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La Diputació de Castelló 

impulsa accions per generar 

ocupació al costat de l’UJI, Port 

Castelló, Cocemfe i Feves 
  

   

 

 

La Diputació ha sumat a vint associacions i entitats de Castelló a la seva 

estratègia de foment de l’ocupació a la província. La institució provincial 

ha aprovat en Junta de Govern la concessió de la convocatòria d’ajudes 

econòmiques per desenvolupar accions innovadores de foment 

d’ocupació, emprenedoria i promoció econòmica mitjançant la qual 

“treballem perquè el talent i esforç de totes les entitats arribin a tots els 

veïns de la província i ajudin a augmentar les oportunitats laborals de 

qualitat en tota la província “. 
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Per a això, tal com ha explicat el diputat de Promoció Econòmica, Salvador 

Aguilella, “unim el compromís adquirit per aquesta institució amb els 

desocupats de la província i amb els emprenedors amb el saber fer i les 

idees d’aquelles entitats que treballen en benefici del teixit laboral 

castellonenc “. 

Així, mitjançant una inversió de 200.000 euros, la Diputació subvenciona 

accions innovadores de motivació i foment de l’emprenedoria a través d’un 

pla d’ajudes que “en l’edició anterior ja va demostrar la seva utilitat i que 

aquest any suma a noves associacions amb un important calat provincial 

a nivell empresarial i laboral “. Entre les noves entitats es troben, entre 

d’altres, l’Associació Networking Directives Castelló, la Fundació General 

de la Univeristat Jaume I, la Fundació Novessendes, la Fundació 

PortCastelló i l’Associació de Persones Discapacitades COCEMFE. 

accions noves 

No en va, entre les noves iniciatives estratègiques de motivació i foment 

de l’emprenedoria que finançarà el Govern Provincial i que van des de 

l’organització de tallers, jornades, fòrums o activitats de networking, 

destaquen novetats com el projecte ‘Promoció del teixit empresarial de 

Castelló’ , amb Port Castelló. 

De la mà de Port Castelló, el Govern Provincial prestarà suport a les 

activitats d’emprenedoria d’un ampli rang d’empreses en sectors com el 

ceràmic, turístic o agroalimentari mitjançant un projecte global en el qual 

participaran més de 600 empreses fins arribar a les 100.000 persones. 

En la mateixa línia de foment de les oportunitats laborals, la Diputació 

reforçarà els seus llaços “amb el major focus de coneixement de la 

província” afavorint el projecte ‘Innovació social i creació d’empreses 

socials’ de la Fundació General de la Universitat Jaume I. Es tracta d’una 

iniciativa dirigida especialment a emprenedors, comunitat universitària de 

l’UJI i inversors valencians i constarà de quatre jornades en què es 

formaran a prop d’un centenar de persones. 



També amb l’objectiu d’augmentar les oportunitats laborals, la institució 

provincial s’aliarà amb la Federació d’Empreses Valencianes d’Economies 

Social (FEVES) per fer realitat el seu projecte de foment de l’autoocupació 

col·lectiu a través de la fórmula de societat laboral. Aquest projecte, 

assentat sobre diverses accions de tutorització personalitzada, ambiciona 

inculcar cultura de l’emprenedoria a 18 municipis castellonencs a través 

d’un total de 18 jornades de promoció i fins a 40 de tutorització. 

“L’objectiu comú no és altre que el de generar el millor escenari perquè 

augmentin les oportunitats laborals a la província. Incentivant 

l’autoocupació, unint el talent provincial amb les empreses que ho 

demanen o anant de la mà d’aquells que ja han materialitzat la seva idea 

de negoci. Tot perquè qui busqui una feina a Castelló o millorar la seva 

situació laboral sàpiga que tindrà sempre en aquesta administració a un 

aliat fidel “, ha conclòs Aguilella. 

 


