INAUGURACIÓ FIRA DESTACA 2018
Dimecres14/11/2018- Centre de Congressos Vila-real
Molt Honorable President de la Generalitat, Ximo Puig
Director de la Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, Juan Carda
Vicerector d’Investigació i Relacions Internacionals de la Universitat de Sofia,
Emil Mihajlov
Regidora d´Innovació, Mónica Mañas
Regidor de Congressos, Diego Vila
Subdelegat de Defensa a Castell, Coronel Javier Ferrer
Subdelegada de Govern a Castelló, Soledad Inmaculada Ten
Diputat Provincial, Salvador Aguilella
President de l´Autoritat Portuaria, Francisco Toledo
Autoritats, ponents, investigadors, empreses i entitats col·laboradores

Molt bon dia a totes i tots.
En primer lloc, vull donar-los la benvinguda i agrair-los a tots la seua
presència hui en esta fira. Destaca 2018 és la suma de tots vostès. És la
universitat, la investigació, que ens permet donar noves respostes als
reptes nous que se’ns van plantejant en una societat en evolució
constant. És també el món de l’empresa, d’un ecosistema empresarial
que ha de ser capaç d’aplicar aquest nou coneixement per fer avançar la
societat. Destaca 2018 és també, per suposat, Administració, institucions
i entitats, que, com va fer Vila-real ara ja fa set anys, hem de ser capaces
de mirar un poc més enllà de les urgències del dia a dia i servir de
catalitzadors del canvi. Un canvi que serà innovació o no serà.
Fa només uns anys, Destaca era poc més que un somni. Una idea,
potser boja –com totes les bones idees-, que compartíem en moltes
inseguretats el professor Juan Carda i jo mateixa, per fer de Vila-real una
ciutat líder que contribuïsca a la transferència del coneixement, la ciència
i la innovació, de la Comunitat. Aquest somni va començar a prendre
forma en una primera edició en 2014, va seguir creixent en 2016 i hui, en
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la inauguració de la tercera edició, s’ha convertit en una realitat
incontestable. La presència de tots vostès, els prestigiosos ponents i els
més de 40 expositors que hui omplin el Centre de Congressos, Fires i
Trobades de Vila-real, en són la millor evidència.
Este espai, antiga nau tarongera, origen de tot el que som, convertit en
un Casal de festes utilitzat tres vegades a l’any i ara reconvertit en la
nostra aposta pel canvi, en un polifuncional espai d’oportunitats amb molt
d’esforç. Bon exemple d’innovació.
Tot açò no hauria estat possible sense la confluència de molts factors i
l’esforç de molta gent. Entre tots ells, no puc deixar de destacar els
codirectors: Juan Carda i tot l’equip de la Càtedra d’Innovació Ceràmica
Ciutat de Vila-real, i enguany hem tingut la sort d’incorporar el talent, la
capacitat i la projecció de Marta Raspall. Que una professional de la seua
categoria, lligada a la fira més prestigiosa, Transfiere Málaga, haja
acceptat ajudar-nos a seguir fent gran aquest somni és garantia que
estem fent bé les coses. O almenys que anem pel bon camí. Gràcies,
Juan. Gracias, Marta.
Un agraïment també a les entitats col·laboradores, als patrocinadors i,
com no, a la Generalitat, que ha fet una aposta decidida per afavorir un
sistema de la innovació valencià en el qual Destaca, la Càtedra i Vila-real
estem presents amb un paper destacat.
Quan Vila-real va encetar el camí de la innovació, l’any 2011, amb
l’obtenció per primera vegada de la marca Ciutat de la Ciència i la
Innovació atorgada pel Govern d’Espanya –única ciutat de la província
que té aquesta distinció-, ens vam trobar pràcticament sols. A la
província de Castelló, a la Comunitat Valenciana, la innovació era poc
més que una paraula que sonava bé en els discursos polítics i
institucionals, tot i que formava part de l’ADN de moltes empreses que,
2

INAUGURACIÓ FIRA DESTACA 2018
Dimecres14/11/2018- Centre de Congressos Vila-real
amb molt d’esforç, han superat la tempesta dels canvis, renovant-se. Hui,
comptem per primera vegada amb l’AVI, l’Agència Valenciana de la
Innovació i una Consell autonòmic de la innovació, i hem pogut crear,
també amb el suport de la Generalitat, la Xarxa Valenciana de Ciutats per
la Innovació, que tinc l’honor de presidir i que forma part també de l’AVI.
