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La Càtedra UBE de l’UJI es reuneix per tal 
d’iniciar el pla d’activitats previst per a 
aquest any 
Té previst convocar en abril el I Premi UBE de Sostenibilitat dels Plàstics, relacionat 

amb la circularitat d’aquests materials 

La Càtedra UBE de Plàstics Sostenibles de la Universitat Jaume I, creada en desembre 

de 2021, ha celebrat la primera reunió de la Comissió Mixta de Seguiment per tal d’iniciar 

el pla d’activitats previst per a l’any 2022. 

A la reunió, que s’ha celebrat de forma telemàtica, han assistit David Cabedo, vicerector 

adjunt de Transferència, Innovació i Emprenedoria de l’UJI; Raül Sangròs, director d’R+D 

d’UBE; Luis Cabedo, director de la Càtedra; Daniel Loyarte, director financer d’UBE, 

i David Beltrán, del Programa de Mecenatge i Patrocini de l’UJI. 

«L’objectiu general de la Càtedra UBE de Plàstics Sostenibles és posicionar l’UJI i UBE com 

a referent en aquest àmbit en recerca, però també a nivell mediàtic i fins i tot polític, com a 

servei públic, per a ajudar a elaborar una opinió informada de la societat», ha assenyalat el 

director de la Càtedra, Luis Cabedo. 
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En l’apartat d’activitats formatives, la Càtedra té previst convocar en abril el I Premi UBE de 

Sostenibilitat dels Plàstics, relacionat amb la circularitat d’aquests materials, i celebrar una 

jornada del plàstic, a finals de maig, juntament amb la Càtedra Reciplasa de Gestió de 

Residus Urbans. Així mateix, la Càtedra organitzarà amb caràcter anual un seminari amb 

empreses i agents rellevants del sector del plàstic, que enguany estarà dedicat a la 

disminució de la petjada de carboni i hídrica. 

Pel que fa a la investigació, la Càtedra realitzarà un projecte de recerca col·laboratiu i 

convocarà una beca d’inici a la investigació en el camp de la sostenibilitat dels materials 

polimèrics vinculada a aquest projecte. 

Finalment, en l’àmbit de la divulgació i la transferència de coneixement, es crearà la pàgina 

web de la Càtedra i comptes en xarxes socials. 

 


