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La transferència científica i 
tecnològica aterra a Vinaròs



Que les ciutats, amb independència de 
la seua dimensió, aposten avui per la 
innovació com un eix essencial de les 
seues estratègies de desenvolupament, 
és una cosa que tothom pressuposa. Les 
noves tecnologies, els materials avançats 
i les noves formes d’organització són 
elements bàsics a l’hora d’impulsar aquestes 
estratègies. Però no és fàcil per a les més 
xicotetes i perifèriques, com és el cas de 
Vinaròs, accedir a projectes, compartir 
experiències i posar en peu iniciatives que 
repercutisquen en un impuls i diversificació 
de l’economia, una millora de la formació 
dels ciutadans i ciutadanes i una implantació 
ràpida de serveis més accessibles i ràpids. 

Sabem que, sense una aposta decidida per 
la ciència, la tecnologia i la innovació, la 
viabilitat de les nostres societats i el nostre 
desenvolupament com a individus seran més 
complicats. I aquesta aposta exigeix una 
decidida col·laboració amb altres institucions 
com la Universitat i altres protagonistes 
formadors, amb sectors decisius com el 
de la investigació i l’emprenedoria, amb 
el teixit empresarial i industrial, amb les 

organitzacions socials i les associacions i, 
per descomptat, amb una societat civil que 
vol ser protagonista en la construcció del 
seu futur. 

Amb una iniciativa com la fira científica, 
tecnològica i d’innovació DESTACA EN RUTA, 
la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat 
de Vila-real de la Universitat Jaume I ens 
proposa la primera de les seues accions 
itinerants i ens dóna una gran oportunitat 
per conéixer i compartir eines per al progrés 
de les nostres comarques, no tan sols del 
Baix Maestrat, també de les veïnes de l’Alt 
Maestrat, els Ports, Montsià i Baix Ebre. Els 
socis locals de la Seu Nord de la Universitat 
Jaume I, la Fundació Caixa Rural de Vinaròs 
i l’Ajuntament de Vinaròs, no podíem més 
que aportar tots els nostres mitjans per 
assegurar al màxim un desenvolupament el 
més exitós possible.

Vos convido a totes i tots que marqueu ben 
fort en les vostres agendes els dies 29 i 30 
de setembre d’aquest 2017. Tenim una gran 
cita a Vinaròs. Feu córrer la veu.

Enric Pla Vall
Alcalde de Vinaròs



El camí cap a la Societat del 
Coneixement



La Universitat Jaume I s’ha consolidat en 
l’últim quart de segle com un dels principals 
motors de canvi i de transformació de 
les comarques del nord de la Comunitat 
Valenciana i un espai d’oportunitats per a les 
noves generacions. 

Ha sabut eixir del campus perquè el 
coneixement i la cultura formen part real del 
medi social de les nostres comarques. La 
Universitat ha fet arribar moltes de les seues 
propostes a punts estratègics del nostre 
territori. És en aquest sentit que, gràcies a 
la col·laboració de l’Ajuntament de Vinaròs i 
la Fundació Caixa Rural de Vinaròs, està en 
funcionament la Seu del Nord. 

Fruit del compromís amb un progrés real 
de la nostra societat es presenta ara 
DESTACA EN RUTA a Vinaròs, una proposta 
que apropa a les comarques del nord 
una de les iniciatives més encoratjadores 
de la Universitat Jaume I pel que fa a la 
col·laboració de la comunitat acadèmica, en 
el seu doble vessant formatiu i investigador, 
amb el teixit productiu i l’administració 
pública de proximitat.

DESTACA obri un espai de trobada per a 
l’intercanvi de coneixements, per al diàleg i 
per a la reflexió conjunta de professionals, 
investigadors, docents i estudiantat d’edats 
i nivells diversos al voltant de la investigació 
científica, el desenvolupament tecnològic 
i la innovació. Per això, la fira DESTACA 
esdevé un bon exemple del més important 
que aporta una universitat pública a un 
territori: coneixement i tecnologia produïts i 
distribuïts d’una manera crítica i oberta.