Queda molt de camí per davant, és cert, però mai arribarem a la meta si
no donem el primer pas.
És evident, president, que l’aposta del nostre Govern, que vostè
presideix, és clara i decidida. Deia l’actor i director Woody Allen, que les
coses no es diuen, es fan; perquè quan les fas, es diuen soles. Això és el
que ha fet el Govern autonòmic amb la innovació i amb Destaca. Ahir
mateixa vam conéixer que l’AVI ha destinat per a la fira 120.000 euros.
Xifra que incrementa fins als 539.000 euros l’ajuda que la Generalitat
Valenciana aporta a l’Ajuntament de Vila-real en matèria d’innovació. Els
fets, doncs, parlen per ells mateixa.
Nosaltres, a Vila-real, tampoc hauríem pogut donar aquell primer pas que
ens ha portat a Destaca 2018 sense la Universitat Jaume I. De la mà de
l’aleshores rector, Vicent Climent, i el seu equip, i ara de la rectora, Eva
Alcón, i el seu equip l’UJI forma part ja del dia a dia de Vila-real, del
nostre ADN com a ciutat. Disculpem a la rectora, que ha hagut de marxar
per motius d’agenda; li agraïm especialment l’esforç per assistir a la
inauguració, que demostra el seu compromís amb la innovació, amb
Destaca i amb Vila-real. La creació de les dues Càtedres, la d’Innovació
Ceràmica i la de Mediació Policial, la seu de la Plana a la BUC i tots els
projectes que tenim en ment, nous somnis que esperem poder veure
acomplits en breu, són a la columna vertebral del projecte de Vila-real
com a ciutat innovadora. Un projecte que fa del coneixement la brúixola
del futur. El motor de la innovació. Ens sentim molt orgullosos de la
nostra universitat pública, conscient que ha sigut aquest quart de segle
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mi que continuarà sent un element fonamental de transferència i de
progrés.
En aquest projecte, no oblidem una de les principals tasques pendents
de les administracions en l’àmbit de la ciència i la innovació: impulsar les
vocacions científiques. La caiguda alarmant dels investigadors i científics
en les universitats espanyoles reclama amb urgència actuacions en les
etapes més primerenques de l’educació per estimular l’interés dels
escolars per la ciència. Perquè és a l’escola on estan els i les científiques
del futur.
Aquesta tasca l’ha tinguda sempre molt present la Càtedra d’Innovació
Ceràmica i l’Ajuntament, i per això Destaca és l’única fira en el seu àmbit
que reserva un espai especial i preeminent a l’àrea divulgativa. Xiquets i
xiquetes que en aquests mateixos moments, estan descobrint totes les
possibilitats de la tecnologia làser o la química aplicada per a millorar la
nostra vida. I qui sap si, entre ells, no s’amagarà un futur premi Jaume I o
un Nobel.
En l’esperit innovador que ens caracteritza, tenim en aquesta tercera
edició de Destaca importants novetats respecte a edicions anteriors.
Novetats que aniran descobrint en els pròxims dies, però de les quals
voldria destacar sobretot el nostre país convidat, Bulgària. Una presència
que agraïm especialment i que ens suposa l’empenta definitiva cap a la
internacionalització que ja vam iniciar en l’edició anterior amb Colòmbia.
Bulgària ens obri la porta de la transferència científica cap a Europa de
l’Est i tot un ventall d’oportunitats que, estic segur, els participants en
Destaca sabran aprofitar.
No vull oblidar-me d’un magnífic llibre que presentarem aquesta
vesprada, ací mateix, a les 19.15 hores, “La ceràmica y sus primeros
diseños Industriales”. Un excel·lent resum impulsat per la Fundació José
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Soriano, amb la col·laboració de Poble, la revista de Vila-real, i Vila-real,
Comunicació i Disseny, del que ha suposat i suposa la ceràmica per al
progrés de la nostra terra. Gràcies a la família que impulsa el fundació
que porta el nom del nostre Fill Predilecte, innovador avançat al seu
temps en l’aposta per la conversió del taulellet d’element sanitari a
element decoratiu, com explica en el llibre el magnífic artista i
dissenyador Pascual Canós Cotolí. Estan tots convidats aquesta
vesprada a descobrir, amb aquesta obra, d’on venim i les claus per a
caminar cap al futur en un sector fonamental per a la nostra terra.
