
jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones 
expertes procés de debat i participació aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania entramat 
associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi 
comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació professionals població en 
general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit 
local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl competències municipals desenvolupament 
local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals comarca 
representants col·lectiu professional agents desenvolupament local models funcionament serveis municipal 
problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions 
principals servei desenvolupament local programa actuació agència desenvolupament local castalla documentació 
ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial 
observatorio desarrollo local geogra
a econòmica ocupació formació situació perspectives població en general 
ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i 
col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques actives i polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual 
ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials 
ocupació ADL’s administració intervenció tècnica anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica 
econòmica  geogrà
ca sectorial laboral assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves polítiques socials 
ocupació polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures 
socials desocupació ADL’s investigació economia política laboral ECOLAB departament economia aplicada 
universitat de valència sociologia estudi general formació professional competitivitat sistema nacional quali
cacions 
professionals analitzar formació regulador evolució mercat treball competitivitat empreses experiència laboral 
acreditar competències professionals formació professional instrument competitivitat reconeixement quali
cacions 
professionals avaluació dades  propostes acreditació quali
cacions procés acreditació ADL’s reconeixement 
quali
cacions ADL’s situació actual  perspectives informació sistema formació professional directoris formació 
recursos humans empresaris castalla debat reforma retalls recuperació camins tècnics experts ocupació formació 
ponents agents socials i econòmics representants empresariat polítiques ocupació socials visió local objectiu 
població en general demandants d’ocupació organitzacions polítiques locals i comarcals associacions col·lectius 
d’àmbit local comarcal difusió mecanismes ocupació treball informació situació actual local protecció social 
col·lectius problemàtiques especials procés de debat obert ciutadania línies de treball futur nivell local comparativa 
comarcal canvis ADL’s reformes  implicacions locals noves situacions polítiques actives orientació laboral formació 
intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures socials desocupació procediments administratius 
bàsics recerca activa tramitació prestacions subsidis procediments programa serveis ADL’s socials promoció 
econòmica ponències dossier explicatiu directoris empreses llocs web  empreses treball temporal agències 
ocupació ocupació formació debat endavant castalla de
nim futur ADL’s propostes àmbit local representacions 
polítiques àmbit local representants organitzacions associacions locals emprenedurisme gestió empresarial 
emprenedors emprenedurisme empresariat local comarca organitzacions empresarials organitzacions polítiques 
locals comarcals objectius informació emprenedurisme autoocupació difusió suport emprenedurisme consolidació 
empresarial subvencions recolzament 
nancer desenvolupament empreses motivar emprenedurisme projectes 
empresarials emprenedurisme ADL’s empresa mirada futur CEEI d’Alcoi  Càmara d’Alacant consultors 
subvencions 
nançament instruments suport empreniment empresariat motivació emprenedurisme idea projecte 
ponents cámara de comercio de alicante serveis camerals departaments CEEI Alcoi empresa  perspectives futur 
emprenedurisme perspectives empresariat participació representació organitzacions empresarials locals 
comarcals emprenedors dades  propostes emprenedurisme ADL’s reformes legals suport empreniment empresa 
idea pla empresa activitat projecte empresarial de
nint el futur concertació social plani
cació estratègica objectiu 
població en general demandants ADL’s ocupació empreses comerços organitzacions polítiques locals comarcals 
associacions col·lectius àmbit local objectius consciència social concertació social desenvolupament creixement 
econòmic àmbit local. Clari
car perspectives propostes gestors municipals desenvolupament local bases inici 
procés participació debat futur perspectives creixement desenvolupament econòmic social nostre àmbit 
plani
cació estratègica concertació social experts universitaris consultors plani
cació estratègica concertació social 
futur plani
cació estratègica instrument desenvolupament ponent geografía universidad de alicante Master O
cial 
Desarrollo Local e Innovación Territorial investigación GEOBIDEL - observatorio desarrollo local i geogra
a 
econòmica parlem futur cooperació desenvolupament participació representació agents socials econòmics 
sindicats organitzacions empresarials representatives partits polítics conclusions 
nals clausura jornades avaluació 
global jornades propostes actuació. jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur 
realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per agents socials 
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  DEFINIM EL FUTUR”

que s’oferixen als nostres empresaris en estos temps d’incertesa per a 
afrontar el futur amb confiança.

19:30 Ponència.
  Subvencions per a empreses: ajudes  a projectes  

 innovadors.

Jordi Llopis Arques.
SF Consultors, empresa de consultoria en matèria de subvencions per a 

empreses i indústries.

19:50  Ponència.
  Servicis de la Cambra de Comerç d’Alacant   

 a les empreses.

Representant de la Cambra de Comerç d’Alacant.

20:10  Ponència.
  Servicis del CEEI a emprenedors i projectes   

 empresarials. 

Jordi Tormo Santonja.
Responsable de Diversificació Industrial del Centre Europeu d’Empreses 

Innovadores d’Alcoi (CEEI - Alcoi).

20:30 Ponència.
  Altres models empresarials: Economia Social,   

 Cooperatives i Societats Laborals. 

Juan Vázquez Palacios.
Responsable de Desenvolupament Empresarial de FEVECTA, en representació 

de les federacions d’empreses d’economia social (FEVES - FEVECTA). 

20:50  Debat - col·loqui.
  Empresa i perspectives de futur.

Dissabte 17/11/12

Definint el futur: concertació social i planificació 
estratègica.

Afrontar col·lectivament moments com l’actual sense excloure 
a l’individu i comptant amb les persones, constituïx un repte 
transcendental la superació del qual acaba forjant el caràcter d’un 
poble. Una problemàtica social, econòmica, laboral i empresarial com 

l’actual, tenint en compte que disposem d’un important capital humà 
amb coneixements, experiència i acreditada capacitat d’adaptació, 
requerix de noves idees i aportacions, i també d’una presa de 
consciència col·lectiva del que som i cap a on anem. Eixos són els 
instruments que tenim al nostre abast per a aconseguir donar la volta a 
la situació. Serem capaços de donar respostes a eixe repte social? Eixe 
ha de ser el nostre objectiu: Superació, sense exclusió.

10:00  Ponència.
  Concertació social i planificació estratègica:   

 ferramentes del desenvolupament. 

Antonio Martínez Puche.
Doctor en Geografia i Professor Titular de la Universitat d’Alacant // Director 
del Màster Oficial de Desenvolupament Local i Innovació Territorial i del Grup 
d’Investigació GEOBIDEL - Observatori de Desenvolupament Local i Geografia 

Econòmica.

11:00  Debat - col·loqui.
  Parlem de futur: cooperació  i desenvolupament.

Sra. Soledad Gutiérrez Bordallo.
Presidenta de l’Associació Empresarial d’Ibi (IBIAE) - Membre d’ UCEF i 
COEPA.

Esmeralda Lázaro Caballero.
Presidenta de l’Associació Empresarial de Castalla (AECAST) i Presidenta de la 
Unió Comarcal d’Empresaris de la Foia (UCEF).

Vicente Prieto Pérez.
Secretari General d’UGT de la Muntanya i la Vall del Vinalopó.

Manuela Pascual Ruíz.
Secretària General de la Intercomarcal de Comarques Centrals de CCOO-PV.

13:00  Acte de Clausura de les Jornades.

Dª Maria Teresa Gimeno Piña.
Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Castalla. 

Dª Luisa Pastor Lillo.
Presidenta de la Diputació d’Alacant

Organitzen:
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Serveis Socials Ajuntament de Castalla

MI Ajuntament de Castalla

MÉS INFORMACIÓ
I INSCRIPCCIONS

www.futurcastalla.org
adl@castalla.org
telf. 966 560 427
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local geogra
a econòmica ocupació formació situació perspectives població en general ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions 
polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques actives i polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual 
ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials ocupació ADL’s administració intervenció tècnica 
anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica econòmica  geogrà
ca sectorial laboral assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves 
polítiques socials ocupació polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures socials desocupació 
ADL’s investigació economia política laboral ECOLAB departament economia aplicada universitat de valència sociologia estudi general formació professional 
competitivitat sistema nacional quali
cacions professionals analitzar formació regulador evolució mercat treball competitivitat empreses experiència laboral 
acreditar competències professionals formació professional instrument competitivitat reconeixement quali
cacions professionals avaluació dades  propostes 
acreditació quali
cacions procés acreditació ADL’s reconeixement quali
cacions ADL’s situació actual  perspectives informació sistema formació professional 
directoris formació recursos humans empresaris castalla debat reforma retalls recuperació camins tècnics experts ocupació formació ponents agents socials 
i econòmics representants empresariat polítiques ocupació socials visió local objectiu població en general demandants d’ocupació organitzacions polítiques 
locals i comarcals associacions col·lectius d’àmbit local comarcal difusió mecanismes ocupació treball informació situació actual local protecció social 
col·lectius problemàtiques especials procés de debat obert ciutadania línies de treball futur nivell local comparativa comarcal canvis ADL’s reformes  
implicacions locals noves situacions polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures socials 
desocupació procediments administratius bàsics recerca activa tramitació prestacions subsidis procediments programa serveis ADL’s socials promoció 
econòmica ponències dossier explicatiu directoris empreses llocs web  empreses treball temporal agències ocupació ocupació formació debat endavant 
castalla de
nim futur ADL’s propostes àmbit local representacions polítiques àmbit local representants organitzacions associacions locals emprenedurisme 
gestió empresarial emprenedors emprenedurisme empresariat local comarca organitzacions empresarials organitzacions polítiques locals comarcals objectius 
informació emprenedurisme autoocupació difusió suport emprenedurisme consolidació empresarial subvencions recolzament 
nancer desenvolupament 
empreses motivar emprenedurisme projectes empresarials emprenedurisme ADL’s empresa mirada futur CEEI d’Alcoi  Càmara d’Alacant consultors 
subvencions 
nançament instruments suport empreniment empresariat motivació emprenedurisme idea projecte ponents cámara de comercio de alicante 
serveis camerals departaments CEEI Alcoi empresa  perspectives futur emprenedurisme perspectives empresariat participació representació organitzacions 
empresarials locals comarcals emprenedors dades  propostes emprenedurisme ADL’s reformes legals suport empreniment empresa idea pla empresa activitat 
projecte empresarial de
nint el futur concertació social plani
cació estratègica objectiu població en general demandants ADL’s ocupació empreses comerços 
organitzacions polítiques locals comarcals associacions col·lectius àmbit local objectius consciència social concertació social desenvolupament creixement 
econòmic àmbit local. Clari
car perspectives propostes gestors municipals desenvolupament local bases inici procés participació debat futur perspectives 
creixement desenvolupament econòmic social nostre àmbit plani
cació estratègica concertació social experts universitaris consultors plani
cació estratègica 
concertació social futur plani
cació estratègica instrument desenvolupament ponent geografía universidad de alicante Master O
cial Desarrollo Local e 
Innovación Territorial investigación GEOBIDEL - observatorio desarrollo local i geogra
a econòmica parlem futur cooperació desenvolupament participació 
representació agents socials econòmics sindicats organitzacions empresarials representatives partits polítics conclusions 
nals clausura jornades avaluació 
global jornades propostes actuació. jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes 
procés de debat i participació aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania entramat associatiu local i comarcal línies mestres actuacions 
desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació 
professionals població en general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal 
context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl competències municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment 
i desenvolupament universitat professionals comarca representants col·lectiu professional agents desenvolupament local models funcionament serveis 
municipal problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament 
local programa actuació agència desenvolupament local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo 
local innovación territorial observatorio desarrollo local geogra
a econòmica ocupació formació situació perspectives població en general ADL’s demandants 
d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques actives i polítiques de 
protecció social objectius conèixer situació actual ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials 
ocupació ADL’s administració intervenció tècnica anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica econòmica  geogrà
ca sectorial laboral 
assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves polítiques socials ocupació polítiques actives orientació laboral formació intermediació.  jornades 
progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per 
agents socials econòmics polítics ciutadania entramat associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural 
municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació professionals població en general demandants d’ocupació 
empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl 

pe
r a

l P
ro

gr
és

 E
co

nò
m

ic 
de

 C
as

ta
lla

 i C
om

ar
ca

de
l 9

 al
 1

7 
de

 n
ov

em
br

e
20

12

EN
D

AV
A

N
T!

 D
EF

IN
IM

 E
L 

FU
TU

RPartint de la realitat actual i del coneixement de 

les funcions i programes de treball de l’Agència 

de Desenvolupament Local, comptarem amb 

les aportacions de persones expertes en distints 

temes relacionats amb les tasques de l’Agència, 

per a obrir un procés de debat i participació 

dels professionals del sector, agents socials, 

econòmics, polítics i de la ciutadania i l’entramat 

associatiu local i comarcal. 

Situacions com l’actual constituïxen punts d’inflexió 

idonis per a definir el que volem del nostre futur. 

Estes jornades pretenen captar totes aquelles 

aportacions que, des de distints plantejaments, 

sensibilitats i visions, ens permeten traçar les 

línies mestres del desenvolupament econòmic, 

social i cultural que volem per al nostre municipi 

i la seua comarca.

El públic a qui es dirigixen les sessions ha de ser 

ampli i divers, des del professional especialitzat 

fins al desocupat sense qualificació, passant pels 

agents socials, polítics i econòmics, i comptant 

també amb l’entramat associatiu i la població en 

general. En altres paraules: Invitem a participar 

en estes jornades a qualsevol persona que vullga 

escoltar, dir o contrastar les seues opinions i 

les d’altres persones en els temes que més 

ens afecten en l’actualitat: ocupació, formació, 

desenvolupament empresarial i progrés 

econòmic… La preocupació, en definitiva, pel 

nostre futur individual i col·lectiu.

SESSIÓ INAUGURAL
Divendres 09/11/12

Context socioeconòmic i desenvolupament local: 
instruments d’actuació.

Un context com l’actual requerix replantejar objectius i mecanismes d’actuació 
davant de situacions que escapen al control de les persones i dels governants. 
La sessió pretén analitzar eixe context i reivindicar la capacitat de transformació 
que l’instrument del desenvolupament local conferix a la política, a més de 
destacar la importància del treball que realitzen els professionals d’esta 
disciplina des de les Agències de Desenvolupament Local.

