CONCLUSSIONS III JORNADES TÈCNIQUES DE PROFESSIONALS DEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL
CASTELLÓ 7 D'OCTUBRE DE 2016
Des d'ADLYPSE-Castelló es va consensuar la temàtica de la jornada al voltant dels pactes
territorials per l'ocupació davant de la necessitat i la incidència actual de remarcar la participació
concreta dels agents regionals i locals en les estratègies de desenvolupament territorial.
El plantejament d'abordar estes accions territorials a través de la creació de xarxes, de grups de
treball, de meses tècniques que interrelacionen les AAPP, agents socials i econòmics, persegueix
millors resultats, més adients a les necessitats del territori, dels empresaris, emprenedors i
desocupats, amb actuacions consensuades i efectives, i que es tradueixen en resultats tangibles de
desenvolupament local.
Dins de la ponència institucional hem vist dos models d'intervenció en el territori.
- La Diputació Provincial de Castelló ens ha presentat l'Estratègia Provincial de Promoció
Econòmica, amb un plantejament integral distribuïda en diferents programes i actuacions: formació
i intermediació laboral, prospecció, ocupació, emprenedoria i consolidació empresarial. La qual es
canalitza en el territori a través de diferents entitats de col·laboració i de les pròpies ferramentes de
la Diputació, com són els CEDES. Estratègia que es retroalimenta amb l'avaluació i es dissenya
anualment.
- Per altra banda, el SERVEF ha apostat per una estratègia de planificació territorial de manual. Es
tracta d'una estratègia molt més lenta i que necessite la implicació de tots els agents socials com a
peses indispensables de funcionament d'un motor. On a partir d'un diagnòstic integral i transversal
del territori es reformularan i redissenyaran no sols les Polítiques d'Ocupació sinó una nova Llei
d'Ordenació del Sistema Valencià d'Ocupació. Un camí en el que com a tècnics que treballem
directament en el territori sabem que som peses clau, i eixe és el paper i les funcions que volem
tenir.
Intentant unir estes estratègies amb l'establiment de xarxes, sumant esforços per tal de millorar el
servei que s'ofereix a la població i evitar també, en mols casos, duplicitats que tan sols produeixen
confusió ens els usuaris i despeses econòmiques.
La participació no és fàcil, i tal com ens ha plasmat Immaculada Rodríguez Piñero en la seua
intervenció, hi ha molts desafiaments que superar, per això la necessitat de consensuar a tots els
nivells administratius estratègies, ferramentes i canals de participació. Inclusius, amb el territori, un
territori empoderat a través d'estes ferramentes i canals. Recuperant la metodologia Leader, el
"botton up" com a camí per al desenvolupament territorial.
La complexitat de distribució dels Fons Europeus és un tema que ja coneixíem i que ens ha quedat
més recalcat després de la intervenció de Miriam Fernàndez, Directora General de finançament i
fons europeus. On veiem de nou l'articulació de les línies de finançament a través d'estratègies
territorials que canalitzaran els fons provinents de les ITI ( estratègies territorials integrades).
La participació, la transversalitat, les xarxes una altra vegada, no deu ser tant mal pensament quant
molts anem pel mateix camí.
La necessitat d'articular una estratègia de desenvolupament territorial ens l'ha plasmat Fernando
Rubiera, del laboratori d'Anàlisis Econòmic Regional REGIOlab, plantejant-se en Oviedo des d'una

perspectiva integral, no sols d'infraestructures o econòmica, sinó donant un major protagonisme als
recursos humans, amb les dificultats de cooperació institucional tant a nivell horitzontal entre els
diferents Ajuntaments, com vertical, que en molts casos, està impossibilitant la execució
d'estratègies ja planificades.
Hem vist la teoria, el disseny de les polítiques des de perspectives europees, autonòmiques,
provincials, caminant moltes d'elles de la mà d'Universitats. Però nosaltres som tècnics, treballem
dia a dia al carrer amb els nostres veïns, en els nostres pobles, donant respostes a les seues
demandes i necessitem polítiques, estratègies, programes i accions pràctiques i sobretot que
funcionen.
La taula rodona ens ha mostrat estes aplicacions pràctiques i tal com ha assenyalat Antonio
Martínez Puche, la participació es sobretot un procés, i com a tal te que ser tractat per polítics,
agents socials i institucions. Amb experiències de diferents característiques com la de base que és el
Foro Econòmic i social de Villena com altres més institucionalitzades com és el cas de València
Activa.
La participació no és fàcil, requereix d'aprenentatge i sobretot de voluntat, tenim molts exemples
d'errors, com ens ha assenyalat Domingo Giner, alcalde de Sant Rafael del Rio, però es clau
aprendre d'ells per a reenfocar-los i redirigir-los.
En ocasions, com és el cas del Pacte de la Ceràmica, que ens ha presentant Ximo Huguet, alcalde
d'Onda, a partir de necessitats puntuals que poden tenir municipis, com la necessitat d'ocupació,
però derivant a poc a poc, fruït del diagnòstic i del treball en equip, en projectes més transversals
com el "Kilòmetre 0" o el tractament de la biomassa.
Finalment, un any més constatem en estes Jornades que estem aconseguint els nostres objectius,
com a professionals clau en el procés de desenvolupament, coneixedors de primera mà del context
socioeconòmic i interlocutors del mateix, però sobretot visibilitzant el col·lectiu professional, en pro
del reconeixement del mateix.

