
 INAUGURACIÓ FIRA DESTACA 2016  

1 
 

Molt Honorable President de la Generalitat, Ximo Puig 

Magnífic rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent 

Director de la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, Juan Carda 

Autoritats, empreses i entitats col·laboradores 

 

Molt bon dia a tots.  

En primer lloc, vull donar-los la benvinguda a Destaca i agrair-los a tots la 

seua presència hui en esta fira. Per a l’Ajuntament de Vila-real, i per a mi 

particularment com a alcalde, és un autèntic orgull comprovar que les 

passes que fa cinc anys vam començar a donar en el camí de la 

innovació, massa vegades inexplorat, van arribant a bon terme. I hui 

tenim ací, en el que va ser durant molts anys un contenidor buit de 

contingut, un Centre de Congressos ple de talent, de coneixement i 

d’oportunitats.  

Tot açò no hauria estat possible sense la confluència de molts factors i 

l’esforç de moltíssima gent. Entre tots ells, em permetran que destaque la 

tenacitat, l’empenta i la convicció de Juan Carda, vertadera alma mater 

de Destaca, i de tot el seu equip en la Càtedra d’Innovació Ceràmica 

Ciutat de Vila-real. Fa dos anys, van saber vore el potencial de la nostra 

ciutat per albergar la primera fira de transferència científica i tecnològica 

de la Comunitat. Van vore que calia posar en comú tot el flux de 

coneixement de les universitats i centres de recerca amb les últimes 

aplicacions tecnològiques en la indústria i sectors econòmics estratègics 

com la ceràmica, l’esport o la salut.  

Aquella experiència pionera, que vam celebrar fa dos anys en este 

mateix recinte, va posar el llistó molt amunt. Però estic segur que esta 

segona edició superarà totes les expectatives i tornarà a posar Vila-real 

en un lloc de referència en l’àmbit de la innovació.  
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Hem volgut que en Destaca es donen cita tots els components que fan 

que les nostres societats avancen. D’una banda, la investigació, la 

universitat i el coneixement es posen a la disposició de les empreses. Per 

a salvar un dels principals obstacles de hui en dia i que la ingent 

producció científica de les nostres universitats puga traslladar-se a l’àmbit 

de l’empresa i del desenvolupament. Tot això ho vorem en els pròxims 

tres dies en els més de 3.000 metres d’exposició, les demostracions 

tecnològiques, les àrees de networking o el programa científic i de 

ponències de primer ordre. 

D’una altra banda, Destaca reserva un lloc importantíssim a la divulgació. 

I ací vull fer especial incidència. Perquè de com siguem capaços de 

despertar l’interés dels nostres joves per la ciència i la innovació 

dependrà en bona part l’èxit futur de les nostres societats.  

Destaca és, doncs, una mostra –xicoteta en dimensions però gran en 

projecció- de tot el potencial d’esta terra per a avançar en un terreny tan 

necessari hui en dia com és el de la innovació.  

Deia Abraham Maslow, pare de la psicologia humanista, que si només 

tenim un martell com a ferramenta, tots els nostres problemes acabaran 

pareixent-se a un clau. L’Ajuntament de Vila-real, convençuts que la 

nostra obligació com a institució pública és la de facilitar noves eines a la 

societat perquè puga fer front a problemes nous, vam emprendre fa cinc 

anys un camí que ens ha portat a obtenir el títol de Ciutat de la Ciència i 

la Innovació, incorporar-nos a la xarxa Innpulso i promoure la creació 

d’una xarxa valenciana de ciutats innovadores. Tot amb un objectiu 

bàsic, el d’afavorir la germinació d’un nou ecosistema innovador que 

pose el coneixement a la base del progrés.  
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En aquest camí, el paper de la Universitat, i en particular de la Universitat 

Jaume I, ha estat fonamental. Per això, una vegada més, vull aprofitar 

l’oportunitat per agrair al seu rector l’aposta que ha fet per formar part de 

la nostra ciutat. Com m’agrada dir, deixant de col·laborar per a conviure 

junts, amb les càtedres, la seu de la Plana i esdeveniments com Destaca. 

També vull agrair al president de la Generalitat Valenciana no només la 

seua presència en este acte sinó, sobretot, la seua implicació des del 

primer minut. És fonamental que l’Administració autonòmica s’implique 

de manera decidida en aquest canvi de model, que aposte per la 

innovació social com a marc de referència per a l’aplicació de les 

polítiques públiques i la distribució de recursos. Sabem que és així i que 

s’estan donant passes importantíssimes en este sentit. Vila-real, com a 

referent que som de ciutat innovadora en la província i la Comunitat, 

formarem part també d’este procés.   

Gràcies també a totes les empreses i institucions col·laboradores, que 

amb els seus projectes d'avantguarda i les seues innovacions 

tecnològiques van a fer d'aquesta fira un esdeveniment de primera 

magnitud. Empreses i investigadors que demostreu dia a dia que la 

innovació és l’únic camí per a millorar la competitivitat de la nostra 

economia i la qualitat de vida. 

Moltes gràcies per la seua atenció i benvinguts a Destaca 2016 

 


