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Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa

Descobrix Castelló Sud amb aquestes activitats

El Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació
de la Plana Baixa va organitzar diferents activitats durant
el mes d'octubre perquè la ciutadania puga conèixer el
territori de Castelló Sud des de cada municipi consorciat.

D'una banda, es van preparar activitats de birdwatching,
amb diverses gimcanes familiars i inclusives que van
tindre lloc en diferents paratges naturals i activitats de
patrimoni bèl·lic, amb xarrades i visites guiades per un
arqueòleg als vestigis llocs en valor.

A més, el dia 16 es va organitzar junt amb el grup Urban
Sketchers de Castelló una activitat de dibuix urbà
dirigida a tota persona aficionada de qualsevol nivell i
edat, en la que van triar un racó de La Vilavella per a
plasmar el seu art.

Totes les activitats programades es troben dins del Pla de
Dinamització i Governança Turística de 2022, cofinançat
per Turisme Comunitat Valenciana i el Patronat
Provincial de Turisme de Castelló junt amb el Consorci
Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana
Baixa.

Realitzades amb èxit les activitats de patrimoni
bèl·lic a Moncofa i Alfondeguilla

El Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació
de la Plana Baixa ha organitzat a l’octubre dos activitats
sobre patrimoni bèl·lic a Moncofa i Alfondeguilla.

D'una banda, el dissabte dia 15 es va organitzar a
Moncofa un passeig guiat que es va iniciar en la plaça de
l'ajuntament, en el que es van poder observar les
característiques de l'arquitectura de reconstrucció després
de la Guerra Civil acompanyats d'un arqueòleg
historiador, fins al niu de metralladores de Els Amplets,
vestigi que es va recuperar l'any passat en les accions del
Consorci de la Plana Baixa.

D'altra banda, el diumenge 16 a Alfondeguilla es va
preparar una ruta senderista que va començar en la plaça
de l'ajuntament en ascens fins als vestigis bèl·lics del
Bovalar, que també es van recuperar l'any passat i en els
que es va realitzar una visita guiada per un arqueòleg
historiador. A la ruta van assistir tant veïns
d'Alfondeguilla de totes les edats com persones de La
Vall d’Uixó i d'Onda.
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Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa

Castelló Sud representa al Consorci en la Mostra de
Turisme de la Comunitat Valenciana

El passat 15 i 16 d'octubre la destinació Castelló Sud va
representar als 10 municipis del Consorci de la Plana
Baixa en la IV edició de la Mostra de Turisme de la
Comunitat Valenciana, celebrada en la Ciutat de les Arts
i les Ciències de València.

La finalitat d'aquest esdeveniment, al qual van acudir dos
tècnics municipals del Consorci, és que totes les
destinacions turístiques es donen a conèixer en un mateix
espai, oferint informació sobre allò que poden visitar i
realitzar en cada un d'ells.

En aquesta edició, un total de 130 empreses han exposat
les seues ofertes turístiques i gastronòmiques i les
persones assistents han pogut disfrutar d'un cap de
setmana ple d'activitats, showcooking, degustacions,
tastos de vins i olis, espectacles, concerts, animació o
tallers d'artesania.

Per al Consorci de la Plana Baixa, València és un punt
emissor de turisme important a causa de la proximitat
entre ambdós territoris i esta ha sigut una experiència
molt enriquidora.

Durant tot l’any, Castelló Sud assisteix a diferents fires
turístiques de nivell nacional com Aratur,
Expovacaciones, B-Travel, Navartur, FITUR o Sevatur,
entre altres.

Dibuixem La Vilavella al costat d’Urban Sketchers

Diumenge 16 d'octubre, el Consorci Gestor del Pacte
Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa va organitzar
al costat del grup Urban Sketchers de Castelló una
activitat de dibuix urbà en La Vilavella, dirigida a tots els
públics.

L'objectiu d'aquest esdeveniment va ser que les persones
aficionades al dibuix urbà triaren el seu racó preferit del
municipi i realitzaren una il·lustració del mateix. Per a
això, el Consorci va repartir uns quaderns de dibuix com
a regal a les i els assistents.

Al finalitzar la jornada, tots els dibuixos es van posar en
comú i les persones participants, de totes les edats, van
poder disfrutar d'un aperitiu, subministrat pel Consorci.

La Vilavella és conegut per les seues fonts i aigües
medicinals que brollen a una temperatura de 27 graus.

La Font Calda, l'antic castell de Nules, l'ermita de Sant
Sebastià, el balneari, la Via Ferrata La Pedrera, la Gruta
de la Mare de Déu de Lourdes, el Museu d'Història de la
Vila, el Museu dels Espardenyers, el mirador o el Jardí
de la Glorieta són alguns dels seus punts d'interés turístic.
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Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa

Juguem en família amb gimcanes inclusives de
birdwatching

A l’octubre durant el cap de setmana xiquets i xiquetes
de totes les edats van participar en les diferents gimcanes
d'Almenara, Nules, Eslida i Artana que ha organitzat el
Consorci de la Plana Baixa per a donar a conèixer la gran
diversitat d'aus de Castelló Sud.

En total s'han realitzat quatre gimcanes, una a Almenara i
una altra a Nules el dissabte 15 i altres dos el diumenge
16 a Eslida i Artana, junt a una empresa especialitzada a
preparar activitats d'oci inclusiu.

Als xiquets i xiquetes se'ls va repartir uns dibuixos d'aus
dissenyats a mà a propòsit per a aquest esdeveniment i,
acompanyats dels seus familiars i de guies especialitzats,
van recórrer els distints paratges naturals, en els que
havien de buscar on estaven amagades les imatges de les
aus. També van pintar les seues siluetes i van identificar
els seus recorreguts de vol.