No vull perdre l’ocasió d’agrair la iniciativa 
i la complicitat de l’Ajuntament de Vinaròs 
i la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de 
Vila-real de la Universitat Jaume I, les dues 
entitats que promouen i organitzen DESTACA 
EN RUTA, així com el suport que des de l’inici 
del projecte ens ha donat la Fundació Caixa 
Rural de Vinaròs.

Cal convidar les institucions i empreses 
de les comarques del nord a mostrar la 
seua implicació i el seu compromís amb un 
progrés real i sostenible de la societat, que 
ha de fonamentar-se en la saviesa que el 
coneixement proporciona.

Vicent Climent Jordà
Rector de la Universitat Jaume I



La col·laboració i la creativitat 
són peces clau de la innovació



Tinc el plaer, com a president de la 
recentment creada Xarxa Valenciana de 
Ciutats per la Innovació, de donar-vos 
l’enhorabona amb motiu de la celebració de 
Destaca en Ruta a Vinaròs. Una cita amb la 
innovació, el coneixement i la transferència 
tecnològica que trasllada a les comarques 
del nord de Castelló la Fira Destaca, la 
primera Fira de Transferència Científica, 
Tecnològica i d’Innovació de la Comunitat 
Valenciana, una experiència pionera, 
capdavantera i d’èxit que, com a alcalde 
de Vila-real, he tingut també el plaer de 
promoure i acollir a la nostra ciutat des de 
2014 i amb caràcter biennal.

Al febrer de 2016, els municipis de la 
Comunitat que comptem amb la distinció 
de Ciutat de la Ciència i la Innovació 
que atorga el Ministeri d’Economia i 
Competitivitat, decidim constituir-nos en 
una xarxa autonòmica pròpia. Aquesta 
decisió, avalada per la Generalitat Valenciana, 
implicava el compromís i l’objectiu ferm 
de promoure al nostre territori l’esperit 

innovador, la inquietud per noves formes de 
fer front als reptes nous que ens planteja 
una societat globalitzada i canviant com 
la nostra. Estendre, en definitiva, el model 
de la innovació i el coneixement com a eix 
vertebrador del futur dels nostres pobles.

El fet que Destaca, nascuda fa només quatre 
anys de la mà de la Universitat Jaume I, 
la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de 
Vila-real i l’Ajuntament de Vila-real, aprope 
ara les arrels de la transferència científica 
i la tecnologia a la ciutat de Vinaròs i les 
comarques del nord, és una mostra que el 
nostre territori –la província de Castelló- 
està preparat i disposat per assumir aquest 
repte. Des de la Xarxa Valenciana de Ciutats 
per la Innovació que tinc l’orgull de presidir 
seguirem treballant braç a braç amb les 
institucions, els municipis, la universitat i 
el teixit social i empresarial per estendre 
l’ecosistema de la innovació a tot el territori. 
La primera Destaca en Ruta de Vinaròs és 
un pas fonamental en aquest camí, que us 
convidem a aprofitar al màxim.

José Belloch Fernández
President de la Xarxa Valenciana de 
Ciutats per la Innovació



Posem en valor la transferència 
científica i tecnològica mostrant 
el treball de les empreses i els 
investigadors



FIRA DESTACA

La Fira Destaca es celebra a Vila-real cada 
dos anys, amb més de 7.500 visites en la 
seua segona edició celebrada del 21 al 25 
de novembre de 2016. Suposa un 25% més 
de visites que en 2014, a la primera edició. 
Destaca es consolida com l’esdeveniment de 
transferència de coneixement, amb més de 
20.000 visitants únics a la web oficial.

DESTACA EN RUTA

Destaca presenta a Vinaròs la primera de 
les seues ‘accions en ruta’. En este cas, 
Destaca, la primera Fira de Transferència 
Científica, Tecnològica i d’Innovació de la 
Comunitat Valenciana, presentarà unes 
jornades científiques i tecnològiques, amb 
el compromís d’activar el teixit econòmic 
mitjançant la innovació.

En aquesta ocasió es promou la 
transferència científica i de tecnologia a 
través de quatre grans àrees: agricultura 
i pesca, indústria i mediambient, turisme, 
juntament amb infraestructures.