  
19:30  Presentació-Inauguració oficial de les jornades. 

Dª Maria Teresa Gimeno Piña
Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Castalla.

D. Alejandro Morant Climent
Diputat de Foment i Desenvolupament de la Diputació d’Alacant.

20:00  Ponència.
  Context socioeconòmic i crisi: desocupació i  

 creixement.

Amat Sánchez Velasco.
Unitat d’Investigació d’Economia i Política Laboral ECOLAB. Professor del 
Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València.

 
20:25  Ponència. 
  El desenvolupament local com a instrument   

 d’actuació.

Antonio Martínez Puche.
Doctor en Geografia i Professor Titular de la Universitat d’Alacant // Director 
del Màster Oficial de Desenvolupament Local i Innovació Territorial i del Grup 
d’Investigació GEOBIDEL - Observatori de Desenvolupament Local i Geografia 

Econòmica.

20:50  Ponència.
  Les Agències de Desenvolupament local   

 des de l’experiència: situació i perspectives.

José Mazón Gamborino.
Director de l’Agència de Desenvolupament Local de Santa Pola. Vicepresident 
de l’Associació per al Desenvolupament Local i Promoció Socioeconòmica de la 
Comunitat Valenciana (ADLYPSE).

21:15  Debat - Col·loqui.
  Desenvolupament local i territori com a   

 motors del creixement.

 

Dissabte 10/11/12

Ocupació i Formació: situació i perspectives.

Partint de l’anàlisi de context realitzada en la sessió anterior, s’intentarà 
repassar la situació actual del mercat de treball i les polítiques encaminades 
a millorar el seu funcionament, comptant amb la formació professional 
com a mecanisme per a la millora de la qualificació professional dels 
nostres treballadors i de la competitivitat de les nostres empreses.

10:00  Ponència.
  Les polítiques actives d’ocupació i la protecció social  

 en temps de crisi.

Josep Vicent Pitxer Campos.
Doctor en Economia. Professor del Departament d’Economia Aplicada de la 
Universitat de València. Membre de la Unitat d’Investigació d’Economia i Política 

Laboral (ECOLAB) d’aquesta Universitat..

10:45  Ponència.
  Transformacions del mercat de treball: canvis en la  

 norma social d’ocupació.

Raúl Lorente Campos. 
Llicenciat en Económiques i Empresarials i Doctor en Sociologia per la Universitat 
de València. Professor i investigador del Departament de Sociologia i Director del 

Màster en Ocupació i Intervenció en el Mercat Laboral de la Universitat de València. 

11:30 Ponència.
  Formació professional: panoràmica    

 d’actualitat i futur.

Raül Alcocel Maset.
Economista i Llicenciat en Ciències del Treball - Responsable de la Secretaria de 

Formació i Recursos Humans de CC.OO. - PV.

12:15  Ponència.
  Competitivitat i formació dels treballadors.

Carolina Bornay.
Empresària - Consultora de Formació i Recursos Humans.  

13:00  Debat - Col·loqui.
  Reformes, ajustos i recuperació: camins  

 per a afrontar la crisi. 

Dijous 15/11/12

Polítiques d’ocupació i polítiques socials sobre 
el terreny: visió local 

Analitzarem la situació actual en matèria d’ocupació i 
prestacions socials en l’àmbit local, abordant des d’un punt 
de vista pràctic i pròxim a la ciutadania la problemàtica 
econòmica i social en la que ens trobem, per a acabar 
finalment contrastant les visions i plantejaments alternatius 
existents a nivell municipal. 

19:30  Ponència.
  Fent front a la crisi: perspectiva local.

Mercedes Sirvent Moya.
Treballadora Social - Dpt. de Serveis Socials de l’Ajuntament 

de Castalla. 

Joan Josep Oliver Talens.
Economista  - Tècnic de Desenvolupament Local de 

l’Ajuntament de Castalla.

20:30  Debat - col·loqui.
  Definint el futur: propostes des de l’àmbit  

 local. 

Representacions d’Organitzacions Polítiques 
i  Associacions-ONG’s locals.

Divendres 16/11/12

Emprenedorisme i empresa: una mirada al 
futur. 

Les empreses, com a motors del creixement, han d’assumir 
una funció social de transcendental importància per a 
l’eixida de la crisi. Noves empreses, nous projectes, nous 
models empresarials i de negoci. Un repàs a les possibilitats 



jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació 
aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania entramat associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic 
social i cultural municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació professionals població en general demandants 
d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions 
aodl competències municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals 
comarca representants col·lectiu professional agents desenvolupament local models funcionament serveis municipal problemàtica ADL’s situació perspectives 
futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament local programa actuació agència desenvolupament 
local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial observatorio desarrollo 
local geogra
a econòmica ocupació formació situació perspectives població en general ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions 
polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques actives i polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual 
ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials ocupació ADL’s administració intervenció tècnica 
anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica econòmica  geogrà
ca sectorial laboral assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves 
polítiques socials ocupació polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures socials desocupació 
ADL’s investigació economia política laboral ECOLAB departament economia aplicada universitat de valència sociologia estudi general formació professional 
competitivitat sistema nacional quali
cacions professionals analitzar formació regulador evolució mercat treball competitivitat empreses experiència laboral 
acreditar competències professionals formació professional instrument competitivitat reconeixement quali
cacions professionals avaluació dades  propostes 
acreditació quali
cacions procés acreditació ADL’s reconeixement quali
cacions ADL’s situació actual  perspectives informació sistema formació professional 
directoris formació recursos humans empresaris castalla debat reforma retalls recuperació camins tècnics experts ocupació formació ponents agents socials 
i econòmics representants empresariat polítiques ocupació socials visió local objectiu població en general demandants d’ocupació organitzacions polítiques 
locals i comarcals associacions col·lectius d’àmbit local comarcal difusió mecanismes ocupació treball informació situació actual local protecció social 
col·lectius problemàtiques especials procés de debat obert ciutadania línies de treball futur nivell local comparativa comarcal canvis ADL’s reformes  
implicacions locals noves situacions polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures socials 
desocupació procediments administratius bàsics recerca activa tramitació prestacions subsidis procediments programa serveis ADL’s socials promoció 
econòmica ponències dossier explicatiu directoris empreses llocs web  empreses treball temporal agències ocupació ocupació formació debat endavant 
castalla de
nim futur ADL’s propostes àmbit local representacions polítiques àmbit local representants organitzacions associacions locals emprenedurisme 
gestió empresarial emprenedors emprenedurisme empresariat local comarca organitzacions empresarials organitzacions polítiques locals comarcals objectius 
informació emprenedurisme autoocupació difusió suport emprenedurisme consolidació empresarial subvencions recolzament 
nancer desenvolupament 
empreses motivar emprenedurisme projectes empresarials emprenedurisme ADL’s empresa mirada futur CEEI d’Alcoi  Càmara d’Alacant consultors 
subvencions 
nançament instruments suport empreniment empresariat motivació emprenedurisme idea projecte ponents cámara de comercio de alicante 
serveis camerals departaments CEEI Alcoi empresa  perspectives futur emprenedurisme perspectives empresariat participació representació organitzacions 
empresarials locals comarcals emprenedors dades  propostes emprenedurisme ADL’s reformes legals suport empreniment empresa idea pla empresa activitat 
projecte empresarial de
nint el futur concertació social plani
cació estratègica objectiu població en general demandants ADL’s ocupació empreses comerços 
organitzacions polítiques locals comarcals associacions col·lectius àmbit local objectius consciència social concertació social desenvolupament creixement 
econòmic àmbit local. Clari
car perspectives propostes gestors municipals desenvolupament local bases inici procés participació debat futur perspectives 
creixement desenvolupament econòmic social nostre àmbit plani
cació estratègica concertació social experts universitaris consultors plani
cació estratègica 
concertació social futur plani
cació estratègica instrument desenvolupament ponent geografía universidad de alicante Master O
cial Desarrollo Local e 
Innovación Territorial investigación GEOBIDEL - observatorio desarrollo local i geogra
a econòmica parlem futur cooperació desenvolupament participació 
representació agents socials econòmics sindicats organitzacions empresarials representatives partits polítics conclusions 
nals clausura jornades avaluació 
global jornades propostes actuació. jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes 
procés de debat i participació aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania entramat associatiu local i comarcal línies mestres actuacions 
desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació 
professionals població en general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal 
context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl competències municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment 
i desenvolupament universitat professionals comarca representants col·lectiu professional agents desenvolupament local models funcionament serveis 
municipal problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament 
local programa actuació agència desenvolupament local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo 
local innovación territorial observatorio desarrollo local geogra
a econòmica ocupació formació situació perspectives població en general ADL’s demandants 
d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques actives i polítiques de 
protecció social objectius conèixer situació actual ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials 
ocupació ADL’s administració intervenció tècnica anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica econòmica  geogrà
ca sectorial laboral 
assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves polítiques socials ocupació polítiques actives orientació laboral formació intermediació.  jornades 
progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per 
agents socials econòmics polítics ciutadania entramat associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural 
municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació professionals població en general demandants d’ocupació 
empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl 
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RPartint de la realitat actual i del coneixement de 

les funcions i programes de treball de l’Agència 

de Desenvolupament Local, comptarem amb 

les aportacions de persones expertes en distints 

temes relacionats amb les tasques de l’Agència, 

per a obrir un procés de debat i participació 

dels professionals del sector, agents socials, 

econòmics, polítics i de la ciutadania i l’entramat 

associatiu local i comarcal. 

Situacions com l’actual constituïxen punts d’inflexió 

idonis per a definir el que volem del nostre futur. 

Estes jornades pretenen captar totes aquelles 

aportacions que, des de distints plantejaments, 

sensibilitats i visions, ens permeten traçar les 

línies mestres del desenvolupament econòmic, 

social i cultural que volem per al nostre municipi 

i la seua comarca.

El públic a qui es dirigixen les sessions ha de ser 

ampli i divers, des del professional especialitzat 

fins al desocupat sense qualificació, passant pels 

agents socials, polítics i econòmics, i comptant 

també amb l’entramat associatiu i la població en 

general. En altres paraules: Invitem a participar 

en estes jornades a qualsevol persona que vullga 

escoltar, dir o contrastar les seues opinions i 

les d’altres persones en els temes que més 

ens afecten en l’actualitat: ocupació, formació, 

desenvolupament empresarial i progrés 

econòmic… La preocupació, en definitiva, pel 

nostre futur individual i col·lectiu.

SESSIÓ INAUGURAL
Divendres 09/11/12

Context socioeconòmic i desenvolupament local: 
instruments d’actuació.

Un context com l’actual requerix replantejar objectius i mecanismes d’actuació 
davant de situacions que escapen al control de les persones i dels governants. 
La sessió pretén analitzar eixe context i reivindicar la capacitat de transformació 
que l’instrument del desenvolupament local conferix a la política, a més de 
destacar la importància del treball que realitzen els professionals d’esta 
disciplina des de les Agències de Desenvolupament Local.

  
19:30  Presentació-Inauguració oficial de les jornades. 

Dª Maria Teresa Gimeno Piña
Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Castalla.

D. Alejandro Morant Climent
Diputat de Foment i Desenvolupament de la Diputació d’Alacant.

20:00  Ponència.
  Context socioeconòmic i crisi: desocupació i  

 creixement.

Amat Sánchez Velasco.
Unitat d’Investigació d’Economia i Política Laboral ECOLAB. Professor del 
Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València.

 
20:25  Ponència. 
  El desenvolupament local com a instrument   

 d’actuació.

Antonio Martínez Puche.
Doctor en Geografia i Professor Titular de la Universitat d’Alacant // Director 
del Màster Oficial de Desenvolupament Local i Innovació Territorial i del Grup 
d’Investigació GEOBIDEL - Observatori de Desenvolupament Local i Geografia 

Econòmica.

20:50  Ponència.
  Les Agències de Desenvolupament local   

 des de l’experiència: situació i perspectives.

José Mazón Gamborino.
Director de l’Agència de Desenvolupament Local de Santa Pola. Vicepresident 
de l’Associació per al Desenvolupament Local i Promoció Socioeconòmica de la 
Comunitat Valenciana (ADLYPSE).

21:15  Debat - Col·loqui.
  Desenvolupament local i territori com a   

 motors del creixement.

 

Dissabte 10/11/12

Ocupació i Formació: situació i perspectives.

Partint de l’anàlisi de context realitzada en la sessió anterior, s’intentarà 
repassar la situació actual del mercat de treball i les polítiques encaminades 
a millorar el seu funcionament, comptant amb la formació professional 
com a mecanisme per a la millora de la qualificació professional dels 
nostres treballadors i de la competitivitat de les nostres empreses.

10:00  Ponència.
  Les polítiques actives d’ocupació i la protecció social  

 en temps de crisi.

Josep Vicent Pitxer Campos.
Doctor en Economia. Professor del Departament d’Economia Aplicada de la 
Universitat de València. Membre de la Unitat d’Investigació d’Economia i Política 

Laboral (ECOLAB) d’aquesta Universitat..

10:45  Ponència.
  Transformacions del mercat de treball: canvis en la  

 norma social d’ocupació.

Raúl Lorente Campos. 
Llicenciat en Económiques i Empresarials i Doctor en Sociologia per la Universitat 
de València. Professor i investigador del Departament de Sociologia i Director del 

Màster en Ocupació i Intervenció en el Mercat Laboral de la Universitat de València. 

11:30 Ponència.
  Formació professional: panoràmica    

 d’actualitat i futur.

Raül Alcocel Maset.
Economista i Llicenciat en Ciències del Treball - Responsable de la Secretaria de 

Formació i Recursos Humans de CC.OO. - PV.

12:15  Ponència.
  Competitivitat i formació dels treballadors.

Carolina Bornay.
Empresària - Consultora de Formació i Recursos Humans.  

13:00  Debat - Col·loqui.
  Reformes, ajustos i recuperació: camins  

 per a afrontar la crisi. 

Dijous 15/11/12

Polítiques d’ocupació i polítiques socials sobre 
el terreny: visió local 

Analitzarem la situació actual en matèria d’ocupació i 
prestacions socials en l’àmbit local, abordant des d’un punt 
de vista pràctic i pròxim a la ciutadania la problemàtica 
econòmica i social en la que ens trobem, per a acabar 
finalment contrastant les visions i plantejaments alternatius 
existents a nivell municipal. 