La fira també ha anat diversificant les seues àrees, i arriba enguany a les
àrees principals en les quals se’ns presenten els reptes del futur:
l’agricultura i l’alimentació, la indústria, energia i economia circular, la
salut i l’esport, els materials avançats.
La fira de transferència tecnològica i científica de la Comunitat, aquest
punt de trobada del coneixement i l’empresa, dels investigadors més
prestigiosos, els negocis emergents i l’Administració, tots junts i sumant
sinergies en aquest Centre de Congressos que fa només uns anys era un
de tants contenidors buits de contingut, és només la punta de llança del
que aspirem a ser. El somni de Destaca s’ha complit, però no s’acaba.
No dura tres dies cada dos anys. Les seues aliances, relacions,
sinèrgies, s’estenen al llarg de cada dia de l’any, els fruits van més enllà
d’aquests dies. Són fruits permanents. La fira és el moment de posar en
comú el treball de cada dia, carregar-nos d’energia, noves idees i
reinventar-nos pensant i treballant cada dia en la pròxima edició i, en mig,
Destaca en ruta.
Perquè la innovació es un canvi que introdueix novetats i que es refereix
a modificar elements ja existents amb la finalitat de millorar-los o renovarlos. Del llatí INNOVATIO/CREAR ALGUNA COSA NOVA/
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Treballem tots junts pel canvi, però pel canvi en els seues tres
dimensions:
La primera "canvi" prové del llatí cambium (fer bescanvi, “trueque”, donar
una cosa per altra). Si ens quedem ací no avancem.
Per això és necessària la segona dimensió, "el creixement", del llatí
"crescere", efecte de créixer, augment de grandària per mitjà d'un
desenvolupament orgànic natural. I una tercera perquè es produisca el
veritable canvi "evolució", es tracta d'un nivell més elevat i profund del
canvi, prendre consciencia del mateix, donar una cosa per una altra,
creixent i evolucionant. Això és el canvi.
Fires com Destada faciliten les tres dimensions i ens ajuden a tenir
menor resistència al canvi com a garantia d'èxit i adaptació als nous
escenaris econòmics i socials d'un món globalitzat com el que vivim.
Ja ho deia Buda, allò dolorós no és el canvi, és la resistència al mateix.
Fires com Destaca animen la creativitat, la imaginació, estimulen el
talent, absolutament necessaris per a la innovació.
M'encanta una frase de Pablo Picasso que deia: uns altres han vist el
que és i van preguntar per què, jo he vist què podria ser i he preguntat
perquè no.
Els anime a preguntar-se per què no?
Volem seguir creixent, buscant solucions innovadores als problemes i els
reptes nous que se’ns presenten cada dia. Aspirem a seguir generant
sinèrgies, enfortint l’ecosistema de la innovació i provocant la curiositat
dels xiquetes i les xiquetes. Treballem per portar Destaca més enllà de
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les nostres fronteres, de la mà de la Universitat i de la Generalitat, i per
ser facilitadors i catalitzadors de la innovació al nostre territori.
Deia l’escriptor Mark Twain que una persona amb una idea nova és una
persona boja fins que aquesta idea triomfa. Per això, Juan, president,
professors i professores, assistents, no tinguem por de les idees boges.
Treballem, junts, per fer-les triomfar. Destaca ens està marcant el camí.
Per la meua part, res més, agrair-los la seua atenció i assistència. Els
anime a descobrir tot el que les empreses i institucions participants en la
fira tenen per a oferir-nos. Reitere l’agraïment més profund al comitè
organitzador, empreses, institucions, centres educatius, mitjans de
comunicació, que fan possible aquest repte. Agraïment que hem de fer
extensiu a la regidora d’Innovació i el regidor de Congressos, amb els
seus equips, el tècnic Carlos Martín, i els joves de l’equip del programana
Avalem Joves de la Generalitat, Laura Albiol, Carlos Baselga, Ester
Dosda, Edgar Montero.
Els deixe, ara sí, amb les paraules del president de la Generalitat, Ximo
Puig, per a inaugurar una fira que no seria possible sense el suport i l’alè
constant del Govern autonòmic.
Moltes gràcies i bona vesprada
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