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

Divendres, 23 de desembre de 2022

El Consorci dona per finalitzat el programa Emprende Plana Baixa, juntament amb la
col·laboració de Secot Castelló

Un dels objectius del Consorci Gestor del Pacte Territorial per l'Ocupació de la Plana Baixa
és aconseguir el desenvolupament econòmic, mitjançant l'acompanyament a persones
emprenedores. Per aquest motiu va nàixer el programa Emprende Plana Baixa, el qual ha
estat dirigit a:

● Persones amb una idea de negoci o projecte empresarial i decisió per a poder
desenvolupar-ho dins d'un ecosistema d'emprenedors.

● Empreses en fases molt primerenques, amb un màxim de 24 mesos en el mercat, que
buscaven un impuls per al seu creixement i consolidació.

La fi d'aquest programa ha sigut, per tant, promoure la cultura emprenedora en els municipis
de la Plana Baixa i fomentar així la creació de projectes empresarials perquè més tard
pogueren ser implementats en el territori.

En l'última sessió, amb data del dijous 22 de desembre, el Consorci dona per conclosa la
primera edició del programa Emprende Plana Baixa, realitzat en col·laboració amb Secot
Castelló.

Així doncs, cal recordar que el recorregut del mateix s'ha realitzat de manera presencial, des
d'el mes de setembre passat fins al 22 de desembre. Concretament, durant 16 setmanes, en
un horari de vesprada de 3 hores aproximadament, durant les 16 sessions. Els temes que
s'han tractat en les diferents fases han sigut: selecció de projectes; determinació del model
de negoci; elaboració del pla d'empresa i sessions de formació integral.

A aquesta sessió final va acudir Roger Goñi i els assistents van poder gaudir d'una amena
sessió, en la qual es va parlar sobre l'alfabetització visual i l'aplicació del storytelling per a
la presentació de les seues idees de negoci i projectes. Finalment, l'acte de comiat del
programa Emprende Plana Baixa tindrà lloc el 25 de gener de 2023, en el Centre Cultural
Palau de Vivel de La Vall d'Uixó.


