
Destaca 2020: treballem junts per l’èxit 

“Conéixer-se és l’inici, romandre junts és el progrés i treballar junts, l’èxit”. Aquesta frase de 

l’industrial estatunidenc Henry Ford resumeix perfectament l’esperit que ens ha portat a 

reeditar enguany la fira Destaca. La fira de transferència de la Càtedra d’Innovació Ceràmica 

Ciutat de Vila-real de l’Ajuntament i l’UJI, que vam presentar la setmana passada amb la 

rectora, Eva Alcón, i el director de la càtedra, Juan B. Carda, compleix vuit anys. I ho fa en unes 

circumstàncies excepcionals, la covid-19, que la fan més necessària que mai.  

Necessària com a missatge d’optimisme davant la societat en moments d’incertesa. Com a 

element de foment i impuls a vocacions científiques que ens ajuden a estar més preparats en 

un futur. Per a ajudar-nos també a reinventar-nos i fer front als nous reptes de la revolució 

digital. 

Tot això serà Destaca 2020. En primer lloc, una demostració de què, davant les dificultats, la 

província de Castelló no s’arruga. Hem sigut capaços d’eixir de moments molt difícils, 

probablement més durs que els actuals, i ho seguirem fent. Amb la celebració de Destaca 

estem dient-li al virus que passarà i que, quan passe, haurem sigut capaços de reinventar-nos, 

sumar sinergies i aprofitar les oportunitats per a construir un món millor. La quantitat i qualitat 

de gent representada en el comitè d’experts i tècnic de Destaca, que ens va acompanyar 

també en la presentació, n’és el millor exemple.  

Quan, en els moments més durs de la pandèmia, ens vam plantejar la possibilitat de suspendre 

la fira i posposar-la a l’any que ve, de seguida ho vam veure clar: després d’haver aconseguit 

sumar tants esforços i crear una massa crítica d’empreses, investigadors, institucions... no 

celebrar-la podria suposar deixar d’estar junts en el futur. I això no ens ho podem permetre. 

En segon lloc, la fira és també, i en això som referents, un espai per a la divulgació científica i 

foment de l’interés investigador. Una eina fonamental per a fer front a la manca de vocacions 

científiques que afecta fonamentalment a les dones. I, per això, Destaca 2020 centrarà bona 

part del debat en la presència de la dona en la ciència. 

La tercera de les línies de la fira de transferència que celebrarem al novembre té a veure amb 

el país convidat d’aquesta edició: Estònia i el seu paper pioner en l’àmbit de la digitalització. 

Un debat fonamental i molt interessant, del que hem de ser capaços d’extraure les coses 

positives per a implementar-les i no quedar-nos arrere en la revolució digital.  

Reinventar-nos després de la covid-19, visibilitzar el paper de la dona en la ciència i els reptes 

de la digitalització seran els tres grans eixos de Destaca 2020. Un programa molt ambiciós, pel 

qual vull felicitar especialment el seu director, Juan Carda, i el comitè d’experts, que tornarà a 

posar en comú el món de l’empresa, la universitat i les administracions. Del treball conjunt 

d’aquestes tres potes, com deia Henry Ford, dependrà l’èxit de tots.  