En general, han tingut molt bona acollida i les famílies
s'han interessat a conèixer més els espais de
birdwatching.

I es que a la província de Castelló trobem diversitat
d'espais naturals protegits, i al Sud coincideixen diverses
figures de protecció de la Xarxa Natura 2000, així com
aiguamolls catalogats, diverses microreserves de flora,
un Paratge Natural Municipal i un Parc Natural.

Per això, podem trobar una gran varietat d'aus (almenys
193 espècies) com el roget, vítol, oroval, picaport, rascló,
picardona, bequet, siseta, xot, duc, xaboc, picot verd,
caig o cruixidell.

Castelló Sud participa en la Fira de Tots Sants de
Cocentaina

Des de dissabte 29 d'octubre fins al dimarts 1 de
novembre, Cocentaina ha celebrat la 676ª Fira de Tots
Sants, en la qual ha estat present la marca Castelló Sud
per a donar a conéixer la variada oferta turística dels
municipis pertanyents al Consorci de la Plana Baixa,
entre el més de mig milió de visitants registrats.

Aquesta fira, que és una de les més antigues d'Espanya,
va començar a celebrar-se l'any 1346 i gràcies a aquestos
més de set segles d'història i tradició ha aconseguit ser
l'única fira espanyola amb les declaracions tant d'Interés
Turístic Internacional com de Bé d'Interés Cultural
Immaterial (BIC).

En aquesta edició han participat més de 800 empreses,
entre les que es troba la destinació Castelló Sud junt amb
altres artesans, artistes, productors locals, expositors
gastronòmics i la resta de projectes, en una superfície de
mostra de 139.410 metres quadrats.

La Fira de Tots Sants ha sigut tot un èxit i des de Castelló
Sud volem manifestar el nostre agraïment i satisfacció
amb els resultats obtinguts en l'esdeveniment.
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Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa

Finalitzen les actuacions del Pla de Dinamització i
Governança Turística

El Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació
de la Plana Baixa posa fi a les actuacions del Pla de
Dinamització i Governança Turística de 2022, cofinançat
per Turisme Comunitat Valenciana, el Patronat
Provincial de Turisme de Castelló i el propi consorci.

Amb un cost total de 309.667,63 euros, s'han dut a terme
diferents accions entorn als següents quatre eixos
d'actuació:

1. Accions de desenvolupament de producte
centrades en el patrimoni bèl·lic

En primer lloc, s'han recuperat vestigis bèl·lics a Xilxes,
La Vall d’Uixó, Artana i La Vilavella, augmentant així la
interessant oferta cultural del territori.

A més, s'han senyalitzat
els cascos urbans de
Nules, La Vall d’Uixó,
Xilxes i Moncofa amb
l'eix temàtic de la
Reconstrucció i la
muntanya de la Costera a
Eslida.

Finalment, el Centre
d'Interpretació d'Almenara s'ha redissenyat per a albergar
el conjunt del patrimoni bèl·lic de Castelló Sud i, amb tot
això, la destinació ja compta amb una variada tipologia
de vestigis recuperats i senyalitzats així com amb un
centre d'interpretació que vertebren el nostre territori.

2. Accions d'identitat de la destinació

D'una banda, s'ha ampliat l'arxiu fotogràfic i s'han creat
tres vídeos per a promocionar els recursos del
birdwatching, patrimoni bèl·lic i caravàning
desenvolupats en la passada anualitat del Pla.

D'altra banda, s'ha realitzat un curs de formació en
turisme ornitològic per als tècnics municipals i un curs
dedicat al patrimoni bèl·lic, organitzat junt amb el CDT
de Castelló.

Així mateix, s'ha
ampliat la quantitat
i oferta idiomàtica
dels fullets turístics
i s'han creat
distintius per als
municipis.

3. Accions de gestió de destinació-oferta

Castelló Sud té ja el seu Pla
Director de Destinació
Turística Intel·ligent, que traça
les directrius per a convertir la
gestió de la destinació cap al
model desenvolupat per
l'Institut Valencià de
Tecnologies Turístiques, i que
farà que la destianció escale al
nivell 3 en la seua posició en la
xarxa DTI-CV.

També s'ha realitzat l'adhesió al
Club de Producte provincial d’Introducing Castelló.

4. Accions de promoció
Quant a aquest últim eix, cal destacar que s'ha dut a
terme una campanya de dinamització de xarxes socials i
un pla de mitjans amb presència regional i nacional.

A més, a l'octubre s'ha preparat un programa d'activitats
per a diferents públics amb xarrades sobre el patrimoni
bèl·lic i visites als vestigis, gymkhanes familiars
inclusives d'observació d'aus i una activitat de dibuix
urbà.
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Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa

Aprovació del Pla Director de Destinacions
Turístiques Intel·ligents (DTI) i l'Estudi de

Necessitats Formatives del Territori

El Consell Rector del Consorci Gestor del Pacte
Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa es va reunir,
10 de novembre, amb els alcaldes dels municipis
consorciats, els representants de les organitzacions
sindicals com a UGT i un representant de LABORA.

Entre els punts del dia, es va aprovar el Pla Director de
Destinacions Turístiques Intel·ligents (DTI) de Castelló
Sud i l'Estudi de Necessitats Formatives de la Plana
Baixa.

El Pla Director de DTI de Castelló Sud, junt amb els
instruments de planificació estratègica, constituïxen les
ferramentes sobre les quals es recolza la destinació per a
dur a terme l'evolució i millora de la seua gestió turística,
reforçant l'aprofitament dels recursos turístics, adequant
el producte tractor de la la destinació a les noves
tendències de la demanda turística, millorant l'eficiència
de la promoció i comercialització i optimitzant els
processos de gestió de la destinació.

