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La Càtedra d’Innovació Ceràmica ‘Ciutat de Vila-real’ de 

l'UJI crearà un Observatori de Bones Pràctiques en 2020 
 

 

 

La Càtedra d’Innovació Ceràmica ‘Ciutat de Vila-real’ de la Universitat Jaume I ha realitzat 

aquesta setmana la reunió anual de la comissió mixta de seguiment, segons estableix el 

conveni de col•laboració entre l'UJI i l'Ajuntament de Vila-real, on s'ha presentat la memòria 

d'activitats de l'any 2019 i la proposta d'activitats per al pròxim any 2020. 

A la reunió han estat presents el vicerector adjunt d’Investigació i Transferència de l’UJI, 

David Cabedo; la regidora d’Educació i Universitats, Aida Beteta; el director de la Càtedra, 

Juan Carda; i Clara Franch, del Servei de Comunicació i Publicacions de la universitat 

pública de Castelló. 

Respecte a les activitats realitzades durant l'any 2019, cal destacar la participació de la càtedra 

en la Fira Cevisama i ForoTransfiere; la conferència impartida per Denise Zujur i Gustavo 

Rosales sobre les tintes i impressores biològiques; la creació del programa Ves a saber, un 

docu-show sobre innovació científica i tecnològica que va construint un mapa de llocs i 

persones de referència a la Comunitat Valenciana i del documental Somnis de fang, al voltant 

de l’ofici artesà que es centra en la figura dels últims terrissers de la província de Castelló i 

les seues famílies.  

Altres de les accions destacables de l’any que finalitza són la jornada sobre eixides 

professionals dels graduats i màsters en química i enginyeria química; l’estudi de creació 

d’un centre tecnològic en Orpesa del Mar que dinamitze el nord de la província de Castelló; 

la celebració de la Fira Destaca en ruta, amb la participació de més d’un centenar d’empreses, 

centres d’investigació i institucions o les activitats de la Setmana de la Ciència amb la 

participació de més de 300 alumnes dels IES de Vila-real. 

Pel que fa a l’any 2020, la Càtedra d’Innovació Ceràmica ‘Ciutat de Vila-real’ de l’UJI té 

prevista la creació d’un Observatori de Bones Pràctiques en Innovació, un repositori en línia 

on figuren les accions empresarials docents, de recerca o divulgatives; la participació en 

diverses accions formatives, divulgatives o de foment de la transferència a l’àmbit 

internacional, així com la col•laboració en altres centres o universitats europees per la 

preparació de projectes o la realització de la Fira Destaca 2020. 

A més a més, la Càtedra continuarà amb el programa Ràdio Ciència, a Ràdio Vila-real amb 

l’estudiantat de Secundària i Batxillerat de la ciutat; la col•laboració amb empreses i grups 

de recerca, per afavorir la transferència científica i tecnològica en el sector ceràmic; la 

col•laboració amb EndoraProducciones per la creació d’audiovisuals de caràcter divulgatiu; 

o l’organització d’activitats relacionades amb la ciència i la tecnologia. 
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