
 

 
IX JORNADA SOBRE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA  

(IX JDL 2018)València, 15 de novembre de 2018 
 

(PRIMERA CIRCULAR) 

“FERRAMENTES I EXPERIÈNCIES DE PLANIFICACIÓ  

I INNOVACIÓ TERRITORIAL ( I + D + i + T ): obligats al canvi?” 

 

 

Cap projecte per al desenvolupament d’un territori té sentit si          

no naix d’una planificació definida al voltant d’unes        

necessitats pròpies del territori i de la seua població. Més de           

30 anys després de la implantació d’un nou model per al           

desenvolupament del territori, se’ns fa necessari proposar una        

reflexió sobre la capacitats que els distints territoris han         

tingut, tenen o poden tindre per a planificar accions que          

podem considerar com a innovadores (novedoses tal vegada). 

 

És per això que ens proposem una jornada capaç de fer           

reflexionar, però també que permeta visibilitzar experiències       

d’interés i generar un debat per a compartir ferramentes que          

ens puguen ser d’utilitat.  

En aquesta 9a edició de les nostres jornades, vos demanem les           

vostres aportacions al voltant de les següents línees de treball: 

1. Reflexions sobre el canvi de model al que ens         
enfrontem: la Llei Valenciana    
d’Ocupació 

2. Experiències d’innovació de les xarxes territorials      
(empresarials, socials, socio-institucionals, indústria    
4.0, etc.) 

3. Models de desenvolupament urbà integral i      
sostenible (EDUSI, Smart citys,...) 

4. Experiències de retenció i foment del capital       
territorial 

5. Metodologies i instruments de participació 

6. Experiències de projectes europeus d’innovació     
territorial 

7. Iniciatives de digitalització davant el mercat laboral del segle XXI 

 



 
 

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ D’EXPERIÈNCIES 

 
Totes aquelles persones de l’àmbit professional, polític, social i/o acadèmic que desitgen            
presentar experiències a esta jornada han d’atendre als següents terminis i requisits:  
 

1) Presentar abans del 30 de març de 2018 el títol de la proposta i un resum de 5 a 10                     
línees on es descriga l’experiència que s’ha portat endavant vinculada amb alguna de             
les matèries proposades. Enviament al correu: jdl.gridet@gmail.com 

2) Les propostes seran revisades pel Comité Organitzador, que valorarà la seua            
adequació a la temàtica objecte de la jornada. Abans del 30 d’abril de 2018 es farà                
saber als autors i autores si la seua proposta ha segut acceptada. En eixe cas hauran                
de presentar el text complet abans de l’1 de setembre, que serà avaluat pel Comité               
Científic que valorarà la seua qualitat i originalitat. Els textos finalment acceptats            
s’inclouran a la publicació que se farà a l’efecte i que s’entregarà el dia de la Jornada. 
 

 
Més informació a:  

 
http://gridet.blogs.uv.es/ 

 
 

 
 

 

 

http://gridet.blogs.uv.es/

