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Molt Honorable President de la Generalitat, Ximo Puig 

Rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón 

Subdelegada del Govern,  Soledad Ten  

Subdelegado de Defensa en Castellón, coronel Manuel Monzó 

Diputat Santiago Pérez 

Vicerrector d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica, David Cabedo 

Directora territorial d’Innovació, Sara Prades 

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

Alcalde de l’Alcora, Samuel Falomir 

Regidors i regidores de Vila-real i municipis veïns 

Representats de la Universitat d’Aveiro, Portugal, el nostre país convidat 

Presidenta de la Fundació Caixa Rural Vila-real, Sonia Sánchez 

Directora de la Fundació Globalis, María Bellmunt 

Membres del comitè tècnic de Destaca 

Autoritats, ponents, investigadors, empreses i entitats col·laboradores 

 

Molt bon dia a totes i tots. 

Hace unos días, leía un artículo de Juan Alberto Belloch, Las claves 

olvidadas de la felicidad, en el que nos hablaba del optimismo 

antropológico. Decía que hace 80 años, en 1942, Ortega y Gasset escribía 

«con más medios, más saberes, más técnica que nunca, resulta que el 

mundo actual va como el más desdichado que haya habido. Puramente a 

la deriva». 

Charles Darwin, hace 180 años, estudiando la evolución de las especies, 

dijo: “No sobrevive ni el más inteligente ni el más fuerte, sino el que mejor 

se adapta a los cambios”. 

Como vemos, el pesimismo, la resistencia a los cambios, es inherente al 

ser humano. Darwing dio esto estudiando miles de especies en un mundo 

muy distinto al actual y sometido a la ley de la selva. Hoy, Darwing, en 
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plena era de la revolución científica y tecnológica, seguro que diría que se 

adapta mejor a los cambios el que utiliza la inteligencia y promueve el 

conocimiento. Eso es la innovación. 

Son tiempos de incertidumbre. Tres crisis Internacionales en tres años, en 

la que fácil es suscribir la frase de Ortega y Gasset de hace 80 años.  

En 2011, esta ciudad alcanzó un récord de paro, con un 26%; 

desaparecían empresas históricas, destruyendo miles de empleos, 

desahucios, quiebras, concursos de acreedores... En 2018, éramos la 

ciudad mayor de 40.000 habitantes con menos paro de la Comunidad 

Valenciana. En 2022, nos recibía el presidente de la Generalitat en el 

Palau como ejemplo. No nos resignamos y, juntos, iniciamos una gran 

alianza social para un nuevo modelo de ciudad, el modelo de Vila-real. 

Una de las patas del éxito fue de este modelo fue la obtención, en 2011, 

del título de Ciudad de la Ciencia y la Innovación, y, en 2012, la creación 

de la Cátedra de Innovación Ciutat de Vila-real de la UJI.  

En l’any 2014, el director de la Càtedra, Juan Carda, i el seu equip van 

posar damunt la taula una idea: celebrar a la nostra ciutat una fira de 

transferència científica i tecnològica, la primera de tota la Comunitat, que 

posara en contacte la investigació, el món acadèmic, amb l’empresa. Hui, 

inaugurem la cinquena edició de Destaca en un reconvertit Casal de 

Festes com a Centre de Congressos, Fires i Trobades. 

Més de 30.000 persones han passat per Destaca i Destaca en Ruta des 

que Juan Carda va vindre al despatx d’Alcaldia per començar a donar-li 

forma entre els dos a aquesta idea. Quin dubte hi ha que aquella idea 

pionera, que alguns van mirar amb escepticisme, ha triomfat.  

Però Destaca ha triomfat no només perquè cada dos anys ens cite ací per 

connectar ciència i societat, sinó perquè, en aquest temps, ha sigut un 
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element fonamental per a estendre la cultura de la innovació per la nostra 

ciutat i la nostra província. Miren, l’any 2011, una de les primeres accions 

com alcalde de l’Ajuntament de Vila-real que vaig emprendre, amb molt 

d’esforç i la col·laboració de la Fundació Globalis, vam obtenir per primera 

vegada una marca, la de Ciutat de la Ciència i la Innovació, que ens 

incorporava de ple a la xarxa estatal Innpulso de ciutats innovadores. En 

aquell 2011 estàvem completament sols; la única representació de tota la 

província de Castelló en aquest club selecte de municipis. Hui en som cinc: 

Vila-real, Castelló, Onda i, recentment, Orpesa i Vinaròs, que s’hi han 

incorporat enguany. Als dos ha viatjat Fira Destaca en la seua versió en 

Ruta, en la seua gran tresca d’evangelització per la innovació. 

També a la Comunitat, en la Generalitat, ha anat creixent aquesta pulsió 

innovadora de forma incontestable. I ara, no només comptem amb una 

Conselleria d’Innovació -que, per cert, acaba d’establir la seua direcció 

territorial ací a Vila-real; gràcies, president, per aquest reconeixement a 

Vila-real-, sinó que també tenim un Consell Valencià de la Innovació, una 

Agència Valenciana de la Innovació i una xarxa valenciana de municipis 

innovadors. Però el que tenim sobretot, president, és una mà amiga. Un 

Govern autonòmic que ens acompanya i ens ajuda. Enguany, amb un 

finançament històric de 100.000 euros a través del programa Territoris 

Innovadors de la Conselleria. Gràcies, president, pel suport, per rebre el 

comitè de Destaca sempre que li ho hem demanat. Per no faltar mai a la 

cita amb la fira de transferència i amb Vila-real.  

