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UJI i CSIC intensifiquen la cooperació per 
potenciar activitats conjuntes de generació i 
transferència de coneixement 
Col·laboren en el desenvolupament de programes de doctorat en instituts associats a 

l’organisme públic d’investigació 

Intensificar la cooperació científica, estimular més col·laboracions entre grups d’investigació 

i potenciar les activitats conjuntes de generació i transferència de coneixement. Aquests són 

alguns dels objectius que s’han marcat la Universitat Jaume I (UJI) i el Consell Superior 

d’Investigacions Científiques (CSIC) amb la signatura d’un protocol general d’actuació, 

que té una vigència inicial de cinc anys. Amb aquest acord, l’UJI i el CSIC es doten d’un 

marc de col·laboració estable per a ampliar la relació institucional en l’àmbit de la investigació 

i impulsar àrees científiques d’interés comú, potenciant per a això la interlocució amb 

l’Institut d’Aqüicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC). 

Totes dues entitats han mantingut avui una reunió a la qual han assistit, per part de l’UJI, la 

rectora Eva Alcón; el vicerector d’Investigació i Transferència, Jesús Lancis, i la directora 

de l’Escola de Doctorat, Mercè Correa; mentre que per part del CSIC han estat presents el 
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delegat institucional a la Comunitat Valenciana, Juan Fuster, i els dos vicedirectors de 

l’Institut d’Aqüicultura Torre de la Sal, Ana Gómez Peris i Jaume Pérez Sánchez. 

La rectora de l’UJI ha destacat que «la coordinació de recursos és una de les claus per a 

enfortir el sistema de ciència, tecnologia i innovació perquè suma talent, afavoreix la 

interdisciplinarietat i optimitza l’ús de les infraestructures científiques. Tot amb l’objectiu de 

potenciar la generació i transferència de coneixement com a motors de progrés i benestar 

social». 

Per part seua, el delegat institucional del CSIC a la Comunitat Valenciana, Juan Fuster, ha 

assenyalat que «aquest acord sorgeix de la col·laboració existent entre l’UJI i l’Institut 

d’Aqüicultura Torre de la Sal i l’expandeix. Reflecteix la vocació del CSIC de ser una eina 

per al desenvolupament científic i tecnològic, així com d’establir sinergies amb altres 

institucions de la Comunitat Valenciana, sent un clar exemple d’això els nostres centres 

mixtos amb les universitats i la Generalitat». 

 

En la reunió, l’UJI i el CSIC han reiterat l’aposta per intensificar la col·laboració entre totes 

dues entitats, especialment a través del IATS; enfortir la cooperació científica ja existent a 

través de les cinc unitats d’I+D+i associades al CSIC amb què compta la Universitat; i 

dinamitzar la col·laboració de grups d’investigació entorn del Centre d’Investigació en 

Robòtica i Tecnologies Subaquàtiques (CIRTESU) per a generar projectes comuns. 

També s’ha abordat la possibilitat de compartir infraestructures científiques, avançar en la 

pròxima organització d’una jornada sobre els efectes del canvi climàtic i alinear estratègies 

d’I+D+i. 



El desplegament del protocol general d’actuació es realitzarà mitjançant la signatura de 

convenis específics, en els quals es concretaran objectius, mesures, mitjans i actuacions a 

desenvolupar per cadascuna de les institucions. A més, es constituirà una comissió de 

seguiment i control, el caràcter del qual serà mixt i paritari, en què es presentaran propostes 

sobre la col·laboració, es proposarà la signatura de convenis i instruments específics i 

resoldrà qüestions relacionades amb el protocol general d’actuació. El protocol inclou altres 

àmbits de col·laboració, com el desenvolupament i seguiment d’activitats científiques i 

tecnològiques; la promoció social de la investigació; la realització d’estudis i l’execució de 

projectes i programes d’investigació en les àrees científiques d’interés comú; la cooperació 

en l’organització de programes de formació de personal investigador i l’organització de 

jornades i seminaris. 

A més d’aquest protocol i de les cinc unitats d’I+D+i, l’UJI i el CSIC també col·laboren en el 

desenvolupament de programes de doctorat en instituts associats a l’organisme públic 

d’investigació amb l’objectiu de reforçar la formació de doctorandes i doctorands de l’UJI en 

les àrees relacionades amb aquests programes. 

 