Respecte a l'Estudi de Necessitats Formatives de la
Plana Baixa, el seu objecte part de la identificació de les
necessitats i prioritats del teixit empresarial de la Plana
Baixa i les noves oportunitats del mercat. El dit context
es caracteritza per l'alt nivell de qualificació professional
que s'exigeix, la bretxa digital, la coexistència d'altes
taxes de desocupació amb l'escassetat d'oferta de mà
d'obra qualificada en alguns sectors o ocupacions
emergents i l'accelerada transformació cap a un territori
cada vegada més innovador entre altres aspectes.

Per a fer front a totes aquestes particularitats resulta
necessari realitzar l'estudi per a adequar la formació a les
dites necessitats, per a permetre millorar la competitivitat
de les empreses, l'ocupabilitat dels treballadors i abordar
de manera eficaç els actuals desajustos entre les
qualificacions de l'oferta i la demanda d'ocupació.

Ambdós documents es podran consultar en el portal de
transparència del Consorci.

Participem en la 25é edició de la Fira Intur de
Valladolid

El Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació
de la Plana Baixa assisteix a la Fira Internacional de
Turisme d'Interior (Intur), en l'edició del seu 25
aniversari, celebrada a Valladolid del 17 al 20 de
novembre.

Intur és una fira turística que actua com una plataforma
de negoci i un lloc de trobada per als professionals del
sector, així com una ferramenta de divulgació per als
destins, empreses i col·lectius, on mostren les seues
últimes tendències.

Per al Consorci, es tracta de la novena i última fira
d'aquest 2022 en l'àmbit nacional, a la que han acudit els
tècnics municipals i informadors turístics que duen a
terme la promoció conjunta de la destinació Castelló Sud.

Així, doncs, s'ha donat a conèixer l'oferta turística del
territori, oferint tot tipus d'informació sobre allò que les
persones interessades poden visitar i les activitats a
realitzar en cada un dels municipis consorciats.

El Consorci ha estat present junt amb el Patronat
Provincial de Turisme de Castelló i Turisme Comunitat
Valenciana en aquesta fira que, després de dos anys de
pandèmia, ha tornat a la normalitat i a la que han acudit
un total de 30.000 visitants.

5



Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa

Assistim al Congrés Internacional de DTI a València

Des del 21 fins al 23 de novembre, es va celebrar en el
Palau de Congressos de València el III Congrés
Internacional de Destinacions Turístiques Intel·ligents
(DTI), al qual el Consorci Gestor del Pacte Territorial per
l’Ocupació la Plana Baixa ha assistit com a membre de la
xarxa DTI estatal y de la Comunitat Valenciana.

Es va tractar d'una trobada d'experts mundials en turisme,
que s'ha centrat en els cinc eixos que conformen un
destinació turística intel·ligent, i que comprenen des de la
governança a la sostenibilitat, passant per la innovació,
la tecnologia i l'accessibilitat.

El congrés ha sigut un fòrum obert, en el que diferents
agents del sector turístic, tant de la part acadèmica com
de gestors de destins, han pogut debatre sobre les
oportunitats i desafiaments dels destinacions turístiques i
sobre les solucions que es requereixen per a continuar
sent competitius i sostenibles.

També han parlat sobre com la tecnologia i la innovació
aplicada al sector turístic estan generant canvis
estructurals, que han configurat un nou entorn de negoci
de la mà de la intel·ligència turística.

D'altra banda, s'han realitzat diferents ponències en què
s'han explicat, per exemple, el cas de les estratègies de
països com a Cuba, Holanda, Portugal o Brasil o les
claus d'èxit de Colòmbia, Jordània o Escòcia.

Entre elles, ha destacat la ponència de Visit València, un
dels destins més avançats i capital dels destinacions
turístiques intel·ligents, ja que ha enriquit els
coneixements que es tenen per a poder implementar-los a
xicoteta escala, com és el cas de la destinació Castelló
Sud, que amb el Pla Director aprovat, començarà a
aplicar aquest model intel·ligent en 2023.

Així, doncs, els temes principals que s'han tractat en
aquesta tercera edició han sigut la transformació digital i
les tecnologies emergents del sector turístic, la necessitat
de la formació dels treballadors per a conèixer com usar
les dades i millorar, per tant, la gestió dels destins, la
circularitat aplicada al turisme, l'accessibilitat dels
recursos turístics o la importància d'incorporar a diferents
agents en aquest procés com l'acadèmic, empresarial i als
residents per a aconseguir la sostenibilitat des de la
governança. Respecte a aquest últim, prové la
importància d'haver creat una Comissió
Interdepartamental de la destinació Castelló Sud.

Castelló Sud és la marca turística que impulsa el
Consorci, que es va constituir amb l’objectiu de
dissenyar, promocionar i gestionar les accions i els
programes per a la creació d’ocupació, la inserció
sociolaboral i el desenvolupament econòmic, empresarial
i social en l’àmbit territorial dels 10 municipis
consorciats: Alfondeguilla, Almenara, Artana, Eslida, La
Llosa, La Vall d’Uixó, La Vilavella, Moncofa, Nules i
Xilxes.

Actualment, Castelló Sud està en el nivell 1. Les de
recent creació de la Comissió Tècnica de Destinació
Turística Intel·ligent formada per personal dels 10
municipis que constitueixen el Consorci, així com el
desenvolupament del Pla Director de DTI, Castelló Sud
es posiciona entre les destinacions i sol·licitarem el nivell
2 dels tres que existeixen.