19:30  Ponència.
  Fent front a la crisi: perspectiva local.

Mercedes Sirvent Moya.
Treballadora Social - Dpt. de Serveis Socials de l’Ajuntament 

de Castalla. 

Joan Josep Oliver Talens.
Economista  - Tècnic de Desenvolupament Local de 

l’Ajuntament de Castalla.

20:30  Debat - col·loqui.
  Definint el futur: propostes des de l’àmbit  

 local. 

Representacions d’Organitzacions Polítiques 
i  Associacions-ONG’s locals.

Divendres 16/11/12

Emprenedorisme i empresa: una mirada al 
futur. 

Les empreses, com a motors del creixement, han d’assumir 
una funció social de transcendental importància per a 
l’eixida de la crisi. Noves empreses, nous projectes, nous 
models empresarials i de negoci. Un repàs a les possibilitats 



jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació 
aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania entramat associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic 
social i cultural municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació professionals població en general demandants 
d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions 
aodl competències municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals 
comarca representants col·lectiu professional agents desenvolupament local models funcionament serveis municipal problemàtica ADL’s situació perspectives 
futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament local programa actuació agència desenvolupament 
local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial observatorio desarrollo 
local geogra
a econòmica ocupació formació situació perspectives població en general ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions 
polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques actives i polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual 
ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials ocupació ADL’s administració intervenció tècnica 
anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica econòmica  geogrà
ca sectorial laboral assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves 
polítiques socials ocupació polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures socials desocupació 
ADL’s investigació economia política laboral ECOLAB departament economia aplicada universitat de valència sociologia estudi general formació professional 
competitivitat sistema nacional quali
cacions professionals analitzar formació regulador evolució mercat treball competitivitat empreses experiència laboral 
acreditar competències professionals formació professional instrument competitivitat reconeixement quali
cacions professionals avaluació dades  propostes 
acreditació quali
cacions procés acreditació ADL’s reconeixement quali
cacions ADL’s situació actual  perspectives informació sistema formació professional 
directoris formació recursos humans empresaris castalla debat reforma retalls recuperació camins tècnics experts ocupació formació ponents agents socials 
i econòmics representants empresariat polítiques ocupació socials visió local objectiu població en general demandants d’ocupació organitzacions polítiques 
locals i comarcals associacions col·lectius d’àmbit local comarcal difusió mecanismes ocupació treball informació situació actual local protecció social 
col·lectius problemàtiques especials procés de debat obert ciutadania línies de treball futur nivell local comparativa comarcal canvis ADL’s reformes  
implicacions locals noves situacions polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures socials 
desocupació procediments administratius bàsics recerca activa tramitació prestacions subsidis procediments programa serveis ADL’s socials promoció 
econòmica ponències dossier explicatiu directoris empreses llocs web  empreses treball temporal agències ocupació ocupació formació debat endavant 
castalla de
nim futur ADL’s propostes àmbit local representacions polítiques àmbit local representants organitzacions associacions locals emprenedurisme 
gestió empresarial emprenedors emprenedurisme empresariat local comarca organitzacions empresarials organitzacions polítiques locals comarcals objectius 
informació emprenedurisme autoocupació difusió suport emprenedurisme consolidació empresarial subvencions recolzament 
nancer desenvolupament 
empreses motivar emprenedurisme projectes empresarials emprenedurisme ADL’s empresa mirada futur CEEI d’Alcoi  Càmara d’Alacant consultors 
subvencions 
nançament instruments suport empreniment empresariat motivació emprenedurisme idea projecte ponents cámara de comercio de alicante 
serveis camerals departaments CEEI Alcoi empresa  perspectives futur emprenedurisme perspectives empresariat participació representació organitzacions 
empresarials locals comarcals emprenedors dades  propostes emprenedurisme ADL’s reformes legals suport empreniment empresa idea pla empresa activitat 
projecte empresarial de
nint el futur concertació social plani
cació estratègica objectiu població en general demandants ADL’s ocupació empreses comerços 
organitzacions polítiques locals comarcals associacions col·lectius àmbit local objectius consciència social concertació social desenvolupament creixement 
econòmic àmbit local. Clari
car perspectives propostes gestors municipals desenvolupament local bases inici procés participació debat futur perspectives 
creixement desenvolupament econòmic social nostre àmbit plani
cació estratègica concertació social experts universitaris consultors plani
cació estratègica 
concertació social futur plani
cació estratègica instrument desenvolupament ponent geografía universidad de alicante Master O
cial Desarrollo Local e 
Innovación Territorial investigación GEOBIDEL - observatorio desarrollo local i geogra
a econòmica parlem futur cooperació desenvolupament participació 
representació agents socials econòmics sindicats organitzacions empresarials representatives partits polítics conclusions 
nals clausura jornades avaluació 
global jornades propostes actuació. jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes 
procés de debat i participació aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania entramat associatiu local i comarcal línies mestres actuacions 
desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació 
professionals població en general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal 
context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl competències municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment 
i desenvolupament universitat professionals comarca representants col·lectiu professional agents desenvolupament local models funcionament serveis 
municipal problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament 
local programa actuació agència desenvolupament local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo 
local innovación territorial observatorio desarrollo local geogra
a econòmica ocupació formació situació perspectives població en general ADL’s demandants 
d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques actives i polítiques de 
protecció social objectius conèixer situació actual ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials 
ocupació ADL’s administració intervenció tècnica anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica econòmica  geogrà
ca sectorial laboral 
assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves polítiques socials ocupació polítiques actives orientació laboral formació intermediació.  jornades 
progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per 
agents socials econòmics polítics ciutadania entramat associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural 
municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació professionals població en general demandants d’ocupació 
empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl 
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RPartint de la realitat actual i del coneixement de 

les funcions i programes de treball de l’Agència 

de Desenvolupament Local, comptarem amb 

les aportacions de persones expertes en distints 

temes relacionats amb les tasques de l’Agència, 

per a obrir un procés de debat i participació 

dels professionals del sector, agents socials, 

econòmics, polítics i de la ciutadania i l’entramat 

associatiu local i comarcal. 

Situacions com l’actual constituïxen punts d’inflexió 

idonis per a definir el que volem del nostre futur. 

Estes jornades pretenen captar totes aquelles 

aportacions que, des de distints plantejaments, 

sensibilitats i visions, ens permeten traçar les 

línies mestres del desenvolupament econòmic, 

social i cultural que volem per al nostre municipi 

i la seua comarca.

El públic a qui es dirigixen les sessions ha de ser 

ampli i divers, des del professional especialitzat 

fins al desocupat sense qualificació, passant pels 

agents socials, polítics i econòmics, i comptant 

també amb l’entramat associatiu i la població en 

general. En altres paraules: Invitem a participar 

en estes jornades a qualsevol persona que vullga 

escoltar, dir o contrastar les seues opinions i 

les d’altres persones en els temes que més 

ens afecten en l’actualitat: ocupació, formació, 

desenvolupament empresarial i progrés 

econòmic… La preocupació, en definitiva, pel 

nostre futur individual i col·lectiu.

SESSIÓ INAUGURAL
Divendres 09/11/12

Context socioeconòmic i desenvolupament local: 
instruments d’actuació.

Un context com l’actual requerix replantejar objectius i mecanismes d’actuació 
davant de situacions que escapen al control de les persones i dels governants. 
La sessió pretén analitzar eixe context i reivindicar la capacitat de transformació 
que l’instrument del desenvolupament local conferix a la política, a més de 
destacar la importància del treball que realitzen els professionals d’esta 
disciplina des de les Agències de Desenvolupament Local.

  
19:30  Presentació-Inauguració oficial de les jornades. 

Dª Maria Teresa Gimeno Piña
Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Castalla.

D. Alejandro Morant Climent
Diputat de Foment i Desenvolupament de la Diputació d’Alacant.

20:00  Ponència.
  Context socioeconòmic i crisi: desocupació i  

 creixement.

Amat Sánchez Velasco.
Unitat d’Investigació d’Economia i Política Laboral ECOLAB. Professor del 
Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València.

 
20:25  Ponència. 
  El desenvolupament local com a instrument   

 d’actuació.

Antonio Martínez Puche.
Doctor en Geografia i Professor Titular de la Universitat d’Alacant // Director 
del Màster Oficial de Desenvolupament Local i Innovació Territorial i del Grup 
d’Investigació GEOBIDEL - Observatori de Desenvolupament Local i Geografia 

Econòmica.

20:50  Ponència.
  Les Agències de Desenvolupament local   

 des de l’experiència: situació i perspectives.

José Mazón Gamborino.
Director de l’Agència de Desenvolupament Local de Santa Pola. Vicepresident 
de l’Associació per al Desenvolupament Local i Promoció Socioeconòmica de la 
Comunitat Valenciana (ADLYPSE).

21:15  Debat - Col·loqui.
  Desenvolupament local i territori com a   

 motors del creixement.

 

Dissabte 10/11/12

Ocupació i Formació: situació i perspectives.

Partint de l’anàlisi de context realitzada en la sessió anterior, s’intentarà 
repassar la situació actual del mercat de treball i les polítiques encaminades 
a millorar el seu funcionament, comptant amb la formació professional 
com a mecanisme per a la millora de la qualificació professional dels 
nostres treballadors i de la competitivitat de les nostres empreses.

10:00  Ponència.
  Les polítiques actives d’ocupació i la protecció social  

 en temps de crisi.

Josep Vicent Pitxer Campos.
Doctor en Economia. Professor del Departament d’Economia Aplicada de la 
Universitat de València. Membre de la Unitat d’Investigació d’Economia i Política 

Laboral (ECOLAB) d’aquesta Universitat..

10:45  Ponència.
  Transformacions del mercat de treball: canvis en la  

 norma social d’ocupació.

Raúl Lorente Campos. 
Llicenciat en Económiques i Empresarials i Doctor en Sociologia per la Universitat 
de València. Professor i investigador del Departament de Sociologia i Director del 

Màster en Ocupació i Intervenció en el Mercat Laboral de la Universitat de València. 

11:30 Ponència.
  Formació professional: panoràmica    

 d’actualitat i futur.

Raül Alcocel Maset.
Economista i Llicenciat en Ciències del Treball - Responsable de la Secretaria de 

Formació i Recursos Humans de CC.OO. - PV.

12:15  Ponència.
  Competitivitat i formació dels treballadors.

Carolina Bornay.
Empresària - Consultora de Formació i Recursos Humans.  

13:00  Debat - Col·loqui.
  Reformes, ajustos i recuperació: camins  

 per a afrontar la crisi. 

Dijous 15/11/12

Polítiques d’ocupació i polítiques socials sobre 
el terreny: visió local 

Analitzarem la situació actual en matèria d’ocupació i 
prestacions socials en l’àmbit local, abordant des d’un punt 
de vista pràctic i pròxim a la ciutadania la problemàtica 
econòmica i social en la que ens trobem, per a acabar 
finalment contrastant les visions i plantejaments alternatius 
existents a nivell municipal. 

19:30  Ponència.
  Fent front a la crisi: perspectiva local.

Mercedes Sirvent Moya.
Treballadora Social - Dpt. de Serveis Socials de l’Ajuntament 

de Castalla. 

Joan Josep Oliver Talens.
Economista  - Tècnic de Desenvolupament Local de 

l’Ajuntament de Castalla.

20:30  Debat - col·loqui.
  Definint el futur: propostes des de l’àmbit  

 local. 

Representacions d’Organitzacions Polítiques 
i  Associacions-ONG’s locals.

Divendres 16/11/12

Emprenedorisme i empresa: una mirada al 
futur. 

Les empreses, com a motors del creixement, han d’assumir 
una funció social de transcendental importància per a 
l’eixida de la crisi. Noves empreses, nous projectes, nous 
models empresarials i de negoci. Un repàs a les possibilitats 



jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació 
aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania entramat associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic 
social i cultural municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació professionals població en general demandants 
d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions 
aodl competències municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals 
comarca representants col·lectiu professional agents desenvolupament local models funcionament serveis municipal problemàtica ADL’s situació perspectives 
futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament local programa actuació agència desenvolupament 
local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial observatorio desarrollo 
local geogra
a econòmica ocupació formació situació perspectives població en general ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions 
polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques actives i polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual 
ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials ocupació ADL’s administració intervenció tècnica 
anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica econòmica  geogrà
ca sectorial laboral assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves 
polítiques socials ocupació polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures socials desocupació 
ADL’s investigació economia política laboral ECOLAB departament economia aplicada universitat de valència sociologia estudi general formació professional 
competitivitat sistema nacional quali
cacions professionals analitzar formació regulador evolució mercat treball competitivitat empreses experiència laboral 
acreditar competències professionals formació professional instrument competitivitat reconeixement quali
cacions professionals avaluació dades  propostes 
acreditació quali
cacions procés acreditació ADL’s reconeixement quali
cacions ADL’s situació actual  perspectives informació sistema formació professional 
directoris formació recursos humans empresaris castalla debat reforma retalls recuperació camins tècnics experts ocupació formació ponents agents socials 
i econòmics representants empresariat polítiques ocupació socials visió local objectiu població en general demandants d’ocupació organitzacions polítiques 
locals i comarcals associacions col·lectius d’àmbit local comarcal difusió mecanismes ocupació treball informació situació actual local protecció social 
col·lectius problemàtiques especials procés de debat obert ciutadania línies de treball futur nivell local comparativa comarcal canvis ADL’s reformes  
implicacions locals noves situacions polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures socials 
desocupació procediments administratius bàsics recerca activa tramitació prestacions subsidis procediments programa serveis ADL’s socials promoció 
econòmica ponències dossier explicatiu directoris empreses llocs web  empreses treball temporal agències ocupació ocupació formació debat endavant 
castalla de
nim futur ADL’s propostes àmbit local representacions polítiques àmbit local representants organitzacions associacions locals emprenedurisme 
gestió empresarial emprenedors emprenedurisme empresariat local comarca organitzacions empresarials organitzacions polítiques locals comarcals objectius 
informació emprenedurisme autoocupació difusió suport emprenedurisme consolidació empresarial subvencions recolzament 
nancer desenvolupament 
empreses motivar emprenedurisme projectes empresarials emprenedurisme ADL’s empresa mirada futur CEEI d’Alcoi  Càmara d’Alacant consultors 
subvencions 
nançament instruments suport empreniment empresariat motivació emprenedurisme idea projecte ponents cámara de comercio de alicante 
serveis camerals departaments CEEI Alcoi empresa  perspectives futur emprenedurisme perspectives empresariat participació representació organitzacions 
empresarials locals comarcals emprenedors dades  propostes emprenedurisme ADL’s reformes legals suport empreniment empresa idea pla empresa activitat 
projecte empresarial de
nint el futur concertació social plani
cació estratègica objectiu població en general demandants ADL’s ocupació empreses comerços 
organitzacions polítiques locals comarcals associacions col·lectius àmbit local objectius consciència social concertació social desenvolupament creixement 
econòmic àmbit local. Clari
car perspectives propostes gestors municipals desenvolupament local bases inici procés participació debat futur perspectives 
creixement desenvolupament econòmic social nostre àmbit plani
cació estratègica concertació social experts universitaris consultors plani
cació estratègica 
concertació social futur plani
cació estratègica instrument desenvolupament ponent geografía universidad de alicante Master O
cial Desarrollo Local e 
Innovación Territorial investigación GEOBIDEL - observatorio desarrollo local i geogra
a econòmica parlem futur cooperació desenvolupament participació 
representació agents socials econòmics sindicats organitzacions empresarials representatives partits polítics conclusions 
nals clausura jornades avaluació 
global jornades propostes actuació. jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes 
procés de debat i participació aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania entramat associatiu local i comarcal línies mestres actuacions 
desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació 
professionals població en general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal 
context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl competències municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment 
i desenvolupament universitat professionals comarca representants col·lectiu professional agents desenvolupament local models funcionament serveis 
municipal problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament 
local programa actuació agència desenvolupament local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo 
local innovación territorial observatorio desarrollo local geogra
a econòmica ocupació formació situació perspectives població en general ADL’s demandants 
d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques actives i polítiques de 
protecció social objectius conèixer situació actual ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials 
ocupació ADL’s administració intervenció tècnica anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica econòmica  geogrà
ca sectorial laboral 
assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves polítiques socials ocupació polítiques actives orientació laboral formació intermediació.  jornades 
progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per 
agents socials econòmics polítics ciutadania entramat associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural 
municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació professionals població en general demandants d’ocupació 
empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl 
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RPartint de la realitat actual i del coneixement de 

les funcions i programes de treball de l’Agència 

de Desenvolupament Local, comptarem amb 

les aportacions de persones expertes en distints 

temes relacionats amb les tasques de l’Agència, 

per a obrir un procés de debat i participació 

dels professionals del sector, agents socials, 

econòmics, polítics i de la ciutadania i l’entramat 

associatiu local i comarcal. 

Situacions com l’actual constituïxen punts d’inflexió 

idonis per a definir el que volem del nostre futur. 

Estes jornades pretenen captar totes aquelles 

aportacions que, des de distints plantejaments, 

sensibilitats i visions, ens permeten traçar les 

línies mestres del desenvolupament econòmic, 

social i cultural que volem per al nostre municipi 

i la seua comarca.

El públic a qui es dirigixen les sessions ha de ser 

ampli i divers, des del professional especialitzat 

fins al desocupat sense qualificació, passant pels 

agents socials, polítics i econòmics, i comptant 

també amb l’entramat associatiu i la població en 

general. En altres paraules: Invitem a participar 

en estes jornades a qualsevol persona que vullga 

escoltar, dir o contrastar les seues opinions i 

les d’altres persones en els temes que més 

ens afecten en l’actualitat: ocupació, formació, 

desenvolupament empresarial i progrés 

econòmic… La preocupació, en definitiva, pel 

nostre futur individual i col·lectiu.

SESSIÓ INAUGURAL
Divendres 09/11/12

Context socioeconòmic i desenvolupament local: 
instruments d’actuació.

Un context com l’actual requerix replantejar objectius i mecanismes d’actuació 
davant de situacions que escapen al control de les persones i dels governants. 
La sessió pretén analitzar eixe context i reivindicar la capacitat de transformació 
que l’instrument del desenvolupament local conferix a la política, a més de 
destacar la importància del treball que realitzen els professionals d’esta 
disciplina des de les Agències de Desenvolupament Local.

  
19:30  Presentació-Inauguració oficial de les jornades. 

Dª Maria Teresa Gimeno Piña
Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Castalla.

D. Alejandro Morant Climent
Diputat de Foment i Desenvolupament de la Diputació d’Alacant.

20:00  Ponència.
  Context socioeconòmic i crisi: desocupació i  

 creixement.

Amat Sánchez Velasco.
Unitat d’Investigació d’Economia i Política Laboral ECOLAB. Professor del 
Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València.

 
20:25  Ponència. 
  El desenvolupament local com a instrument   

 d’actuació.

Antonio Martínez Puche.
Doctor en Geografia i Professor Titular de la Universitat d’Alacant // Director 
del Màster Oficial de Desenvolupament Local i Innovació Territorial i del Grup 
d’Investigació GEOBIDEL - Observatori de Desenvolupament Local i Geografia 

Econòmica.

20:50  Ponència.
  Les Agències de Desenvolupament local   

 des de l’experiència: situació i perspectives.

José Mazón Gamborino.
Director de l’Agència de Desenvolupament Local de Santa Pola. Vicepresident 
de l’Associació per al Desenvolupament Local i Promoció Socioeconòmica de la 
Comunitat Valenciana (ADLYPSE).

21:15  Debat - Col·loqui.
  Desenvolupament local i territori com a   

 motors del creixement.

 

Dissabte 10/11/12

Ocupació i Formació: situació i perspectives.

Partint de l’anàlisi de context realitzada en la sessió anterior, s’intentarà 
repassar la situació actual del mercat de treball i les polítiques encaminades 
a millorar el seu funcionament, comptant amb la formació professional 
com a mecanisme per a la millora de la qualificació professional dels 
nostres treballadors i de la competitivitat de les nostres empreses.

10:00  Ponència.
  Les polítiques actives d’ocupació i la protecció social  

 en temps de crisi.

Josep Vicent Pitxer Campos.
Doctor en Economia. Professor del Departament d’Economia Aplicada de la 
Universitat de València. Membre de la Unitat d’Investigació d’Economia i Política 

Laboral (ECOLAB) d’aquesta Universitat..

10:45  Ponència.
  Transformacions del mercat de treball: canvis en la  

 norma social d’ocupació.

Raúl Lorente Campos. 
Llicenciat en Económiques i Empresarials i Doctor en Sociologia per la Universitat 
de València. Professor i investigador del Departament de Sociologia i Director del 

Màster en Ocupació i Intervenció en el Mercat Laboral de la Universitat de València. 

11:30 Ponència.
  Formació professional: panoràmica    

 d’actualitat i futur.

Raül Alcocel Maset.
Economista i Llicenciat en Ciències del Treball - Responsable de la Secretaria de 

Formació i Recursos Humans de CC.OO. - PV.

12:15  Ponència.
  Competitivitat i formació dels treballadors.

Carolina Bornay.
Empresària - Consultora de Formació i Recursos Humans.  

13:00  Debat - Col·loqui.
  Reformes, ajustos i recuperació: camins  

 per a afrontar la crisi. 

Dijous 15/11/12

Polítiques d’ocupació i polítiques socials sobre 
el terreny: visió local 

Analitzarem la situació actual en matèria d’ocupació i 
prestacions socials en l’àmbit local, abordant des d’un punt 
de vista pràctic i pròxim a la ciutadania la problemàtica 
econòmica i social en la que ens trobem, per a acabar 
finalment contrastant les visions i plantejaments alternatius 
existents a nivell municipal. 

19:30  Ponència.
  Fent front a la crisi: perspectiva local.

Mercedes Sirvent Moya.
Treballadora Social - Dpt. de Serveis Socials de l’Ajuntament 

de Castalla. 

Joan Josep Oliver Talens.
Economista  - Tècnic de Desenvolupament Local de 

l’Ajuntament de Castalla.

20:30  Debat - col·loqui.
  Definint el futur: propostes des de l’àmbit  

 local. 

Representacions d’Organitzacions Polítiques 
i  Associacions-ONG’s locals.

Divendres 16/11/12

Emprenedorisme i empresa: una mirada al 
futur. 

Les empreses, com a motors del creixement, han d’assumir 
una funció social de transcendental importància per a 
l’eixida de la crisi. Noves empreses, nous projectes, nous 
models empresarials i de negoci. Un repàs a les possibilitats 



jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones 
expertes procés de debat i participació aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania entramat 
associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi 
comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació professionals població en 
general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit 
local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl competències municipals desenvolupament 
local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals comarca 
representants col·lectiu professional agents desenvolupament local models funcionament serveis municipal 
problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions 
principals servei desenvolupament local programa actuació agència desenvolupament local castalla documentació 
ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial 
observatorio desarrollo local geogra
a econòmica ocupació formació situació perspectives població en general 
ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i 
col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques actives i polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual 
ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials 
ocupació ADL’s administració intervenció tècnica anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica 
econòmica  geogrà
ca sectorial laboral assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves polítiques socials 
ocupació polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures 
socials desocupació ADL’s investigació economia política laboral ECOLAB departament economia aplicada 
universitat de valència sociologia estudi general formació professional competitivitat sistema nacional quali
cacions 
professionals analitzar formació regulador evolució mercat treball competitivitat empreses experiència laboral 
acreditar competències professionals formació professional instrument competitivitat reconeixement quali
cacions 
professionals avaluació dades  propostes acreditació quali
cacions procés acreditació ADL’s reconeixement 
quali
cacions ADL’s situació actual  perspectives informació sistema formació professional directoris formació 
recursos humans empresaris castalla debat reforma retalls recuperació camins tècnics experts ocupació formació 
ponents agents socials i econòmics representants empresariat polítiques ocupació socials visió local objectiu 
població en general demandants d’ocupació organitzacions polítiques locals i comarcals associacions col·lectius 
d’àmbit local comarcal difusió mecanismes ocupació treball informació situació actual local protecció social 
col·lectius problemàtiques especials procés de debat obert ciutadania línies de treball futur nivell local comparativa 
comarcal canvis ADL’s reformes  implicacions locals noves situacions polítiques actives orientació laboral formació 
intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures socials desocupació procediments administratius 
bàsics recerca activa tramitació prestacions subsidis procediments programa serveis ADL’s socials promoció 
econòmica ponències dossier explicatiu directoris empreses llocs web  empreses treball temporal agències 
ocupació ocupació formació debat endavant castalla de
nim futur ADL’s propostes àmbit local representacions 
polítiques àmbit local representants organitzacions associacions locals emprenedurisme gestió empresarial 
emprenedors emprenedurisme empresariat local comarca organitzacions empresarials organitzacions polítiques 
locals comarcals objectius informació emprenedurisme autoocupació difusió suport emprenedurisme consolidació 
empresarial subvencions recolzament 
nancer desenvolupament empreses motivar emprenedurisme projectes 
empresarials emprenedurisme ADL’s empresa mirada futur CEEI d’Alcoi  Càmara d’Alacant consultors 
subvencions 
nançament instruments suport empreniment empresariat motivació emprenedurisme idea projecte 
ponents cámara de comercio de alicante serveis camerals departaments CEEI Alcoi empresa  perspectives futur 
emprenedurisme perspectives empresariat participació representació organitzacions empresarials locals 
comarcals emprenedors dades  propostes emprenedurisme ADL’s reformes legals suport empreniment empresa 
idea pla empresa activitat projecte empresarial de
nint el futur concertació social plani
cació estratègica objectiu 
població en general demandants ADL’s ocupació empreses comerços organitzacions polítiques locals comarcals 
associacions col·lectius àmbit local objectius consciència social concertació social desenvolupament creixement 
econòmic àmbit local. Clari
car perspectives propostes gestors municipals desenvolupament local bases inici 
procés participació debat futur perspectives creixement desenvolupament econòmic social nostre àmbit 
plani
cació estratègica concertació social experts universitaris consultors plani
cació estratègica concertació social 
futur plani
cació estratègica instrument desenvolupament ponent geografía universidad de alicante Master O
cial 
Desarrollo Local e Innovación Territorial investigación GEOBIDEL - observatorio desarrollo local i geogra
a 
econòmica parlem futur cooperació desenvolupament participació representació agents socials econòmics 
sindicats organitzacions empresarials representatives partits polítics conclusions 
nals clausura jornades avaluació 
global jornades propostes actuació. jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur 
realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per agents socials 
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professionals població en general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl 
competències municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals comarca representants col·lectiu professional agents desenvolupament 
local models funcionament serveis municipal problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament local programa actuació 
agència desenvolupament local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial observatorio desarrollo local geogra
a econòmica 
ocupació formació situació perspectives població en general ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques 
actives i polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials ocupació ADL’s administració 
intervenció tècnica anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica econòmica  geogrà
ca sectorial laboral assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves polítiques socials ocupació polítiques 
actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures socials desocupació ADL’s investigació economia política laboral ECOLAB departament economia aplicada universitat de 
valència sociologia estudi general formació professional competitivitat sistema nacional quali
cacions professionals analitzar formació regulador evolució mercat treball competitivitat empreses experiència laboral 
acreditar competències professionals formació professional instrument competitivitat reconeixement quali
cacions professionals avaluació dades  propostes acreditació quali
cacions procés acreditació ADL’s 
reconeixement quali
cacions ADL’s situació actual  perspectives informació sistema formació professional directoris formació recursos humans empresaris castalla debat reforma retalls recuperació camins tècnics 
experts ocupació formació ponents agents socials i econòmics representants empresariat polítiques ocupació socials visió local objectiu població en general demandants d’ocupació organitzacions polítiques locals i 
comarcals associacions col·lectius d’àmbit local comarcal difusió mecanismes ocupació treball informació situació actual local protecció social col·lectius problemàtiques especials procés de debat obert ciutadania línies 
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cámara de comercio de alicante serveis camerals departaments CEEI Alcoi empresa  perspectives futur emprenedurisme perspectives empresariat participació representació organitzacions empresarials locals 
comarcals emprenedors dades  propostes emprenedurisme ADL’s reformes legals suport empreniment empresa idea pla empresa activitat projecte empresarial de
nint el futur concertació social plani
cació estratègica 
objectiu població en general demandants ADL’s ocupació empreses comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions col·lectius àmbit local objectius consciència social concertació social 
desenvolupament creixement econòmic àmbit local. Clari
car perspectives propostes gestors municipals desenvolupament local bases inici procés participació debat futur perspectives creixement desenvolupament 
econòmic social nostre àmbit plani
cació estratègica concertació social experts universitaris consultors plani
cació estratègica concertació social futur plani
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a econòmica parlem futur cooperació desenvolupament 
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universitat de valència sociologia estudi general formació professional competitivitat sistema nacional quali
cacions professionals analitzar formació regulador evolució mercat treball competitivitat empreses experiència 
laboral acreditar competències professionals formació professional instrument competitivitat reconeixement quali
cacions professionals avaluació dades  propostes acreditació quali
cacions procés acreditació ADL’s 
reconeixement quali
cacions ADL’s situació actual  perspectives informació sistema formació professional directoris formació recursos humans empresaris castalla debat reforma retalls recuperació camins tècnics 
experts ocupació formació ponents agents socials i econòmics representants empresariat polítiques ocupació socials visió local objectiu població en general demandants d’ocupació organitzacions polítiques locals i 
comarcals associacions col·lectius d’àmbit local comarcal difusió mecanismes ocupació treball informació situació actual local protecció social col·lectius problemàtiques especials procés de debat obert ciutadania línies 
de treball futur nivell local comparativa comarcal canvis ADL’s reformes  implicacions locals noves situacions polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures 
socials desocupació procediments administratius bàsics recerca activa tramitació prestacions subsidis procediments programa serveis ADL’s socials promoció econòmica ponències dossier explicatiu directoris 
empreses llocs web  empreses treball temporal agències ocupació ocupació formació debat endavant castalla de
nim futur ADL’s propostes àmbit local representacions polítiques àmbit local representants 
organitzacions associacions locals emprenedurisme gestió empresarial emprenedors emprenedurisme empresariat local comarca organitzacions empresarials organitzacions polítiques locals comarcals objectius 
informació emprenedurisme autoocupació difusió suport emprenedurisme consolidació empresarial subvencions recolzament 
nancer desenvolupament empreses motivar emprenedurisme projectes empresarials 
emprenedurisme ADL’s empresa mirada futur CEEI d’Alcoi  Càmara d’Alacant consultors subvencions 
nançament instruments suport empreniment empresariat motivació emprenedurisme idea projecte ponents 
cámara de comercio de alicante serveis camerals departaments CEEI Alcoi empresa  perspectives futur emprenedurisme perspectives empresariat participació representació organitzacions empresarials locals 
comarcals emprenedors dades  propostes emprenedurisme ADL’s reformes legals suport empreniment empresa idea pla empresa activitat projecte empresarial de
nint el futur concertació social plani
cació estratègica 
objectiu població en general demandants ADL’s ocupació empreses comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions col·lectius àmbit local objectius consciència social concertació social 
desenvolupament creixement econòmic àmbit local. Clari
car perspectives propostes gestors municipals desenvolupament local bases inici procés participació debat futur perspectives creixement desenvolupament 
econòmic social nostre àmbit plani
cació estratègica concertació social experts universitaris consultors plani
cació estratègica concertació social futur plani
cació estratègica instrument desenvolupament ponent 
geografía universidad de alicante Master O
cial Desarrollo Local e Innovación Territorial investigación GEOBIDEL - observatorio desarrollo local i geogra
a econòmica parlem futur cooperació desenvolupament 
participació representació agents socials econòmics sindicats organitzacions empresarials representatives partits polítics conclusions 
nals clausura jornades avaluació global jornades propostes actuació. jornades 
progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania entramat 
associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació professionals 
població en general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl competències 
municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals comarca representants col·lectiu professional agents desenvolupament local models 
funcionament serveis municipal problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament local programa actuació agència 
desenvolupament local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial observatorio desarrollo local geogra
a econòmica ocupació 
formació situació perspectives població en general ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques actives i 
polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials ocupació ADL’s administració intervenció 
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  DEFINIM EL FUTUR”