No vull deixar passar tampoc l’ocasió, rectora, de posar en valor el que la 

Universitat Jaume I ha suposat i suposa per a Vila-real. Fins fa 10 anys, 

l’UJI, la universitat de tots els castellonencs i castellonenques, era a penes 

una convidada que venia a visitar-nos de tant en tant. Al desembre farà 

just una dècada que vam començar a treballar i a viure junts. Aquesta 

convivència la vam encetar de la mà de la Càtedra d’Innovació Ceràmica, 
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però l’hem anat enfortint i ampliant amb moltes altres iniciatives: la seu de 

la Plana, la Càtedra de Mediació Policial, la Càtedra d’Oncologia i Activitat 

Física, amb la Fundació José Soriano... i tot el que, estic segur, està per 

vindre. Gràcies, doncs, rectora, per la vostra aposta per Vila-real. L’UJI, la 

nostra Universitat, és fonamental per a la nova Vila-real del segle XXI que 

estem dissenyant.  

Perquè la universitat és fonamental per a la ciència, per a la innovació i per 

al futur. És el coneixement el que fa moure el món i és a la universitat, al 

món acadèmic, on sorgeix el coneixement que, després, hem de ser 

capaços d’aplicar a la societat. Aquesta transferència del coneixement és 

una de les grans assignatures pendents de l’economia espanyola i, amb 

Destaca, volem contribuir amb el nostre granet de sorra.   

Hi ha una frase que m’agrada repetir perquè resulta molt pedagògica per 

a veure la importància de tot el que hem aconseguit fins a hui. És del pioner 

Henry Ford* i diu: “Conocerse es el principio. Mantenerse juntos es el 

progreso. Trabajar juntos es el éxito”. Això és Fira Destaca. El lloc on 

universitat, Administració i empresa podem trobar-nos i treballar junts per 

a donar resposta als grans reptes de la societat actual.  

Reptes com la transformació digital, l’economia circular, els recursos 

energètics per a la indústria o el futur del nostre clúster ceràmic, tocat de 

mort per una crisi energètica sense precedents. Calen decisions valentes, 

president, i em consta que no heu deixat de treballar en això, per salvar la 

nostra ceràmica. Salvar. Perquè estem en mig d’una tercera guerra 

mundial que assetja la nostra economia. I la indústria ceràmica, el pa de 

tanta gent amb 16.000 llocs de treball directes, un 20% del PIB provincial, 

un 14% del PIB autonòmic i un 3% d’Espanya, n’està sent una de les 

principals víctimes. Si ella cau, caurà també la província. Cap futur és 

viable sense assegurar el present.  
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Estic segur que, en les diferents ponències i taules de reptes que anem a 

poder viure en els pròxims dies, se’ns donaran també moltes claus per a 

donar resposta a aquests reptes. 

No vull oblidar tampoc dos de les característiques de Destaca de les que 

més orgullós em sent: la internacionalització, a través del nostre país 

convidat, i Destaca Divulgació. Una pota fonamental de la nostra fira que 

ens fa únics i que ajuda a moure la curiositat i l’interés per la ciència entre 

els més joves. Si pensem que a penes un 10% de l’alumnat vol estudiar 

carreres de ciència, iniciatives com Destaca Divulgació o el programa 

Connecta amb la Ciència de l’UJI es fan absolutament necessàries.  

Una mención especial también y agradecimiento para nuestro país 

invitado. Tras Colombia, Bulgaria y Estonia, el país invitado en Destaca es 

Portugal. Un placer y un orgullo poder recibirles en esta nueva edición de 

Destaca. Cuando estuve hace unas semanas en su maravillosa ciudad, 

pude comprobar que tenemos muchísimas cosas en común y retos 

compartidos por los que tenemos que trabajar, juntos y juntas. Gracias por 

acompañarnos. Bem-vindos. 

Un agraïment també a les entitats col·laboradores, als patrocinadors, al 

CEEI, Fundació Globalis i Associació de Tècnics Ceràmics, per la seua 

implicació en el programa de la fira. A la trentena d’expositors que podrem 

visitar, l’Exèrcit, Porcelanosa en el seu 50é aniversari, als qui reitere la 

felicitació en nom de la ciutat i l’agraïment per la contribució al progrés de 

Vila-real, la província, la Comunitat i Espanya; o el Villarreal CF, que ens 

acompanyen des de l’espai central. També, com no, a la Diputació, UJI, 

Generalitat. A tot l’equip de la Càtedra d’Innovació Ceràmica, el tècnic 

municipal de Congressos, Carlos Martín, i a tots i totes els que feu possible 

que, una edició més, Fira Destaca siga el lloc on malgrat les dificultats, 

treballem junts i juntes per a no deixar d’avançar.  
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Con vuestro trabajo, vuestra ayuda y colaboración, hacéis posible el 

modelo de innovación de Vila-real, del cual tan orgullosos nos sentimos, 

basado en la proximidad, la colaboración público-privada, la alianza con la 

sociedad civil, dialogo y consenso, liderazgo cooperativo, responsabilidad 

social, mejora continua e inconformismo. Todo eso es Destaca.  

Recordad: sobrevive el que mejor se adapta a los cambios. Después de la 

tormenta, siempre llega la calma. Gestionemos la tormenta para 

aprovechar al máximo la calma. Os pido que trabajemos juntos para 

superar las dificultades, como demostramos en el pasado.  

Bon dia i bona fira. 