Per a conèixer les acciones e iniciatives que es realitzen
de Castelló Sud, es pot visitar la página
www.castellosud.es
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Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa

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

Durant al desembre 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 serveis
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 serveis 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.

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.

Dins dels nostres serveis existix un àrea d'empreses i
ocupació, en el que les persones en idea de negoci i
d’emprendre nous projectes poden beneficiar-se dels
nostres serveis d'atenció i acompanyament.

En aquests moments col·laborem en altres entitats de
referència de l'ecosistema de l’emprenedoria com CEEI i
SECOT. També oferim programes de formació com
EMPRENDE PLANA BAIXA, programa de
mentorització i formació a emprenedors.
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Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa

Continua el servei itinerant oferit pel Consorci de la
Plana Baixa

El Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació
de la Plana Baixa ha continuat prestant els seus serveis
itinerants d'atenció a persones desocupades, emprenedors
o empreses que han volgut donar una volta al seu negoci.

D'aquesta manera, l'equip del Consorci ha visitat
cadascun dels 10 municipis consorciats per a brindar
assessorament i dinamitzar així la cerca d'ocupació, la
innovació empresarial i l'emprenedoria.

L'objectiu d'aquest servei és garantir que tots els pobles
consorciats tinguen accés als mateixos serveis.

El procediment s'oferirà mitjançant cites personalitzades
a les persones que el sol·liciten, prestant una atenció
individualitzada ajustada a les seves necessitats

De manera que les persones que busquen orientació
tinguen a la seva disposició tots els recursos disponibles
per a la cerca d'ocupació, els emprenedors puguen
conèixer què vies existeixen per a posar en marxa el seu
negoci o perquè les empreses puguen conèixer que
ajudes existeixen per a extreure el major partit a la seva
activitat empresarial.

Durant el servei d’atenció itinerant s'ha atès a més de 50
persones desocupades, 10 emprenedors i 2 empreses.

La presidenta del Consorci visita a l'alumnat durant
la segona etapa del programa Emprende Plana Baixa

La presidenta del Consorci Gestor del Pacte Territorial
per l'Ocupació de la Plana Baixa i alcaldessa de la Vall
d’Uixó, Tania Baños, va visitar a l’'octubre a l'alumnat
del programa Emprende Plana Baixa.

Durant la seua visita, Baños va preguntar a totes les
persones emprenedores la temàtica sobre la seua idea de
negoci i es va interessar per la seua motivació i
desenvolupament en el programa. A més, també va
explicar quins són els objectius del Pacte.

Aquesta iniciativa, que es troba en la seua segona fase,
compta amb la col·laboració de SECOT Castelló, un
equip d'experts en emprenedoria encarregats de
mentorizar als emprenedors i emprenedores dels 11
projectes participants.

Així, doncs, a través d'un total de 16 sessions que
finalitzen el 22 de desembre, es treballen matèries com la
gestió de ferramentes, la generació del model de negoci
(CANVAS), pla estratègic, pla de màrqueting, anàlisi
DAFO, vendes, màrqueting digital o negociació, entre
altres.
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El servei itinerant es consolida després de la bona acollida en els municipis

Durant els mes de setembre i octubre, el Consorci Gestor
del Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa ha
atès de forma personalitzada en els municipis del territori
a més de 20 persones desocupades i 7 emprenedors.

Amb aquest servei itinerant, a tots aquells desocupats
menors de 30 anys se'ls ha informat sobre la iniciativa
Garantia Juvenil, un programa destinat a ajudar a aquest
segment de la població per a abordar les seues primeres
oportunitats laborals, conèixer els incentius per a la seua
contractació o els recursos disponibles per a millorar la
seua qualificació professional.

D'altra banda, als desocupats afectats per la bretxa
digital, se'ls ha facilitat recursos propis elaborats pel
Consorci per a incrementar també les seues oportunitats
laborals. A més, se'ls ha derivat a entitats del territori
involucrades en la inserció sociolaboral de la societat,
prestant especial atenció al servei de LABORA.

Així, doncs, durant aquest temps s'ha aprofitat el servei
itinerant per a visitar els forns del territori, els quals han
participat en la campanya #ActivemElComerçLocal. Des
del Consorci, el personal tècnic els ha oferit informació
d'interés i assessorament sobre l'ajuda Kit Digital, una
iniciativa vigent del Ministeri d'Assumptes Econòmics i
Transformació Digital.

Quant a l'atenció personalitzada a persones
emprenedores, se'ls ha derivat a l'organització SECOT, ja
que aquesta entitat treballa amb el Consorci a través d'un
conveni de col·laboració per a assessorar en matèria
d’emprenedoria. Així mateix, des del Consorci se'ls ha
fet un seguiment i se'ls ha enviat informació sobre
jornades, esdeveniments, ajudes o subvencions
concernents a l'emprenedoria.

Finalment, a tots els usuaris atesos se'ls manté informats
sobre recursos, ajudes, així com subvencions que puguen
ser del seu interés i se'ls fa un seguiment de la situació de
cada un d'ells.
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La marca de roba de bany feta a base de plàstics és
finalista en els Premis Llamp 3i

Es tracta de Gregal EcoDesign, una projecte de Naiara
Cáliz en què els seus banyadors i biquinis estan fets amb
teixits que provenen de xarxes i plàstics extrets del fons
del mar Mediterrani i tots ells es creen, confeccionen i
distribuïxen des del seu taller en la Serra d'Espadà, a
Artana.

Així, aquesta idea de negoci de moda sostenible ha
arribat a ser finalista en els Premis Llamp 3i de la
Comunitat Valenciana, un esdeveniment celebrat el 3 de
novembre, l'objectiu del qual és recolzar, orientar i
potenciar a empreses en la consecució del triple impacte
innovador, en els seus vessants socials, mediambiental i
economia sostenible.