que s’oferixen als nostres empresaris en estos temps d’incertesa per a 
afrontar el futur amb confiança.

19:30 Ponència.
  Subvencions per a empreses: ajudes  a projectes  

 innovadors.

Jordi Llopis Arques.
SF Consultors, empresa de consultoria en matèria de subvencions per a 

empreses i indústries.

19:50  Ponència.
  Servicis de la Cambra de Comerç d’Alacant   

 a les empreses.

Representant de la Cambra de Comerç d’Alacant.

20:10  Ponència.
  Servicis del CEEI a emprenedors i projectes   

 empresarials. 

Jordi Tormo Santonja.
Responsable de Diversificació Industrial del Centre Europeu d’Empreses 

Innovadores d’Alcoi (CEEI - Alcoi).

20:30 Ponència.
  Altres models empresarials: Economia Social,   

 Cooperatives i Societats Laborals. 

Juan Vázquez Palacios.
Responsable de Desenvolupament Empresarial de FEVECTA, en representació 

de les federacions d’empreses d’economia social (FEVES - FEVECTA). 

20:50  Debat - col·loqui.
  Empresa i perspectives de futur.

Dissabte 17/11/12

Definint el futur: concertació social i planificació 
estratègica.

Afrontar col·lectivament moments com l’actual sense excloure 
a l’individu i comptant amb les persones, constituïx un repte 
transcendental la superació del qual acaba forjant el caràcter d’un 
poble. Una problemàtica social, econòmica, laboral i empresarial com 

l’actual, tenint en compte que disposem d’un important capital humà 
amb coneixements, experiència i acreditada capacitat d’adaptació, 
requerix de noves idees i aportacions, i també d’una presa de 
consciència col·lectiva del que som i cap a on anem. Eixos són els 
instruments que tenim al nostre abast per a aconseguir donar la volta a 
la situació. Serem capaços de donar respostes a eixe repte social? Eixe 
ha de ser el nostre objectiu: Superació, sense exclusió.

10:00  Ponència.
  Concertació social i planificació estratègica:   

 ferramentes del desenvolupament. 

Antonio Martínez Puche.
Doctor en Geografia i Professor Titular de la Universitat d’Alacant // Director 
del Màster Oficial de Desenvolupament Local i Innovació Territorial i del Grup 
d’Investigació GEOBIDEL - Observatori de Desenvolupament Local i Geografia 

Econòmica.

11:00  Debat - col·loqui.
  Parlem de futur: cooperació  i desenvolupament.

Sra. Soledad Gutiérrez Bordallo.
Presidenta de l’Associació Empresarial d’Ibi (IBIAE) - Membre d’ UCEF i 
COEPA.

Esmeralda Lázaro Caballero.
Presidenta de l’Associació Empresarial de Castalla (AECAST) i Presidenta de la 
Unió Comarcal d’Empresaris de la Foia (UCEF).

Vicente Prieto Pérez.
Secretari General d’UGT de la Muntanya i la Vall del Vinalopó.

Manuela Pascual Ruíz.
Secretària General de la Intercomarcal de Comarques Centrals de CCOO-PV.

13:00  Acte de Clausura de les Jornades.

Dª Maria Teresa Gimeno Piña.
Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Castalla. 

Dª Luisa Pastor Lillo.
Presidenta de la Diputació d’Alacant

Organitzen:
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MI Ajuntament de Castalla

MÉS INFORMACIÓ
I INSCRIPCCIONS

www.futurcastalla.org
adl@castalla.org
telf. 966 560 427



jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones 
expertes procés de debat i participació aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania entramat 
associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi 
comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació professionals població en 
general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit 
local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl competències municipals desenvolupament 
local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals comarca 
representants col·lectiu professional agents desenvolupament local models funcionament serveis municipal 
problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions 
principals servei desenvolupament local programa actuació agència desenvolupament local castalla documentació 
ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial 
observatorio desarrollo local geogra
a econòmica ocupació formació situació perspectives població en general 
ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i 
col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques actives i polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual 
ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials 
ocupació ADL’s administració intervenció tècnica anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica 
econòmica  geogrà
ca sectorial laboral assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves polítiques socials 
ocupació polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures 
socials desocupació ADL’s investigació economia política laboral ECOLAB departament economia aplicada 
universitat de valència sociologia estudi general formació professional competitivitat sistema nacional quali
cacions 
professionals analitzar formació regulador evolució mercat treball competitivitat empreses experiència laboral 
acreditar competències professionals formació professional instrument competitivitat reconeixement quali
cacions 
professionals avaluació dades  propostes acreditació quali
cacions procés acreditació ADL’s reconeixement 
quali
cacions ADL’s situació actual  perspectives informació sistema formació professional directoris formació 
recursos humans empresaris castalla debat reforma retalls recuperació camins tècnics experts ocupació formació 
ponents agents socials i econòmics representants empresariat polítiques ocupació socials visió local objectiu 
població en general demandants d’ocupació organitzacions polítiques locals i comarcals associacions col·lectius 
d’àmbit local comarcal difusió mecanismes ocupació treball informació situació actual local protecció social 
col·lectius problemàtiques especials procés de debat obert ciutadania línies de treball futur nivell local comparativa 
comarcal canvis ADL’s reformes  implicacions locals noves situacions polítiques actives orientació laboral formació 
intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures socials desocupació procediments administratius 
bàsics recerca activa tramitació prestacions subsidis procediments programa serveis ADL’s socials promoció 
econòmica ponències dossier explicatiu directoris empreses llocs web  empreses treball temporal agències 
ocupació ocupació formació debat endavant castalla de
nim futur ADL’s propostes àmbit local representacions 
polítiques àmbit local representants organitzacions associacions locals emprenedurisme gestió empresarial 
emprenedors emprenedurisme empresariat local comarca organitzacions empresarials organitzacions polítiques 
locals comarcals objectius informació emprenedurisme autoocupació difusió suport emprenedurisme consolidació 
empresarial subvencions recolzament 
nancer desenvolupament empreses motivar emprenedurisme projectes 
empresarials emprenedurisme ADL’s empresa mirada futur CEEI d’Alcoi  Càmara d’Alacant consultors 
subvencions 
nançament instruments suport empreniment empresariat motivació emprenedurisme idea projecte 
ponents cámara de comercio de alicante serveis camerals departaments CEEI Alcoi empresa  perspectives futur 
emprenedurisme perspectives empresariat participació representació organitzacions empresarials locals 
comarcals emprenedors dades  propostes emprenedurisme ADL’s reformes legals suport empreniment empresa 
idea pla empresa activitat projecte empresarial de
nint el futur concertació social plani
cació estratègica objectiu 
població en general demandants ADL’s ocupació empreses comerços organitzacions polítiques locals comarcals 
associacions col·lectius àmbit local objectius consciència social concertació social desenvolupament creixement 
econòmic àmbit local. Clari
car perspectives propostes gestors municipals desenvolupament local bases inici 
procés participació debat futur perspectives creixement desenvolupament econòmic social nostre àmbit 
plani
cació estratègica concertació social experts universitaris consultors plani
cació estratègica concertació social 
futur plani
cació estratègica instrument desenvolupament ponent geografía universidad de alicante Master O
cial 
Desarrollo Local e Innovación Territorial investigación GEOBIDEL - observatorio desarrollo local i geogra
a 
econòmica parlem futur cooperació desenvolupament participació representació agents socials econòmics 
sindicats organitzacions empresarials representatives partits polítics conclusions 
nals clausura jornades avaluació 
global jornades propostes actuació. jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur 
realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per agents socials 

jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania 
entramat associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació 
professionals població en general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl 
competències municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals comarca representants col·lectiu professional agents desenvolupament 
local models funcionament serveis municipal problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament local programa actuació 
agència desenvolupament local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial observatorio desarrollo local geogra
a econòmica 
ocupació formació situació perspectives població en general ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques 
actives i polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials ocupació ADL’s administració 
intervenció tècnica anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica econòmica  geogrà
ca sectorial laboral assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves polítiques socials ocupació polítiques 
actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures socials desocupació ADL’s investigació economia política laboral ECOLAB departament economia aplicada universitat de 
valència sociologia estudi general formació professional competitivitat sistema nacional quali
cacions professionals analitzar formació regulador evolució mercat treball competitivitat empreses experiència laboral 
acreditar competències professionals formació professional instrument competitivitat reconeixement quali
cacions professionals avaluació dades  propostes acreditació quali
cacions procés acreditació ADL’s 
reconeixement quali
cacions ADL’s situació actual  perspectives informació sistema formació professional directoris formació recursos humans empresaris castalla debat reforma retalls recuperació camins tècnics 
experts ocupació formació ponents agents socials i econòmics representants empresariat polítiques ocupació socials visió local objectiu població en general demandants d’ocupació organitzacions polítiques locals i 
comarcals associacions col·lectius d’àmbit local comarcal difusió mecanismes ocupació treball informació situació actual local protecció social col·lectius problemàtiques especials procés de debat obert ciutadania línies 
de treball futur nivell local comparativa comarcal canvis ADL’s reformes  implicacions locals noves situacions polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures 
socials desocupació procediments administratius bàsics recerca activa tramitació prestacions subsidis procediments programa serveis ADL’s socials promoció econòmica ponències dossier explicatiu directoris 
empreses llocs web  empreses treball temporal agències ocupació ocupació formació debat endavant castalla de
nim futur ADL’s propostes àmbit local representacions polítiques àmbit local representants 
organitzacions associacions locals emprenedurisme gestió empresarial emprenedors emprenedurisme empresariat local comarca organitzacions empresarials organitzacions polítiques locals comarcals objectius 
informació emprenedurisme autoocupació difusió suport emprenedurisme consolidació empresarial subvencions recolzament 
nancer desenvolupament empreses motivar emprenedurisme projectes empresarials 
emprenedurisme ADL’s empresa mirada futur CEEI d’Alcoi  Càmara d’Alacant consultors subvencions 
nançament instruments suport empreniment empresariat motivació emprenedurisme idea projecte ponents 
cámara de comercio de alicante serveis camerals departaments CEEI Alcoi empresa  perspectives futur emprenedurisme perspectives empresariat participació representació organitzacions empresarials locals 
comarcals emprenedors dades  propostes emprenedurisme ADL’s reformes legals suport empreniment empresa idea pla empresa activitat projecte empresarial de
nint el futur concertació social plani
cació estratègica 
objectiu població en general demandants ADL’s ocupació empreses comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions col·lectius àmbit local objectius consciència social concertació social 
desenvolupament creixement econòmic àmbit local. Clari
car perspectives propostes gestors municipals desenvolupament local bases inici procés participació debat futur perspectives creixement desenvolupament 
econòmic social nostre àmbit plani
cació estratègica concertació social experts universitaris consultors plani
cació estratègica concertació social futur plani
cació estratègica instrument desenvolupament ponent 
geografía universidad de alicante Master O
cial Desarrollo Local e Innovación Territorial investigación GEOBIDEL - observatorio desarrollo local i geogra
a econòmica parlem futur cooperació desenvolupament 
participació representació agents socials econòmics sindicats organitzacions empresarials representatives partits polítics conclusions 
nals clausura jornades avaluació global jornades propostes actuació. jornades 
progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania entramat 
associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació professionals 
població en general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl competències 
municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals comarca representants col·lectiu professional agents desenvolupament local models 
funcionament serveis municipal problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament local programa actuació agència 
desenvolupament local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial observatorio desarrollo local geogra
a econòmica ocupació 
formació situació perspectives població en general ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques actives i 
polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials ocupació ADL’s administració intervenció 
tècnica anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica econòmica  geogrà
ca sectorial laboral assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves polítiques socials ocupació polítiques actives 
orientació laboral formació intermediació. jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per agents 
socials econòmics polítics ciutadania entramat associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament 
local instrument d’actuació professionals població en general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi 
situació funcions aodl competències municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals comarca representants col·lectiu professional 
agents desenvolupament local models funcionament serveis municipal problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament 
local programa actuació agència desenvolupament local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial observatorio desarrollo local 
geogra
a econòmica ocupació formació situació perspectives població en general ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s 
d’àmbit local polítiques actives i polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials ocupació ADL’s 
administració intervenció tècnica anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica econòmica  geogrà
ca sectorial laboral assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves polítiques socials ocupació 
polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures socials desocupació ADL’s investigació economia política laboral ECOLAB departament economia aplicada 
universitat de valència sociologia estudi general formació professional competitivitat sistema nacional quali
cacions professionals analitzar formació regulador evolució mercat treball competitivitat empreses experiència 
laboral acreditar competències professionals formació professional instrument competitivitat reconeixement quali
cacions professionals avaluació dades  propostes acreditació quali
cacions procés acreditació ADL’s 
reconeixement quali
cacions ADL’s situació actual  perspectives informació sistema formació professional directoris formació recursos humans empresaris castalla debat reforma retalls recuperació camins tècnics 
experts ocupació formació ponents agents socials i econòmics representants empresariat polítiques ocupació socials visió local objectiu població en general demandants d’ocupació organitzacions polítiques locals i 
comarcals associacions col·lectius d’àmbit local comarcal difusió mecanismes ocupació treball informació situació actual local protecció social col·lectius problemàtiques especials procés de debat obert ciutadania línies 
de treball futur nivell local comparativa comarcal canvis ADL’s reformes  implicacions locals noves situacions polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures 
socials desocupació procediments administratius bàsics recerca activa tramitació prestacions subsidis procediments programa serveis ADL’s socials promoció econòmica ponències dossier explicatiu directoris 
empreses llocs web  empreses treball temporal agències ocupació ocupació formació debat endavant castalla de
nim futur ADL’s propostes àmbit local representacions polítiques àmbit local representants 
organitzacions associacions locals emprenedurisme gestió empresarial emprenedors emprenedurisme empresariat local comarca organitzacions empresarials organitzacions polítiques locals comarcals objectius 
informació emprenedurisme autoocupació difusió suport emprenedurisme consolidació empresarial subvencions recolzament 
nancer desenvolupament empreses motivar emprenedurisme projectes empresarials 
emprenedurisme ADL’s empresa mirada futur CEEI d’Alcoi  Càmara d’Alacant consultors subvencions 
nançament instruments suport empreniment empresariat motivació emprenedurisme idea projecte ponents 
cámara de comercio de alicante serveis camerals departaments CEEI Alcoi empresa  perspectives futur emprenedurisme perspectives empresariat participació representació organitzacions empresarials locals 
comarcals emprenedors dades  propostes emprenedurisme ADL’s reformes legals suport empreniment empresa idea pla empresa activitat projecte empresarial de
nint el futur concertació social plani
cació estratègica 
objectiu població en general demandants ADL’s ocupació empreses comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions col·lectius àmbit local objectius consciència social concertació social 
desenvolupament creixement econòmic àmbit local. Clari
car perspectives propostes gestors municipals desenvolupament local bases inici procés participació debat futur perspectives creixement desenvolupament 
econòmic social nostre àmbit plani
cació estratègica concertació social experts universitaris consultors plani
cació estratègica concertació social futur plani
cació estratègica instrument desenvolupament ponent 
geografía universidad de alicante Master O
cial Desarrollo Local e Innovación Territorial investigación GEOBIDEL - observatorio desarrollo local i geogra
a econòmica parlem futur cooperació desenvolupament 
participació representació agents socials econòmics sindicats organitzacions empresarials representatives partits polítics conclusions 
nals clausura jornades avaluació global jornades propostes actuació. jornades 
progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania entramat 
associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació professionals 
població en general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl competències 
municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals comarca representants col·lectiu professional agents desenvolupament local models 
funcionament serveis municipal problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament local programa actuació agència 
desenvolupament local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial observatorio desarrollo local geogra
a econòmica ocupació 
formació situació perspectives població en general ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques actives i 
polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials ocupació ADL’s administració intervenció 
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  DEFINIM EL FUTUR”

que s’oferixen als nostres empresaris en estos temps d’incertesa per a 
afrontar el futur amb confiança.

19:30 Ponència.
  Subvencions per a empreses: ajudes  a projectes  

 innovadors.

Jordi Llopis Arques.
SF Consultors, empresa de consultoria en matèria de subvencions per a 

empreses i indústries.

19:50  Ponència.
  Servicis de la Cambra de Comerç d’Alacant   

 a les empreses.

Representant de la Cambra de Comerç d’Alacant.

20:10  Ponència.
  Servicis del CEEI a emprenedors i projectes   

 empresarials. 

Jordi Tormo Santonja.
Responsable de Diversificació Industrial del Centre Europeu d’Empreses 

Innovadores d’Alcoi (CEEI - Alcoi).

20:30 Ponència.
  Altres models empresarials: Economia Social,   

 Cooperatives i Societats Laborals. 

Juan Vázquez Palacios.
Responsable de Desenvolupament Empresarial de FEVECTA, en representació 

de les federacions d’empreses d’economia social (FEVES - FEVECTA). 

20:50  Debat - col·loqui.
  Empresa i perspectives de futur.

Dissabte 17/11/12

Definint el futur: concertació social i planificació 
estratègica.

Afrontar col·lectivament moments com l’actual sense excloure 
a l’individu i comptant amb les persones, constituïx un repte 
transcendental la superació del qual acaba forjant el caràcter d’un 
poble. Una problemàtica social, econòmica, laboral i empresarial com 

l’actual, tenint en compte que disposem d’un important capital humà 
amb coneixements, experiència i acreditada capacitat d’adaptació, 
requerix de noves idees i aportacions, i també d’una presa de 
consciència col·lectiva del que som i cap a on anem. Eixos són els 
instruments que tenim al nostre abast per a aconseguir donar la volta a 
la situació. Serem capaços de donar respostes a eixe repte social? Eixe 
ha de ser el nostre objectiu: Superació, sense exclusió.

10:00  Ponència.
  Concertació social i planificació estratègica:   

 ferramentes del desenvolupament. 

Antonio Martínez Puche.
Doctor en Geografia i Professor Titular de la Universitat d’Alacant // Director 
del Màster Oficial de Desenvolupament Local i Innovació Territorial i del Grup 
d’Investigació GEOBIDEL - Observatori de Desenvolupament Local i Geografia 

Econòmica.

11:00  Debat - col·loqui.
  Parlem de futur: cooperació  i desenvolupament.

Sra. Soledad Gutiérrez Bordallo.
Presidenta de l’Associació Empresarial d’Ibi (IBIAE) - Membre d’ UCEF i 
COEPA.

Esmeralda Lázaro Caballero.
Presidenta de l’Associació Empresarial de Castalla (AECAST) i Presidenta de la 
Unió Comarcal d’Empresaris de la Foia (UCEF).

Vicente Prieto Pérez.
Secretari General d’UGT de la Muntanya i la Vall del Vinalopó.

Manuela Pascual Ruíz.
Secretària General de la Intercomarcal de Comarques Centrals de CCOO-PV.

13:00  Acte de Clausura de les Jornades.

Dª Maria Teresa Gimeno Piña.
Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Castalla. 

Dª Luisa Pastor Lillo.
Presidenta de la Diputació d’Alacant

Organitzen:

Col
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:

Serveis Socials Ajuntament de Castalla

MI Ajuntament de Castalla

MÉS INFORMACIÓ
I INSCRIPCCIONS

www.futurcastalla.org
adl@castalla.org
telf. 966 560 427

jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones 
expertes procés de debat i participació aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania entramat 
associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi 
comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació professionals població en 
general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit 
local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl competències municipals desenvolupament 
local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals comarca 
representants col·lectiu professional agents desenvolupament local models funcionament serveis municipal 
problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions 
principals servei desenvolupament local programa actuació agència desenvolupament local castalla documentació 
ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial 
observatorio desarrollo local geogra
a econòmica ocupació formació situació perspectives població en general 
ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i 
col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques actives i polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual 
ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials 
ocupació ADL’s administració intervenció tècnica anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica 
econòmica  geogrà
ca sectorial laboral assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves polítiques socials 
ocupació polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures 
socials desocupació ADL’s investigació economia política laboral ECOLAB departament economia aplicada 
universitat de valència sociologia estudi general formació professional competitivitat sistema nacional quali
cacions 
professionals analitzar formació regulador evolució mercat treball competitivitat empreses experiència laboral 
acreditar competències professionals formació professional instrument competitivitat reconeixement quali
cacions 
professionals avaluació dades  propostes acreditació quali
cacions procés acreditació ADL’s reconeixement 
quali
cacions ADL’s situació actual  perspectives informació sistema formació professional directoris formació 
recursos humans empresaris castalla debat reforma retalls recuperació camins tècnics experts ocupació formació 
ponents agents socials i econòmics representants empresariat polítiques ocupació socials visió local objectiu 
població en general demandants d’ocupació organitzacions polítiques locals i comarcals associacions col·lectius 
d’àmbit local comarcal difusió mecanismes ocupació treball informació situació actual local protecció social 
col·lectius problemàtiques especials procés de debat obert ciutadania línies de treball futur nivell local comparativa 
comarcal canvis ADL’s reformes  implicacions locals noves situacions polítiques actives orientació laboral formació 
intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures socials desocupació procediments administratius 
bàsics recerca activa tramitació prestacions subsidis procediments programa serveis ADL’s socials promoció 
econòmica ponències dossier explicatiu directoris empreses llocs web  empreses treball temporal agències 
ocupació ocupació formació debat endavant castalla de
nim futur ADL’s propostes àmbit local representacions 
polítiques àmbit local representants organitzacions associacions locals emprenedurisme gestió empresarial 
emprenedors emprenedurisme empresariat local comarca organitzacions empresarials organitzacions polítiques 
locals comarcals objectius informació emprenedurisme autoocupació difusió suport emprenedurisme consolidació 
empresarial subvencions recolzament 
nancer desenvolupament empreses motivar emprenedurisme projectes 
empresarials emprenedurisme ADL’s empresa mirada futur CEEI d’Alcoi  Càmara d’Alacant consultors 
subvencions 
nançament instruments suport empreniment empresariat motivació emprenedurisme idea projecte 
ponents cámara de comercio de alicante serveis camerals departaments CEEI Alcoi empresa  perspectives futur 
emprenedurisme perspectives empresariat participació representació organitzacions empresarials locals 
comarcals emprenedors dades  propostes emprenedurisme ADL’s reformes legals suport empreniment empresa 
idea pla empresa activitat projecte empresarial de
nint el futur concertació social plani
cació estratègica objectiu 
població en general demandants ADL’s ocupació empreses comerços organitzacions polítiques locals comarcals 
associacions col·lectius àmbit local objectius consciència social concertació social desenvolupament creixement 
econòmic àmbit local. Clari
car perspectives propostes gestors municipals desenvolupament local bases inici 
procés participació debat futur perspectives creixement desenvolupament econòmic social nostre àmbit 
plani
cació estratègica concertació social experts universitaris consultors plani
cació estratègica concertació social 
futur plani
cació estratègica instrument desenvolupament ponent geografía universidad de alicante Master O
cial 
Desarrollo Local e Innovación Territorial investigación GEOBIDEL - observatorio desarrollo local i geogra
a 
econòmica parlem futur cooperació desenvolupament participació representació agents socials econòmics 
sindicats organitzacions empresarials representatives partits polítics conclusions 
nals clausura jornades avaluació 
global jornades propostes actuació. jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur 
realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per agents socials 

jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania 
entramat associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació 
professionals població en general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl 
competències municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals comarca representants col·lectiu professional agents desenvolupament 
local models funcionament serveis municipal problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament local programa actuació 
agència desenvolupament local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial observatorio desarrollo local geogra
a econòmica 
ocupació formació situació perspectives població en general ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques 
actives i polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials ocupació ADL’s administració 
intervenció tècnica anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica econòmica  geogrà
ca sectorial laboral assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves polítiques socials ocupació polítiques 
actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures socials desocupació ADL’s investigació economia política laboral ECOLAB departament economia aplicada universitat de 
valència sociologia estudi general formació professional competitivitat sistema nacional quali
cacions professionals analitzar formació regulador evolució mercat treball competitivitat empreses experiència laboral 
acreditar competències professionals formació professional instrument competitivitat reconeixement quali
cacions professionals avaluació dades  propostes acreditació quali
cacions procés acreditació ADL’s 
reconeixement quali
cacions ADL’s situació actual  perspectives informació sistema formació professional directoris formació recursos humans empresaris castalla debat reforma retalls recuperació camins tècnics 
experts ocupació formació ponents agents socials i econòmics representants empresariat polítiques ocupació socials visió local objectiu població en general demandants d’ocupació organitzacions polítiques locals i 
comarcals associacions col·lectius d’àmbit local comarcal difusió mecanismes ocupació treball informació situació actual local protecció social col·lectius problemàtiques especials procés de debat obert ciutadania línies 
de treball futur nivell local comparativa comarcal canvis ADL’s reformes  implicacions locals noves situacions polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures 
socials desocupació procediments administratius bàsics recerca activa tramitació prestacions subsidis procediments programa serveis ADL’s socials promoció econòmica ponències dossier explicatiu directoris 
empreses llocs web  empreses treball temporal agències ocupació ocupació formació debat endavant castalla de
nim futur ADL’s propostes àmbit local representacions polítiques àmbit local representants 
organitzacions associacions locals emprenedurisme gestió empresarial emprenedors emprenedurisme empresariat local comarca organitzacions empresarials organitzacions polítiques locals comarcals objectius 
informació emprenedurisme autoocupació difusió suport emprenedurisme consolidació empresarial subvencions recolzament 
nancer desenvolupament empreses motivar emprenedurisme projectes empresarials 
emprenedurisme ADL’s empresa mirada futur CEEI d’Alcoi  Càmara d’Alacant consultors subvencions 
nançament instruments suport empreniment empresariat motivació emprenedurisme idea projecte ponents 
cámara de comercio de alicante serveis camerals departaments CEEI Alcoi empresa  perspectives futur emprenedurisme perspectives empresariat participació representació organitzacions empresarials locals 
comarcals emprenedors dades  propostes emprenedurisme ADL’s reformes legals suport empreniment empresa idea pla empresa activitat projecte empresarial de
nint el futur concertació social plani
cació estratègica 
objectiu població en general demandants ADL’s ocupació empreses comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions col·lectius àmbit local objectius consciència social concertació social 
desenvolupament creixement econòmic àmbit local. Clari
car perspectives propostes gestors municipals desenvolupament local bases inici procés participació debat futur perspectives creixement desenvolupament 
econòmic social nostre àmbit plani
cació estratègica concertació social experts universitaris consultors plani
cació estratègica concertació social futur plani
cació estratègica instrument desenvolupament ponent 
geografía universidad de alicante Master O
cial Desarrollo Local e Innovación Territorial investigación GEOBIDEL - observatorio desarrollo local i geogra
a econòmica parlem futur cooperació desenvolupament 
participació representació agents socials econòmics sindicats organitzacions empresarials representatives partits polítics conclusions 
nals clausura jornades avaluació global jornades propostes actuació. jornades 
progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania entramat 
associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació professionals 
població en general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl competències 
municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals comarca representants col·lectiu professional agents desenvolupament local models 
funcionament serveis municipal problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament local programa actuació agència 
desenvolupament local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial observatorio desarrollo local geogra
a econòmica ocupació 
formació situació perspectives població en general ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques actives i 
polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials ocupació ADL’s administració intervenció 
tècnica anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica econòmica  geogrà
ca sectorial laboral assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves polítiques socials ocupació polítiques actives 
orientació laboral formació intermediació. jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per agents 
socials econòmics polítics ciutadania entramat associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament 
local instrument d’actuació professionals població en general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi 
situació funcions aodl competències municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals comarca representants col·lectiu professional 
agents desenvolupament local models funcionament serveis municipal problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament 
local programa actuació agència desenvolupament local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial observatorio desarrollo local 
geogra
a econòmica ocupació formació situació perspectives població en general ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s 
d’àmbit local polítiques actives i polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials ocupació ADL’s 
administració intervenció tècnica anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica econòmica  geogrà
ca sectorial laboral assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves polítiques socials ocupació 
polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures socials desocupació ADL’s investigació economia política laboral ECOLAB departament economia aplicada 
universitat de valència sociologia estudi general formació professional competitivitat sistema nacional quali
cacions professionals analitzar formació regulador evolució mercat treball competitivitat empreses experiència 
laboral acreditar competències professionals formació professional instrument competitivitat reconeixement quali
cacions professionals avaluació dades  propostes acreditació quali
cacions procés acreditació ADL’s 
reconeixement quali
cacions ADL’s situació actual  perspectives informació sistema formació professional directoris formació recursos humans empresaris castalla debat reforma retalls recuperació camins tècnics 
experts ocupació formació ponents agents socials i econòmics representants empresariat polítiques ocupació socials visió local objectiu població en general demandants d’ocupació organitzacions polítiques locals i 
comarcals associacions col·lectius d’àmbit local comarcal difusió mecanismes ocupació treball informació situació actual local protecció social col·lectius problemàtiques especials procés de debat obert ciutadania línies 
de treball futur nivell local comparativa comarcal canvis ADL’s reformes  implicacions locals noves situacions polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures 
socials desocupació procediments administratius bàsics recerca activa tramitació prestacions subsidis procediments programa serveis ADL’s socials promoció econòmica ponències dossier explicatiu directoris 
empreses llocs web  empreses treball temporal agències ocupació ocupació formació debat endavant castalla de
nim futur ADL’s propostes àmbit local representacions polítiques àmbit local representants 
organitzacions associacions locals emprenedurisme gestió empresarial emprenedors emprenedurisme empresariat local comarca organitzacions empresarials organitzacions polítiques locals comarcals objectius 
informació emprenedurisme autoocupació difusió suport emprenedurisme consolidació empresarial subvencions recolzament 
nancer desenvolupament empreses motivar emprenedurisme projectes empresarials 
emprenedurisme ADL’s empresa mirada futur CEEI d’Alcoi  Càmara d’Alacant consultors subvencions 
nançament instruments suport empreniment empresariat motivació emprenedurisme idea projecte ponents 
cámara de comercio de alicante serveis camerals departaments CEEI Alcoi empresa  perspectives futur emprenedurisme perspectives empresariat participació representació organitzacions empresarials locals 
comarcals emprenedors dades  propostes emprenedurisme ADL’s reformes legals suport empreniment empresa idea pla empresa activitat projecte empresarial de
nint el futur concertació social plani
cació estratègica 
objectiu població en general demandants ADL’s ocupació empreses comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions col·lectius àmbit local objectius consciència social concertació social 
desenvolupament creixement econòmic àmbit local. Clari
car perspectives propostes gestors municipals desenvolupament local bases inici procés participació debat futur perspectives creixement desenvolupament 
econòmic social nostre àmbit plani
cació estratègica concertació social experts universitaris consultors plani
cació estratègica concertació social futur plani
cació estratègica instrument desenvolupament ponent 
geografía universidad de alicante Master O
cial Desarrollo Local e Innovación Territorial investigación GEOBIDEL - observatorio desarrollo local i geogra
a econòmica parlem futur cooperació desenvolupament 
participació representació agents socials econòmics sindicats organitzacions empresarials representatives partits polítics conclusions 
nals clausura jornades avaluació global jornades propostes actuació. jornades 
progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania entramat 
associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació professionals 
població en general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl competències 
municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals comarca representants col·lectiu professional agents desenvolupament local models 
funcionament serveis municipal problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament local programa actuació agència 
desenvolupament local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial observatorio desarrollo local geogra
a econòmica ocupació 
formació situació perspectives població en general ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques actives i 
polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials ocupació ADL’s administració intervenció 
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  DEFINIM EL FUTUR”

que s’oferixen als nostres empresaris en estos temps d’incertesa per a 
afrontar el futur amb confiança.

19:30 Ponència.
  Subvencions per a empreses: ajudes  a projectes  

 innovadors.

Jordi Llopis Arques.
SF Consultors, empresa de consultoria en matèria de subvencions per a 

empreses i indústries.

19:50  Ponència.
  Servicis de la Cambra de Comerç d’Alacant   

 a les empreses.

Representant de la Cambra de Comerç d’Alacant.

20:10  Ponència.
  Servicis del CEEI a emprenedors i projectes   

 empresarials. 

Jordi Tormo Santonja.
Responsable de Diversificació Industrial del Centre Europeu d’Empreses 

Innovadores d’Alcoi (CEEI - Alcoi).

20:30 Ponència.
  Altres models empresarials: Economia Social,   

 Cooperatives i Societats Laborals. 

Juan Vázquez Palacios.
Responsable de Desenvolupament Empresarial de FEVECTA, en representació 

de les federacions d’empreses d’economia social (FEVES - FEVECTA). 

20:50  Debat - col·loqui.
  Empresa i perspectives de futur.

Dissabte 17/11/12

Definint el futur: concertació social i planificació 
estratègica.

Afrontar col·lectivament moments com l’actual sense excloure 
a l’individu i comptant amb les persones, constituïx un repte 
transcendental la superació del qual acaba forjant el caràcter d’un 
poble. Una problemàtica social, econòmica, laboral i empresarial com 

l’actual, tenint en compte que disposem d’un important capital humà 
amb coneixements, experiència i acreditada capacitat d’adaptació, 
requerix de noves idees i aportacions, i també d’una presa de 
consciència col·lectiva del que som i cap a on anem. Eixos són els 
instruments que tenim al nostre abast per a aconseguir donar la volta a 
la situació. Serem capaços de donar respostes a eixe repte social? Eixe 
ha de ser el nostre objectiu: Superació, sense exclusió.

10:00  Ponència.
  Concertació social i planificació estratègica:   

 ferramentes del desenvolupament. 

Antonio Martínez Puche.
Doctor en Geografia i Professor Titular de la Universitat d’Alacant // Director 
del Màster Oficial de Desenvolupament Local i Innovació Territorial i del Grup 
d’Investigació GEOBIDEL - Observatori de Desenvolupament Local i Geografia 

Econòmica.

11:00  Debat - col·loqui.
  Parlem de futur: cooperació  i desenvolupament.

Sra. Soledad Gutiérrez Bordallo.
Presidenta de l’Associació Empresarial d’Ibi (IBIAE) - Membre d’ UCEF i 
COEPA.

Esmeralda Lázaro Caballero.
Presidenta de l’Associació Empresarial de Castalla (AECAST) i Presidenta de la 
Unió Comarcal d’Empresaris de la Foia (UCEF).

Vicente Prieto Pérez.
Secretari General d’UGT de la Muntanya i la Vall del Vinalopó.

Manuela Pascual Ruíz.
Secretària General de la Intercomarcal de Comarques Centrals de CCOO-PV.

13:00  Acte de Clausura de les Jornades.

Dª Maria Teresa Gimeno Piña.
Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Castalla. 

Dª Luisa Pastor Lillo.
Presidenta de la Diputació d’Alacant

Organitzen:
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Serveis Socials Ajuntament de Castalla

MI Ajuntament de Castalla

MÉS INFORMACIÓ
I INSCRIPCCIONS

www.futurcastalla.org
adl@castalla.org
telf. 966 560 427



jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones 
expertes procés de debat i participació aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania entramat 
associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi 
comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació professionals població en 
general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit 
local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl competències municipals desenvolupament 
local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals comarca 
representants col·lectiu professional agents desenvolupament local models funcionament serveis municipal 
problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions 
principals servei desenvolupament local programa actuació agència desenvolupament local castalla documentació 
ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial 
observatorio desarrollo local geogra
a econòmica ocupació formació situació perspectives població en general 
ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i 
col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques actives i polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual 
ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials 
ocupació ADL’s administració intervenció tècnica anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica 
econòmica  geogrà
ca sectorial laboral assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves polítiques socials 
ocupació polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures 
socials desocupació ADL’s investigació economia política laboral ECOLAB departament economia aplicada 
universitat de valència sociologia estudi general formació professional competitivitat sistema nacional quali
cacions 
professionals analitzar formació regulador evolució mercat treball competitivitat empreses experiència laboral 
acreditar competències professionals formació professional instrument competitivitat reconeixement quali
cacions 
professionals avaluació dades  propostes acreditació quali
cacions procés acreditació ADL’s reconeixement 
quali
cacions ADL’s situació actual  perspectives informació sistema formació professional directoris formació 
recursos humans empresaris castalla debat reforma retalls recuperació camins tècnics experts ocupació formació 
ponents agents socials i econòmics representants empresariat polítiques ocupació socials visió local objectiu 
població en general demandants d’ocupació organitzacions polítiques locals i comarcals associacions col·lectius 
d’àmbit local comarcal difusió mecanismes ocupació treball informació situació actual local protecció social 
col·lectius problemàtiques especials procés de debat obert ciutadania línies de treball futur nivell local comparativa 
comarcal canvis ADL’s reformes  implicacions locals noves situacions polítiques actives orientació laboral formació 
intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures socials desocupació procediments administratius 
bàsics recerca activa tramitació prestacions subsidis procediments programa serveis ADL’s socials promoció 
econòmica ponències dossier explicatiu directoris empreses llocs web  empreses treball temporal agències 
ocupació ocupació formació debat endavant castalla de
nim futur ADL’s propostes àmbit local representacions 
polítiques àmbit local representants organitzacions associacions locals emprenedurisme gestió empresarial 
emprenedors emprenedurisme empresariat local comarca organitzacions empresarials organitzacions polítiques 
locals comarcals objectius informació emprenedurisme autoocupació difusió suport emprenedurisme consolidació 
empresarial subvencions recolzament 
nancer desenvolupament empreses motivar emprenedurisme projectes 
empresarials emprenedurisme ADL’s empresa mirada futur CEEI d’Alcoi  Càmara d’Alacant consultors 
subvencions 
nançament instruments suport empreniment empresariat motivació emprenedurisme idea projecte 
ponents cámara de comercio de alicante serveis camerals departaments CEEI Alcoi empresa  perspectives futur 
emprenedurisme perspectives empresariat participació representació organitzacions empresarials locals 
comarcals emprenedors dades  propostes emprenedurisme ADL’s reformes legals suport empreniment empresa 
idea pla empresa activitat projecte empresarial de
nint el futur concertació social plani
cació estratègica objectiu 
població en general demandants ADL’s ocupació empreses comerços organitzacions polítiques locals comarcals 
associacions col·lectius àmbit local objectius consciència social concertació social desenvolupament creixement 
econòmic àmbit local. Clari
car perspectives propostes gestors municipals desenvolupament local bases inici 
procés participació debat futur perspectives creixement desenvolupament econòmic social nostre àmbit 
plani
cació estratègica concertació social experts universitaris consultors plani
cació estratègica concertació social 
futur plani
cació estratègica instrument desenvolupament ponent geografía universidad de alicante Master O
cial 
Desarrollo Local e Innovación Territorial investigación GEOBIDEL - observatorio desarrollo local i geogra
a 
econòmica parlem futur cooperació desenvolupament participació representació agents socials econòmics 
sindicats organitzacions empresarials representatives partits polítics conclusions 
nals clausura jornades avaluació 
global jornades propostes actuació. jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur 
realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per agents socials 

jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania 
entramat associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació 
professionals població en general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl 
competències municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals comarca representants col·lectiu professional agents desenvolupament 
local models funcionament serveis municipal problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament local programa actuació 
agència desenvolupament local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial observatorio desarrollo local geogra
a econòmica 
ocupació formació situació perspectives població en general ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques 
actives i polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials ocupació ADL’s administració 
intervenció tècnica anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica econòmica  geogrà
ca sectorial laboral assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves polítiques socials ocupació polítiques 
actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures socials desocupació ADL’s investigació economia política laboral ECOLAB departament economia aplicada universitat de 
valència sociologia estudi general formació professional competitivitat sistema nacional quali
cacions professionals analitzar formació regulador evolució mercat treball competitivitat empreses experiència laboral 
acreditar competències professionals formació professional instrument competitivitat reconeixement quali
cacions professionals avaluació dades  propostes acreditació quali
cacions procés acreditació ADL’s 
reconeixement quali
cacions ADL’s situació actual  perspectives informació sistema formació professional directoris formació recursos humans empresaris castalla debat reforma retalls recuperació camins tècnics 
experts ocupació formació ponents agents socials i econòmics representants empresariat polítiques ocupació socials visió local objectiu població en general demandants d’ocupació organitzacions polítiques locals i 
comarcals associacions col·lectius d’àmbit local comarcal difusió mecanismes ocupació treball informació situació actual local protecció social col·lectius problemàtiques especials procés de debat obert ciutadania línies 
de treball futur nivell local comparativa comarcal canvis ADL’s reformes  implicacions locals noves situacions polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures 
socials desocupació procediments administratius bàsics recerca activa tramitació prestacions subsidis procediments programa serveis ADL’s socials promoció econòmica ponències dossier explicatiu directoris 
empreses llocs web  empreses treball temporal agències ocupació ocupació formació debat endavant castalla de
nim futur ADL’s propostes àmbit local representacions polítiques àmbit local representants 
organitzacions associacions locals emprenedurisme gestió empresarial emprenedors emprenedurisme empresariat local comarca organitzacions empresarials organitzacions polítiques locals comarcals objectius 
informació emprenedurisme autoocupació difusió suport emprenedurisme consolidació empresarial subvencions recolzament 
nancer desenvolupament empreses motivar emprenedurisme projectes empresarials 
emprenedurisme ADL’s empresa mirada futur CEEI d’Alcoi  Càmara d’Alacant consultors subvencions 
nançament instruments suport empreniment empresariat motivació emprenedurisme idea projecte ponents 
cámara de comercio de alicante serveis camerals departaments CEEI Alcoi empresa  perspectives futur emprenedurisme perspectives empresariat participació representació organitzacions empresarials locals 
comarcals emprenedors dades  propostes emprenedurisme ADL’s reformes legals suport empreniment empresa idea pla empresa activitat projecte empresarial de
nint el futur concertació social plani
cació estratègica 
objectiu població en general demandants ADL’s ocupació empreses comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions col·lectius àmbit local objectius consciència social concertació social 
desenvolupament creixement econòmic àmbit local. Clari
car perspectives propostes gestors municipals desenvolupament local bases inici procés participació debat futur perspectives creixement desenvolupament 
econòmic social nostre àmbit plani
cació estratègica concertació social experts universitaris consultors plani
cació estratègica concertació social futur plani
cació estratègica instrument desenvolupament ponent 
geografía universidad de alicante Master O
cial Desarrollo Local e Innovación Territorial investigación GEOBIDEL - observatorio desarrollo local i geogra
a econòmica parlem futur cooperació desenvolupament 
participació representació agents socials econòmics sindicats organitzacions empresarials representatives partits polítics conclusions 
nals clausura jornades avaluació global jornades propostes actuació. jornades 
progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania entramat 
associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació professionals 
població en general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl competències 
municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals comarca representants col·lectiu professional agents desenvolupament local models 
funcionament serveis municipal problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament local programa actuació agència 
desenvolupament local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial observatorio desarrollo local geogra
a econòmica ocupació 
formació situació perspectives població en general ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques actives i 
polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials ocupació ADL’s administració intervenció 
tècnica anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica econòmica  geogrà
ca sectorial laboral assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves polítiques socials ocupació polítiques actives 
orientació laboral formació intermediació. jornades progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per agents 
socials econòmics polítics ciutadania entramat associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament 
local instrument d’actuació professionals població en general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi 
situació funcions aodl competències municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals comarca representants col·lectiu professional 
agents desenvolupament local models funcionament serveis municipal problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament 
local programa actuació agència desenvolupament local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial observatorio desarrollo local 
geogra
a econòmica ocupació formació situació perspectives població en general ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s 
d’àmbit local polítiques actives i polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials ocupació ADL’s 
administració intervenció tècnica anàlisis ADL’s situació desocupació perspectives històrica econòmica  geogrà
ca sectorial laboral assistencial protecció social canvis reformes ajusts noves polítiques socials ocupació 
polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures socials desocupació ADL’s investigació economia política laboral ECOLAB departament economia aplicada 
universitat de valència sociologia estudi general formació professional competitivitat sistema nacional quali
cacions professionals analitzar formació regulador evolució mercat treball competitivitat empreses experiència 
laboral acreditar competències professionals formació professional instrument competitivitat reconeixement quali
cacions professionals avaluació dades  propostes acreditació quali
cacions procés acreditació ADL’s 
reconeixement quali
cacions ADL’s situació actual  perspectives informació sistema formació professional directoris formació recursos humans empresaris castalla debat reforma retalls recuperació camins tècnics 
experts ocupació formació ponents agents socials i econòmics representants empresariat polítiques ocupació socials visió local objectiu població en general demandants d’ocupació organitzacions polítiques locals i 
comarcals associacions col·lectius d’àmbit local comarcal difusió mecanismes ocupació treball informació situació actual local protecció social col·lectius problemàtiques especials procés de debat obert ciutadania línies 
de treball futur nivell local comparativa comarcal canvis ADL’s reformes  implicacions locals noves situacions polítiques actives orientació laboral formació intermediació laboral inserció polítiques passives cobertures 
socials desocupació procediments administratius bàsics recerca activa tramitació prestacions subsidis procediments programa serveis ADL’s socials promoció econòmica ponències dossier explicatiu directoris 
empreses llocs web  empreses treball temporal agències ocupació ocupació formació debat endavant castalla de
nim futur ADL’s propostes àmbit local representacions polítiques àmbit local representants 
organitzacions associacions locals emprenedurisme gestió empresarial emprenedors emprenedurisme empresariat local comarca organitzacions empresarials organitzacions polítiques locals comarcals objectius 
informació emprenedurisme autoocupació difusió suport emprenedurisme consolidació empresarial subvencions recolzament 
nancer desenvolupament empreses motivar emprenedurisme projectes empresarials 
emprenedurisme ADL’s empresa mirada futur CEEI d’Alcoi  Càmara d’Alacant consultors subvencions 
nançament instruments suport empreniment empresariat motivació emprenedurisme idea projecte ponents 
cámara de comercio de alicante serveis camerals departaments CEEI Alcoi empresa  perspectives futur emprenedurisme perspectives empresariat participació representació organitzacions empresarials locals 
comarcals emprenedors dades  propostes emprenedurisme ADL’s reformes legals suport empreniment empresa idea pla empresa activitat projecte empresarial de
nint el futur concertació social plani
cació estratègica 
objectiu població en general demandants ADL’s ocupació empreses comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions col·lectius àmbit local objectius consciència social concertació social 
desenvolupament creixement econòmic àmbit local. Clari
car perspectives propostes gestors municipals desenvolupament local bases inici procés participació debat futur perspectives creixement desenvolupament 
econòmic social nostre àmbit plani
cació estratègica concertació social experts universitaris consultors plani
cació estratègica concertació social futur plani
cació estratègica instrument desenvolupament ponent 
geografía universidad de alicante Master O
cial Desarrollo Local e Innovación Territorial investigación GEOBIDEL - observatorio desarrollo local i geogra
a econòmica parlem futur cooperació desenvolupament 
participació representació agents socials econòmics sindicats organitzacions empresarials representatives partits polítics conclusions 
nals clausura jornades avaluació global jornades propostes actuació. jornades 
progrés econòmic castalla foia comarca endavant! de
nim futur realitat actual aportacions persones expertes procés de debat i participació aportacions per agents socials econòmics polítics ciutadania entramat 
associatiu local i comarcal línies mestres actuacions desenvolupament ADL’s econòmic social i cultural municipi comarca situació ADL’s socioeconòmica desenvolupament local instrument d’actuació professionals 
població en general demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques associacions col·lectius d’àmbit local-comarcal context socioeconòmic diagnosi situació funcions aodl competències 
municipals desenvolupament local models funcionament experiències jornades foment i desenvolupament universitat professionals comarca representants col·lectiu professional agents desenvolupament local models 
funcionament serveis municipal problemàtica ADL’s situació perspectives futur avaluació ADL’s dades propostes socioeconòmiques funcions principals servei desenvolupament local programa actuació agència 
desenvolupament local castalla documentació ponències ADLYPSE alacant ajuntament georafía universitat alacant desarrollo local innovación territorial observatorio desarrollo local geogra
a econòmica ocupació 
formació situació perspectives població en general ADL’s demandants d’ocupació empreses i comerços organitzacions polítiques locals comarcals associacions i col·lectius ADL’s d’àmbit local polítiques actives i 
polítiques de protecció social objectius conèixer situació actual ocupació àmbit problemàtica anàlisis col·lectius poblacionals conèixer analitzar directrius polítiques socials ocupació ADL’s administració intervenció 
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  DEFINIM EL FUTUR”

que s’oferixen als nostres empresaris en estos temps d’incertesa per a 
afrontar el futur amb confiança.

19:30 Ponència.
  Subvencions per a empreses: ajudes  a projectes  

 innovadors.

Jordi Llopis Arques.
SF Consultors, empresa de consultoria en matèria de subvencions per a 

empreses i indústries.

19:50  Ponència.
  Servicis de la Cambra de Comerç d’Alacant   

 a les empreses.

Representant de la Cambra de Comerç d’Alacant.

20:10  Ponència.
  Servicis del CEEI a emprenedors i projectes   

 empresarials. 

Jordi Tormo Santonja.
Responsable de Diversificació Industrial del Centre Europeu d’Empreses 

Innovadores d’Alcoi (CEEI - Alcoi).

20:30 Ponència.
  Altres models empresarials: Economia Social,   

 Cooperatives i Societats Laborals. 

Juan Vázquez Palacios.
Responsable de Desenvolupament Empresarial de FEVECTA, en representació 

de les federacions d’empreses d’economia social (FEVES - FEVECTA). 

20:50  Debat - col·loqui.
  Empresa i perspectives de futur.

Dissabte 17/11/12

Definint el futur: concertació social i planificació 
estratègica.

Afrontar col·lectivament moments com l’actual sense excloure 
a l’individu i comptant amb les persones, constituïx un repte 
transcendental la superació del qual acaba forjant el caràcter d’un 
poble. Una problemàtica social, econòmica, laboral i empresarial com 

l’actual, tenint en compte que disposem d’un important capital humà 
amb coneixements, experiència i acreditada capacitat d’adaptació, 
requerix de noves idees i aportacions, i també d’una presa de 
consciència col·lectiva del que som i cap a on anem. Eixos són els 
instruments que tenim al nostre abast per a aconseguir donar la volta a 
la situació. Serem capaços de donar respostes a eixe repte social? Eixe 
ha de ser el nostre objectiu: Superació, sense exclusió.

10:00  Ponència.
  Concertació social i planificació estratègica:   

 ferramentes del desenvolupament. 

Antonio Martínez Puche.
Doctor en Geografia i Professor Titular de la Universitat d’Alacant // Director 
del Màster Oficial de Desenvolupament Local i Innovació Territorial i del Grup 
d’Investigació GEOBIDEL - Observatori de Desenvolupament Local i Geografia 

Econòmica.

11:00  Debat - col·loqui.
  Parlem de futur: cooperació  i desenvolupament.

Sra. Soledad Gutiérrez Bordallo.
Presidenta de l’Associació Empresarial d’Ibi (IBIAE) - Membre d’ UCEF i 
COEPA.

Esmeralda Lázaro Caballero.
Presidenta de l’Associació Empresarial de Castalla (AECAST) i Presidenta de la 
Unió Comarcal d’Empresaris de la Foia (UCEF).

Vicente Prieto Pérez.
Secretari General d’UGT de la Muntanya i la Vall del Vinalopó.

Manuela Pascual Ruíz.
Secretària General de la Intercomarcal de Comarques Centrals de CCOO-PV.

13:00  Acte de Clausura de les Jornades.

Dª Maria Teresa Gimeno Piña.
Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Castalla. 

Dª Luisa Pastor Lillo.
Presidenta de la Diputació d’Alacant

Organitzen:
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Serveis Socials Ajuntament de Castalla

MI Ajuntament de Castalla

MÉS INFORMACIÓ
I INSCRIPCCIONS

www.futurcastalla.org
adl@castalla.org
telf. 966 560 427


