ocupació la Plana Baixa ha assistit a diverses trobades organitzades pel CEEI (Centre
Europeu d'Empreses i Innovació), per formar part de la comunitat d'agents
EMPRENEMJUNTS, xarxa de la Comunitat Valenciana creada a fi d'oferir els servicis
d'atenció i suport a persones emprenedores, PIMES i empreses.

Actualment l'ecosistema d'emprenedoria en la Comunitat Valenciana es va enfortint cada
vegada més, capacitant als agents per a no sols oferir un suport i acompanyament, sinó els
recursos i un servici d'alt valor afegit, perquè les empreses puguen beneficiar-se de totes les
oportunitats que tinguen al seu abast.

És per això, que des del Pacte Territorial de la Plana Baixa es participa de manera activa en
les accions que el CEEI impulsa per a enfortir esta xarxa EMPRENEMJUNTS. Al llarg de
l'any, s'ha assistit a les reunions preliminars per a organitzar el Congrés Emprenedoria i
Innovació Territorial de la Comunitat Valenciana, organitzat amb data 22 de novembre, del
qual vam ser entitat col·laboradora de l'esdeveniment.

Aquest congrés s'ha organitzat com un espai per a reflexionar, compartir i consensuar els
projectes que des del territori han de desenvolupar-se en moments de canvi com l'actual.

Un territori sense dinàmiques de participació que permeten als seus actors aprofitar els
recursos potencials en el mateix, és un territori que patix (i patirà) de garanties per a afrontar
processos futurs, planificats i consensuats, de desenvolupament territorial innovador i
sostenible.

L'existència d'estructures permanents que permeten la participació dels actors es postula com
un element clau. L'objectiu és posar de manifest les dificultats i resistències amb què ens
trobem per a comptar amb espais de caràcter permanent que possibiliten un desenvolupament
local integral, integrat i integrador.

A més durant el congrés, es va debatre sobre la necessitat d'existència d'estructures
permanents de participació, capaços de contribuir a dissenyar estratègies consensuades a
mitjà i llarg termini, de millorar les opcions de captació de finançament per a la
implementació amb èxit de projectes i activitats generadores d'activitat i, en definitiva, que
recolzen i contribuïsquen al desenvolupament sostenible del territori.
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Posterior al congrés, s'ha realitzat un reunió amb els agents de l'ecosistema d’emprenedoria
de la zona sud de Castelló, per a compartir i posar en comú les línies que s'han treballat
durant el 2022 i possibles noves línies de treball per al 2023 amb l'objecte de recuperar i
enfortir el teixit empresarial de la província de Castelló.