Més enllà de la rendibilitat econòmica, aquestos premis
busquen donar visibilitat a startups que, a través de la
seua activitat, generen un impacte positiu en el seu
entorn i en la ciutadania.

Com és el cas de la marca de Naiara, qui puntualment ha
fet ús dels serveis del Consorci de la Plana Baixa per a
sol·licitar assessorament.

Gregal EcoDesign va nàixer en 2019 quan la seua
fundadora va decidir combinar les seues dos passions: el
busseig i la costura, per a poder elaborar artesanalment
roba de bany respectuosa amb el medi ambient, de
qualitat, amb residu zero i feta amb teixits autòctons de la
conca mediterrània.

A més és un negoci socialment responsable ja que també
col·labora estretament amb la neteja de fons marins i
amb cada venda donen 1 euro per a aquesta causa,
“perquè no sols ens importa el mar sinó les persones que
viuen en ell”, asseguren.

Aquest és un exemple de com la Plana Baixa compta
amb emprenedores que centren els seus objectius en la
sostenibilitat i responsabilitat, i des del Consorci volem
mostrar tot el nostre suport, ja que contem amb
iniciatives dins del programa EMPRENDE LA PLANA
BAIXA que donen suport als models de sostenibilitat.

Suport al talent emprenedor dels jóvens
en la Plana Baixa

Des del Consorci de la Plana Baixa treballem per
identificar i incentivar el talent en el territori. I com a
resultat d'una de les trobades que organitzem per a
enfortir la xarxa de vincles dels municipis consorciats,
vam conèixer a la jove emprenedora Cristina Cifuentes,
qui ens va comptar la seua iniciativa de projecte
NEUROCILO. Es tracta d'un centre de rehabilitació i
manteniment funcional, que busca que les persones
aconsegueixen el seu major grau d'autonomia en les
activitats de la vida diària mitjançant teràpia ocupacional.

Cristina es va beneficiar dels nostres serveis d'atenció a
l'emprenedoria i, després d'explicar-nos la seua idea de
negoci, la vam derivar a SECOT, entitat que col·labora
amb nosaltres en l'àrea d'emprenedoria. Més tard, va tenir
l'oportunitat de poder participar en el nostre programa de
mentorización i formació EMPRENDE PLANA BAIXA,
en el qual ha participat de manera activa durant les
sessions.

En aquests moments ja compta amb la seua clínica oberta
i posant en marxa els seus serveis com a terapeuta
ocupacional. La seua clínica es troba a Xilxes i la seua
labor també està dirigida a combatre la bretxa digital
existent en la població major, oferint tallers i accions
grupals per a garantir la igualtat d'oportunitats.

Una altra qüestió que treballem al costat de Cristina és la
preocupació per acostar els serveis a tots els municipis de
la Plana Baixa, ja que comparteix la visió de garantir
l'accessibilitat dels serveis de les empreses a tota la
ciutadania del territori. A més d'apostar per la innovació
dels seus serveis, pretén ser pionera en la zona de la
Plana Baixa oferint els seus serveis mitjançant realitat
virtual.

Després del seu treball al llarg de tot l’any, s'ha presentat
als premis Talent Jove de la Comunitat Valenciana i ara
és candidata a ser finalista dins de l'àrea d'atenció social.
Recolzar als joves per a posar en marxa els seus projectes
i que es facen realitat és un dels nostres reptes, perquè
projectes com NEUROCILO, es convertisquen ja no en
un referent de la Plana Baixa, sinó en una iniciativa amb
gran valor afegit dins de la Comunitat Valenciana.
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10 dones participen en el curs gratuït Dones TIC

El 8 i 10 de novembre, de 10:00h a 12:00h, va tindre lloc
un curs gratuït d’eines digitals dirigit concretament a
dones, de modalitat online, amb l'objectiu d'empoderar i
minimitzar la bretxa digital en aquest sector.

La temàtica i contingut del mateix van ser la gestió de
correu electrònic, videotelefonades, busca d'ocupació i
administració electrònica.

El desenvolupament del curs va ser molt amé, ja que a
través de la videotelefonada, entre totes les usuàries van
poder compartir experiències, aclarir dubtes, així com
realitzar consultes entre totes les assistents, tenint en
compte que cada una d'elles comptava amb un nivell de
digitalització variable.

Els professors del curs van atendre de manera molt
dinàmica i professional els continguts, en els que cal
recordar que les ciberformacions s'adapten a les
necessitats de cada organització i col·lectius específics,
des de competències digitals bàsiques a avançades.

De la mateixa manera, volem agrair a Cibervoluntarios
la seua col·laboració en aquesta iniciativa, amb una
extraordinària i excepcional acollida. Així, doncs, des del
Consorci estem plantejant realitzar més ciberformacions
per a resoldre les necessitats de formació innovadora,
oberta, transparent, ètica, sostenible i inclusiva.

Cal destacar que Cibervoluntarios és una ONG espanyola
d'àmbit internacional, que va ser impulsada en 2001 per
emprenedors socials a fi de promoure l'ús i coneixement
de la tecnologia com un mitjà per a pal·liar bretxes
socials, generar innovació social i apoderament en la
ciutadania, afavorir els seus drets i potenciar les seues
oportunitats. Actualment compta amb una xarxa de 1.700
cibervoluntaris i cibervoluntàries i més de 1.000
organitzacions amb què col·labora de forma directa
habitualment, i amb les seues activitats arriben
anualment a unes 63.000 persones formades.
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Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa

Oberta la tercera convocatòria d'ajudes del Kit Digital

El Consorci del Pacte Territorial per l'Ocupació de la
Plana Baixa comunica l'obertura de la tercera
convocatòria d'ajudes del programa Kit Digital, dirigida a
empreses de menys de 3 a 0 empleats, que tindrà una
duració d'un any.