PRESENTACIÓ

VINARÒS

Empreses, grups de recerca capdavanters  
i emprenedors del Baix Maestrat i les 
comarques properes, com Alt Maestrat, Els 
Ports, Montsià o Baix Ebre, tenen una cita 
a Vinaròs el divendres 29 i dissabte 30 de 
Setembre de 2017.

L’objectiu principal és aprofitar les 
oportunitats que ofereixen les noves 
tecnologies i els materials avançats, i 
generar també inquietuds de cara a la 
diversificació de l’economia; impulsant 
la trobada entre investigadors, tècnics 
i empresaris, potenciant les relacions 
Universitat-Empresa i centres de recerca.

Destaca és també un compromís amb el 
progrés sostenible i una forma d’obrir camí 
cap a la societat del coneixement, per 
aquest motiu proposem una zona divulgativa 
d’exposicions i demostracions, amb visites 
concertades per a centres educatius; a més 
de la zona professional que acollirà entitats 
i empreses, grups de recerca i un fòrum de 
finançament amb una zona de networking 
amb reunions B2B (bussiness to bussiness).

Trobar en la innovació un camí cap a la societat del coneixement, cap 
a un futur sostenible per a tots.



ESTANDS

Les entitats i empreses tindran un espai per 
mostrar les seues innovacions. Un espai per 
donar a conèixer els reptes que han superat 
i per generar oportunitats juntament amb els 
investigadors i les empreses.

La Universitat Jaume I, amb una 
representació dels grups de recerca de 
distintes àrees de treball, estarà present 
per mostrar els últims avanços, els 
projectes d’investigació que poden generar 
oportunitats per als professionals i les 
empreses, i despertar la creativitat dels 
tècnics i els investigadors.

La divulgació científica és una de les 
branques de la Fira Destaca, i així serà també 
en esta primera Destaca en Ruta a Vinaròs, 
on contarem amb estands demostratius 
de tecnologies emergents que mostren els 
avanços més rellevants, amb tallers pràctics 
i visites guiades per als estudiants dels 
centres propers.

ACTIVITATS

TAULES DE TREBALL

En quatre grans àrees es dividiran una sèrie 
de taules de treball: 

• Agricultura i pesca

• Indústria, energia i medi ambient

• Turisme interior i de platja

• Infraestructures

Entre el divendres 29 i el dissabte 30 de 
Setembre de 2017, grups de recerca, els 
professionals i empresaris, així com els 
representats de les institucions implicades, 
debatran els temes de més interès amb 
l’objectiu d’aconseguir projectes de millora 
en cadascún dels punts clau.

Les conclusions es presentaran l’últim dia. 

NETWORKING

L’espai expositiu comptarà amb una 
zona de networking per fer reunions b2b 
(bussiness to bussiness) entre professionals, 
investigadors, i empresaris.

Parlem d’empreses punteres quan ens referim a aquelles que 
aposten per la innovació mitjançant la investigació i la transferència



PREUS

Les entitats i empreses podran mostrar les 
seues innovacions dintre d’estos espais amb 
mòduls de 2,4 x 2,4 m, amb un màxim de 3.

El preu de cadascún dels mòduls serà de 
1000 €. Les entitats o empreses interessades 
hauran de fer la reserva de l’espai abans del 
26 de juny de 2017.

Destaca ofereix un espai promocional, així 
com la inclusió de la marca en els espais 
i formats promocionals, un breu vídeo de 
presentació, a més de la difusió on-line de 
les seues aportacions a la innovació.

El tamany i l’arquitectura dels estands estan 
predefinits. El disseny i la distribució interiors 
són a càrrec de cada entitat.

L’espai comptarà amb la vigilancia de 
seguretat habitual per a carpes exteriors, 
però l’organització no es fa responsable.

PARTICIPACIÓ

Oportunitats de negoci en la col·laboració entre els grups de recerca 
de les universitats i les empreses.

ACCÉS GRATUÏT

Les taules de treball són obertes al públic, 
encara que es requereix una inscripció 
prèvia a travès de la pàgina web.

