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L’UJI reuneix experiències d’innovació 
responsable com a oportunitat empresarial 
en una jornada en Espaitec 
L’investigador Víctor Puntes, fundador de la companyia Applied Nanoparticles, obrirà la 

sessió emmarcada en el projecte #InnovaRRI 

La innovació responsable suposa una oportunitat empresarial real que comporta importants 

avantatges per a les companyies i per a la societat en el conjunt. Així ho mostren les 

experiències reunides per la Universitat Jaume I en la jornada sobre Investigació i Innovació 

Responsables (RRI per les seues sigles en anglès) que tindrà lloc el dimecres 18 de desembre 

de 2019, de 12 a 14 hores, a la sala multiusos d’Espaitec 2 dins del projecte «Experiències en 

innovació responsable: una oportunitat per als parcs científics valencians» (#InnovaRRI). La 

jornada comptarà amb la participació de l’investigador Víctor Puntes, que explicarà 

l’experiència de desenvolupament de l’spin off Applied Nanoparticles sota els principis de la 

RRI, i una taula redona en la qual es mostraran experiències de les empreses del Parc Científic, 

Tecnològic i Empresarial de l’UJI (Espaitec). 
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La jornada tanca el cicle de tallers realitzats als parcs científics de la Comunitat Valenciana amb 

l’objectiu de donar a conèixer el model d’Investigació i Innovació Responsables impulsat per la 

Unió Europea perquè els desenvolupaments tecnològics i els avanços en innovació 

responguen a les necessitats, expectatives i valors de la societat, de manera que empreses 

d’innovació i ciutadania se’n beneficien i s’enriquisquen mútuament. David Cabedo, vicerector 

adjunt de Transferència, Innovació i Emprenedoria, serà l’encarregat d’inaugurar la sessió i 

donar pas a la conferència «Spinning off under RRI principles» a càrrec de Víctor Puntes, 

director del grup d’investigació Inorganic Nanoparticles de la Institució Catalana de Recerca i 

Estudis Avançats (ICREA) i fundador de l’empresa Applied Nanoparticles, que té com a objectiu 

transformar els residus en matèries primeres atractives de manera eficient i sostenible sota els 

principis de la RRI. La companyia va participar com a cas d’estudi en el projecte europeu 

Responsible Innovation Compass dirigit al desenvolupament d’eines i serveis adaptats a les 

necessitats de les pimes per a afavorir que les indústries tecnològiques emergents gestionen 

les seues activitats d’investigació, desenvolupament i innovació de manera responsable i 

integradora. 

Desenvolupament de materials formatius 

La jornada continuarà amb un balanç del projecte #InnovaRRI desenvolupat pel Vicerectorat 

d’Investigació i Transferència de l’UJI a través de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació 

del Servei de Comunicació i Publicacions i finançat per la Conselleria d’Innovació, 

Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana. El balanç estarà a 

càrrec de Rosana Sanahuja i Alicia Andrés, investigadores de la UCC+i, i inclourà la 

presentació dels materials formatius sobre RRI per a empreses desenvolupats, que estaran així 

mateix disponibles en obert en la web del projecte. 

La sessió es completarà amb la taula redona «Bones pràctiques i perspectives de la innovació 

responsable en l’entorn empresarial» en la qual Hugo Ferrer, CEO de SemanticBots, i David 

Hernández, responsable de comunicació de Cuatroochenta, explicaran l’experiència d’aquestes 

dues empreses d’Espaitec a l’hora d’aplicar principis d’RRI a partir del projecte desenvolupat 

per l’UJI. La taula es completarà amb la participació de Juan Antonio Bertolín, director 

d’Espaitec, i Elsa González, professora de l’UJI i directora del projecte europeu ETHNA System 

(Ethics Governance System for RRI in Higher Education, Funding and Research Centres) i 

estarà moderada per Francisco Fernández Beltrán, director de Servei de Comunicació i 

Publicacions de l’UJI. 

El projecte «Experiències en innovació responsable: una oportunitat per als parcs científics 

valencians», que compta amb el suport del grup d’investigació Ètica Pràctica i Democràcia, està 



finançat a través de les subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics de la 

Generalitat i dóna continuïtat al desenvolupat en 2018 dins d’aquesta mateixa convocatòria i 

que va permetre executar accions d’innovació responsables en quatre empreses d’Espaitec, els 

resultats de les quals es van recollir en la publicació en obert Aplicación de la Investigación e 

Innovación Responsable (RRI) en los parques científicos. A través d’aquest nou projecte s’ha 

realitzat un seguiment dels resultats aconseguits per aquestes empreses i s’ha traslladat 

l’experiència a altres parcs valencians, amb l’objectiu final de promoure una investigació més 

responsable. 

Les empreses que van participar en el projecte i que en aquesta nova fase han traslladat la seua 

experiència són Cuatroochenta, de desenvolupament d’aplicacions per a mòbil i altres productes 

de transformació digital; SemanticBots, especialitzada en el disseny de plataformes 

conversacionals basades en bots conversacionals amb intel·ligència artificial; Zeus Smart 

Visual Data, companyia que ofereix solucions que unifiquen les fonts de dades massives i les 

plasma en múltiples panells per a tindre una visió completa de la informació a temps real a 

través de dashboards; i Proyecto Kryptonita, especialitzada en el desenvolupament d’activitats 

d’R+D en el sector alimentari. 

 