Aquest programa es troba dins del Pla de Digitalització
de pimes 2021-2025 i el seu objectiu és proporcionar un
bo digital a empreses per a la millora del seu nivell de
digitalització.

Existeixen 12 categories de solucions digitals: Lloc Web
i Presència bàsica en Internet; Comerç electrònic; Gestió
de Xarxes Socials; Gestió de Clients; Business
Intelligence i Analítica; Gestió de Productes; Factura
Electrònica; Serveis i ferramentes d'Oficina Virtual;
Comunicacions Segures; Ciberseguretat; Presència
avançada en Internet i, finalment, Marketplace.

Així, doncs, l'àrea d'Innovació i Digitalització del
Consorci es posa a disposició de les empreses per a
assessorar-les i acompanyar-les en la tramitació del bo
digital amb l'objectiu de la transformació digital de les
empreses.

12



Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa

Jornada d'Innovació

Amb l'objectiu de donar a conèixer les iniciatives
municipals que permeten convertir als nostres municipis
en espais eficients, responsables i sostenibles, basats en
la identificació d'indicadors Smart City, el Consorci de la
Plana Baixa, junt amb la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies (FVMP), va realitzar la “Jornada
Innovació Municipal” el passat 26 d'octubre en
l'Ajuntament de la Vall d’Uixó.

Així, doncs, en l'esdeveniment es van compartir
experiències, es van intercanviar idees i, a més, es van
presentar projectes tan innovadors com la ferramenta
d'autodiagnòstic “Índex Smart City”, el projecte Smart
Villages liderat per la Diputació de Castelló, el projecte
Smart Commerce de la Vall d’Uixó, l'e-commerce de
proximitat, Vinaròs Smart City i la Fira Destaca.

El projecte Smart City no és un projecte tecnològic, sinó
que es tracta d'un projecte de ciutat vist des de la
perspectiva de la tecnologia. Entenent com “ciutat
intel·ligent” a aquella capaç d'aprofitar les dades que
produïx en el seu funcionament diari per a generar
informació nova, que li permeta millorar la seua gestió i
ser més sostenible, més competitiva i oferir millor
qualitat de vida als seus habitants. Per a això és necessari
la participació i col·laboració de tots els actors ciutadans.

Des de l'àrea d'Innovació i Digitalització del Consorci
destinem esforços perquè els gestors i tècnics dels
nostres municipis coneguen de primera mà el projecte
Smart City i diversos casos d'innovació d'èxit executats
en municipis de la Comunitat Valenciana.
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Consorci Gestor del Pacte Territorial per l’Ocupació de la Plana Baixa

19a edició d'Ecofira

El Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació
de la Plana Baixa assisteix a la 19a edició d'Ecofira, la
Fira Internacional de les Solucions Mediambientals i
Transició Ecològica, celebrada del passat 4 al 6
d'octubre.

La Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat
Valenciana (REDIT), en col·laboració amb la Fira de
València i l'Institut Valencià de la Competitivitat
Empresarial (IVACE), entre altres, organitza aquesta
jornada per a informar a les empreses sobre les
oportunitats per a la transició i posada en marxa de nous
models de negoci que impulsen una economia circular.

S'entén per economia circular al sistema econòmic i
social que té com a objectiu la producció de béns i
serveis alhora que reduïx el consum i el desaprofitament
de matèries primeres, aigua i fonts d'energia.

Entre elles, van destacar els projectes de simbiosi
industrial (una estratègia que promou la connexió entre
les empreses a partir de l'intercanvi de materials entre els
sistemes de producció: els residus d'un són la matèria
primera d'un altre i viceversa), en els que el Consorci de
la Plana Baixa té molt d'interès per la seua voluntat
d'incorporar-se pròximament com a membre a
l'Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat
Valenciana.

Així, doncs, durant aquest punt de trobada el Consorci es
va posar en contacte amb els instituts tecnològics
d'INESCOP (Centre Tecnològic del Calçat), ITC (Institut
de Tecnologia Ceràmica) i l'ITENE (Institut Tecnològic
de l'Embalatge, Transport i Logística) per a poder tindre
informació de possibles i futures col·laboracions per a les
empreses del territori, com la participació de distints
institus tecnològics asociats a diferents sectors, que molts
d’ells estan referenciats en els polígons industrials del
territori i experiències de simbiosi industrial.

5t Congrés Nacional d'Àrees Empresarials

Assistim al 5t Congrés Nacional d'Àrees Empresarials,
organitzat per la Confederació Espanyola d’Àrees
Empresarial (CEDAES) que es va celebrar els dies 6 i 7
d'octubre en Gran Canària.

En ell, es van abordar temes de col·laboració públic
privada, com els nous models de gestió de sòl industrial
que s'estan impulsant en diferents zones del territori
nacional, en referència als projectes de creació i
desenvolupament de les Entitats de Gestió i
Modernització (EGM) dels polígons industrials, en vies
de constitució des del Consorci de la Plana Baixa.