NETWORKING

La zona de networking requerirà inscripció 
prèvia per a poder accedir a l’Agenda B2B. 
Registre: www.feriadestaca.es

ZONA DIVULGATIVA

La zona divulgativa està oberta al públic 
general durant tot el dissabte 30.

Anteriorment rebra les visites concertades 
dels centres educatius de la localitat.



Una trobada entre investigadors, 
professionals i empresaris,



DIVENDRES, 29 DE SETEMBRE DE 2017
(Lloc:    Auditori Wenceslao Ayguals     Passeig Colom)

09.00 h – 10.00 h INAUGURACIÓ. Presentació de les institucions participants

• Ximo Puig, President de la Generalitat Valenciana.

• Enric Pla Vall, Alcalde de Vinaròs. 

• Vicent Climent, Rector de la Universitat Jaume I de Castelló.

• Javier Moliner, President de la Diputació de Castelló.

• José Benlloch, President de la Xarxa de Ciutats per la Innovació

10.00 h – 10.30 h CONFERÈNCIA: «Presentació de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació», per José Benlloch, 
Alcalde de Vila-real i President de la Xarxa de Ciutats per la Innovació.  

10.30 h – 11.00 h VISITA OFICIAL de les autoritats a les exposicions del Passeig Colom  

11.00 h - 11.30 h PAUSA-CAFÉ 

11.30 h – 14.00 h INSTRUMENTS DE FINANÇAMENT I CAPACITACIÓ.
FONS EUROPEUS   
• Evangelia Varella, Erasmus+  

• Manuel Irún Molina, European Comission (EASME)

• José Luís Muñoz, Climate-Kic Spain

FONS NACIONALS
• Marina Villegas, Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad)

• Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 

FONS AUTONÒMICS
• María Dolores Parra. Directora General d’Internacionalització (GVA).

• Rafael Escamilla. Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) 

FONS PROVINCIALS
• Diputació de Castelló

FONS PRIVATS
• La Caixa

• Caixa Vinaròs

• Bussiness Angels

• Crowdfunding

DIVENDRES MATÍ

PROGRAMA [PROVISIONAL]

09.00 h – 14.00 h Visites concertades a l’espai divulgatiu dels centres educatius.



DIVENDRES VESPRADA

DIVENDRES, 29 DE SETEMBRE DE 2017
(Lloc:     Auditori Wenceslao Ayguals     Passeig Colom     Antic Col·legi Sant Sebastià)

16.00 h – 16.30 h CONFERÈNCIA: «Reptes i oportunitats», per Andrés García Reche, vicepresident executiu del Consell 
Valencià de la Innovació.  

16.30 h – 19.00 h TAULES DE TREBALL — amb llistat provisional de convidats

16.30 h – 19.00 h Visites concertades a l’espai divulgatiu dels centres educatius.

16.40 h – 17.30 h

17.40 h – 19.00 h

MESA 1: AGRICULTURA I PESCA

Modera: Rogelio Llanes Ribas, Director General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (GVA)

AGRICULTURA I PESCA

• Empreses i entitats per determinar

• Grups d’investigació per determinar

DENOMINACIONS D’ORIGEN I MARQUES 
REGIONALS

• Empreses i entitats per determinar

• Grups d’investigació per determinar

MESA 2: INDUSTRIA I MEDI AMBIENT

Modera: Joan Piquer Huerga, Director General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental (GVA)

INDÚSTRIA

• Empreses i entitats per determinar

• Grups d’investigació per determinar

ENERIGIA I MEDI AMBIENT

• Empreses i entitats per determinar

• Grups d’investigació per determinar

PROGRAMA [PROVISIONAL]



10.10 h – 11.30 h

11.40 h – 13.00 h

MESA 3: TURISME

Modera: Raquel Huete Nieves, Directora General de Turisme (GVA) 

TURISME TERRITORIAL

• Empreses i entitats per determinar

• Grups d’investigació per determinar

TURISME GASTRONÒMIC

• Empreses i entitats per determinar

• Grups d’investigació per determinar

MESA 4: INFRAESTRUCTURES

Modera: Carlos Domingo Soler, Director General d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat (GVA)

HOSPITAL COMARCAL

• Empreses i entitats per determinar

• Grups d’investigació per determinar

POL·LÍGONS INDUSTRIALS

• Empreses i entitats per determinar

• Grups d’investigació per determinar

CARRETERES I CORREDOR MEDITERRANI

• Empreses i entitats per determinar

• Grups d’investigació per determinar

10.00 h – 14.00 h Portes obertes a l’espai divulgatiu de la zona d’exposició del Passeig Colom.