Així mateix, van participar diferents congressistes,
ponents de renom i representants de les principals àrees
empresarials d'Espanya, com Álvaro Nadal, economista y
exministre d’Energía, Turisme y Agenda Digital;
Cristóbal Montoro Romero, exministre d’Hisenda y de
Administracions i Funció Pública i secretari d’Estat
d’Economía o Miguel Sebastián Gascón, economista,
profesor universitari y exministre d’Industria, Turisme i
Comerç, que van poder exposar els seus casos
particulars, de gran interés per al Consorci, i van explicar
des del seu punt de vista quin serà el futur de l'entorn
industrial, la dotació de subvencions pròpies per a estos
espais i els seus instruments de gestió, així com les
previsions per al desenvolupament del mateix en els
pròxims mesos.
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Aprovada l'adhesió del Consorci a l'Observatori de
Simbiosi Industrial

El Consell Rector ha aprovat l'adhesió del Consorci
Gestor del Pacte Territorial de la Plana Baixa a
l'Observatori de Simbiosi Industrial de la Comunitat
Valenciana, autoritzant aquesta tramitació.

L'Observatori de Simbiosi Industrial és una iniciativa
d'IVACE (Institut Valencià de Competitivitat
Empresarial) per a la promoció i desenvolupament de
solucions de Simbiosi Industrial entre les empreses
valencianes.

Per la seua banda, la Simbiosi Industrial és l'associació
d'empreses que desenvolupen relacions entre elles per a
millorar l'ús de recursos i reduir els seus impactes. Es
tracta d'una estratègia empresarial que incentiva la
col·laboració entre empreses, tradicionalment sense
relació, per a fer realitat noves oportunitats de negoci,
explorant maneres innovadores de posar-les en pràctica:
donant valor a recursos sobrants com l'energia, l'aigua,
residus, materials, logística o coneixement i trobant
solucions innovadores en la provisió de recursos.

Així, doncs, l'Observatori de Simbiosi Industrial es
configura com un model de col·laboració públic privat,
les línies d'actuació del qual estan enfocades en el foment
de la transformació econòmica, innovadora i intel·ligent,
en l'impuls de la transició energètica, l'economia circular
i l'adaptació al canvi climàtic i en la gestió de riscos per a
les empreses.

D'esta manera, es pretén treballar de forma conjunta en la
consolidació dins de la província de Castelló com un
teixit empresarial de referència, amb objectius de
promoció dels dits conceptes de Simbiosi Industrial entre
les empreses valencianes.

A més, l'Observatori de Simbiosi Industrial sorgeix amb
la finalitat d'identificar millors pràctiques, generar
informació de qualitat, orientar polítiques industrials i,
sobretot, per a desenvolupar estratègies transversals a
diferents indústries, així com pretén establir estàndards
de gestió que contribuïsquen a homogeneïtzar el territori
en tots els seus àmbits.

El Consell Rector aprova la constitució de la
Comissió Tècnica d'Indústria

El Consell Rector ha aprovat la constitució de la
Comissió Tècnica d'Indústria, de recent creació i
incorporació com a àrea de treball dins del Consorci
Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana
Baixa.

Així, doncs, es pretén començar a treballar totes les
accions adherides a l'estratègia que el Consorci vol
desenvolupar en l’àrea d'Indústria. El propòsit d'aquesta
Comissió és analitzar i emprendre les iniciatives
necessàries per a potenciar el desenvolupament industrial
del territori.

En el context actual, marcat per la crisi econòmica
ocasionada per la pandèmia i la recuperació plantejada
per la UE centrada en la transformació ecològica i
digital, el paper de la indústria és clau i des del Consorci
amb aquesta Comissió Tècnica d'Indústria es vol realitzar
una labor d'intermediació, tant de la gran indústria com
de la pime industrial, amb les distintes administracions i
formulant propostes que ajuden al sector industrial a
millorar la seua competitivitat.

La indústria està exposada a una triple transició
(Desglobalització, Digitalització i automatització
(Indústria 4.0) i Descarbonització) que exigeix reformes
importants, que des d'aquesta Comissió Tècnica es vol
recolzar i assessorar.

Entre les dites accions es troba la dinamització de les
àrees industrials del territori, la creació de base de dades,
impulsar la creació d'entitats de gestió i modernització
d'àrees empresarials, l'assessorament en matèria
d'internacionalització, la captació de fons per al
Consorci, la gestió de projectes de desenvolupament
integrat, l'elaboració d'estratègies de desenvolupament
territorial o fomentar projectes d'interés, entre altres
funcions.

Les Comissions de Treball estaran coordinades per la
gerent del Consorci, que informarà el Consell Rector dels
seus avanços i resultats.

Cada un dels ajuntaments del Consorci i dels sindicats
més representatius designarà i anomenarà un tècnic
competent que els represente dins d'aquesta Comissió
Tècnica d'Indústria.
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Visita de la de la Directora general
d'Internacionalització de la Conselleria d’Economia

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

Entorn de possibles col·laboracions que es poden fer des
del Consorci com a Pacte Territorial per l'Ocupació dels
10 municipis consorciats, s'ha realitzat una ronda de
contactes amb diferents direccions generals de la
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball.

D'acord amb això, el Consorci ha mantingut una relació
amb María Dolores Parra, Directora general
d'Internacionalització dins d'aquesta conselleria, qui va
oferir l'oportunitat, junt amb la presidenta del Consorci,
de fer una anàlisi conjunta de les característiques i la
situació actual del sòl industrial dins del territori.

En aquesta anàlisi s'han pogut observar quins seran les
necessitats que poden aparèixer, els futurs inversors que
en algun moment poden prestar l'atenció dins del sòl
industrial del Consorci o quins són els requisits que es
van a sol·licitar.

Després del dit estudi, també es va parlar amb María
Dolores Parra, com a directora adjunta de l'Institut
Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a
saber quines són les característiques que realment
necessita conèixer un inversor que busque una parcel·la
de sòl industrial disponible.

Una vegada obtinguda aquesta informació, el Consorci
l'ha remés als distints ajuntaments perquè tinguen
coneixement al respecte.