DISSABTE, 30 DE SETEMBRE DE 2017
(Lloc:     Auditori Wenceslao Ayguals     Passeig Colom     Antic Col·legi Sant Sebastià)

10.00 h – 10.30 h CONFERÈNCIA: «L’ecosistema emprenedor a la Comunitat Valenciana», per Francisco Álvarez Molina, 
Director General d’Economia Sostenible, Emprenedoria i Cooperativistme.  

10.00 h – 13.00 h TAULES DE TREBALL — amb llistat provisional de convidats

DISSABTE MATÍ

PROGRAMA [PROVISIONAL]



DISSABTE, 30 DE SETEMBRE DE 2017
(Lloc:     Auditori Wenceslao Ayguals     Passeig Colom)

17.00 h – 18.00 h EXPOSICIÓ PÚBLICA DE CONCLUSIONS I CLOENDA

Presentació dels resultats i conclusions assolides a cadascuna de les taules de treball 
desenvolupades divendres i dissabte. Un representat de cadascuna de les taules presentarà 
publicament les conclusions per a la premsa i assistents abans de publicar-les a la web oficial.

Presidint la sessió de cloenda:

Enric Pla, Alcalde de Vinaròs

Vicent Climent, Rector Universitat Jaume I

Miguel Angel Moliner, Vicerector Universitat Jaume I

Manuel Molinos, President Fundació Caixa Vinaròs

María José Salvador Rubert, Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori

Diego Basco Pascual, President del Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón

17.00 h – 19.00 h VISITA OBERTA a la Zona Divulgativa del Passeig Colom

La zona divulgativa haurà finalitzat les visites concertades dels centres educatius de la localitat, com 
ara l’IES Leopold Querol, el Col·legi Consolació i l’IES José Villaplana, i estarà oberta al públic per a que 
qualsevol persona puga gaudir d’esta mostra pràctica de tecnologies capdavanteres.

ESTANDS DIVULGATIUS

CIÈNCIA ROBÒTICA. Els robots del futur

ENERGIA FOTOVOLTAICA. Noves fonts d’energia

LABORATORI DE QUÍMICA. Allò que els nostres ulls no veuen

TECNOLOGIA LÀSER. Mecànica quàntica a la velocitat de la llum

UJIEMPRÉN. Estudia i investiga

DISSABTE VESPRADA

PROGRAMA [PROVISIONAL]



auditori
wenceslao ayguals

col·legi
sant sebastià

carpa
d’exposició

30 m

2,4 m

ESTANDS ENTITATS I EMPRESES

Exemple de distribució de l’espai expositiu (carpa al Passeig Colom)

ESTANDS ENTITATS I EMPRESES

ESTANDS
DIVULGACIÓ

ZONA DE 
REUNIONS UJI



INFORMACIÓ DE CONTACTE

Coordina: Càtedra d’Innovació Ceràmica ‘Ciutat de Vila-real’
info@feriadestaca.es  |  www.feriadestaca.es/vinaros

CÁTEDRA DE INNOVACIÓN CERÁMICA ‘CIUTAT DE VILA-REAL’ DE LA UNIVERSITAT JAUME I

Biblioteca Universitària del Coneixement
Av. Pius XII, 43. Vila-real (Castelló)

ciccvcomunica@uji.es.
Tel. 964 547 242 / 659 002 007

UBICACIÓ DESTACA EN RUTA VINARÒS

Passeig de Colom, s/n
12500 Vinaròs (Castelló)

AJUNTAMENT DE VINARÒS

Plaça Parroquial, 12
12500 Vinaròs (Castelló)

964 40 77 00

VINALAB

Carrer de Galícia, 12
12500 Vinaròs (Castelló)

964 40 21 18

DESTACA
fira científica, tecnològica i
d’innovació