Finalment, també es van analitzar quins seran les
repercussions que pot tindre la instal·lació d'una fàbrica
de bateries sostenibles a Sagunt pel Grup Volkswagen, en
el desenvolupament del sòl industrial i totes les empreses
en procés d'internacionalització que s'estan assentant en
llocs pròxims al territori dels municipis del Consorci.
Així, doncs, es va estar analitzant com pot afectar a
nivell de necessitats formatives i com es pot col·laborar
per a mantindre una relació d'informació fluida.

3r Congrés d’Àrees Industrials de FEPEVAL

El Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació
de la Plana Baixa ha assistit al 3r Congrés d'Àrees
Industrials, organitzat per la Federació de Parcs
Empresarials de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL),
que ha tingut lloc el 13 i 14 de desembre en el Museu
d'Art Contemporani d'Alacant.

L'objectiu d'aquest congrés ha sigut impulsar una cultura
de qualitat en les àrees empresarials per mitjà del
desenvolupament de les Entitats de Gestió i
Modernització (EGM) en els parcs empresarials de la
Comunitat Valenciana.

Per a això, s'implementa la seua funcionalitat en matèries
com a gestió mancomunada de residus, transició
col·laborativa energètica, transformació dels espais
industrials o mobilitat sostenible i intel·ligent.

En l'esdeveniment han participat ponents de tot l'estat
espanyol, exposant bones pràctiques sobre la gestió
integral de les àrees empresarials en els seus molt
diversos aspectes: economia circular, digitalització i
indústria 4.0, simbiosi industrial, mobilitat sostenible,
seguretat i gestió d'emergències, gestió d'infraestructures
i serveis de valor afegit.

A més s'ha donat a conèixer casos d'èxit, noves
ferramentes i el desenvolupament de la Llei 14/2018, de
5 de juny, de gestió, modernització i promoció de les
àrees industrials de la Comunitat Valenciana.

També han assistit com a representants de l'Ajuntament
de La Vall d’Uixó, Tania Baños, alcaldessa i Jorge
García, regidor de Promoció Econòmica, així com els
Presidents de les EGM constituïdes en La Vall d’Uixó, ja
que ha sigut un dels casos de referència en aquest
congrés. Es tracta de l'única ciutat valenciana que té
aprovades i en funcionament dos EGM, en concret en els
polígons Belcaire i Mezquita.

El 3r Congrés d'Àrees Industrials és una iniciativa fruit
de la línia nominativa aprovada per l'IVACE, dins dels
pressupostos de 2022 de la Generalitat Valenciana.
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Quins serveis oferim des del Consorci?

El Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació
de la Plana Baixa es constitueix amb l'objectiu de
dissenyar, promocionar i gestionar les accions i
programes per a la creació d'ocupació, la inserció
sociolaboral i el desenvolupament econòmic, empresarial
i social en l'àmbit territorial pertanyent als municipis
consorciats.

Per a fer tot açò posible, el Consorci compta amb les
següents àrees:

Àrea de Turisme. La creació de la marca Castelló Sud a
nivell turístic ha suposat la consolidació de la xarxa de
turisme en el territori, a més d’estar presents cada vegada
en més esdeveniments, amb la coordinació d’assistència
a fires, i aconseguint un major posicionament de la marca
turisme, durant aquest 2022 es du a terme la tercera
anualitat del Pla de Dinamització i Governança Turística,
que constitueix una oportunitat per a avançar en el
posicionament estratègic de la marca Castelló Sud en el
sector turístic.

Per aconseguir consolidar la identitat d’aquesta marca es
treballa en el desenvolupament de material i suport de
comunicació on/off line, dels recursos turístics del
territori, per a transmetre atributs diferencials als
visitants. Entre les accions de desenvolupament de
producte turístic, cal destacar un dels objectius de posar
en valor el patrimoni bèl·lic, com recurs turístic amb la
recuperació de vestigis en el territori.

Àrea d’Ocupació i Empreses. Els serveis que podràs
trobar en aquesta àrea estan dirigits a l'atenció cap a les
empreses, assessorament en matèria de subvencions i
ajudes a les empreses que actualment van sortint, a més
del servei de transmissió d'empreses.

A través d'aquest servei s'ofereix la publicitat i
l'assessorament per a la transmissió d'empreses en el seu
conjunt. Es busca donar continuïtat als negocis, comerços
i pimes del territori, en cas de voler cessar l'activitat, siga
el motiu que siga.

Per a aquelles persones que es troben amb idea de negoci
i d'emprendre un projecte, poden rebre orientació de
forma personalitzada, per a ajudar-los a definir el seu
model de negoci emprenedor.

Un altre servei d'aquesta àrea dirigida a atendre les
necessitats de persones que es troben en desocupació, en
matèria de recursos per a la cerca d'ocupació, a més de
poder-los assessorar en oportunitats de formació.

Àrea d’Innovació. Des d'aquesta àrea s'impulsen reptes
d'innovació i digitalització en les TIC, la R+D+i i la
agroecologia, mitjançant la cerca de subvencions, que
permeten afrontar amb èxit el projecte, i la coordinació
del coneixement.

A més del procés de digitalització en el comerç del
territori, es por treballar qualsevol inquietud innovadora
que es vuiga posar en marxa.

Área d’Indústria. Per últim, des d'aquesta àrea
innovadora, s’ofereix als municipis consorciats la
informació clau per a estudiar la possibilitat de constituir
Entitats de Gestió y Modernització (EGM) de parcs
empresarials, per fomentar la implicació municipal a
través de la col·laboració públic-privada en la gestió de
les àrees industrials.

Per al 2023 s'espera donar continuïtat a aquestes àrees, a
més de nous projectes i iniciatives que vulguen seguir
treballant per posicionar al territori.
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