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La Fira Destaca és hui un referent com
a fòrum de modernització, digitalització
i transferència de coneixement
cap al territori. Un punt de trobada
immillorable entre institucions,
investigadors i empresaris i també
un exemple perfecte de la nova ‘Via
Valenciana’ a la Innovació.
Sens dubte, els reptes que ens
esperen exigeixen respostes amb una
mirada innovadora i amb solucions
tecnològiques que ens ajuden a
impulsar un model productiu propi
també en el sector agroalimentari.
Perquè no es tracta d’agricultura o
ordinador. Sinó d’agricultura sostenible
i amb ordinador.
Tant en este sector com en altres el
paper de la Fira Destaca és bàsic
perquè aterra el coneixement que
emana de les nostres institucions
científic-tecnològiques i el capilaritza
fins arribar a moltes xicotetes empreses
i explotacions del sector.
El agroalimentari sempre s’ha
caracteritzat per la seua diversitat i
també per la seua voluntat constant per

innovar i aplicar avanços per aconseguir
un major rendiment i unes cotes
superiors de qualitat i excel·lència.
Una vegada més les activitats
organitzades per Destaca incideixen en
un àmbit estratègic per al nostre futur
i amb una transcendència innegable
en qüestions com l’equilibri territorial,
la sostenibilitat, la despoblació,
la economia de proximitat o el
subministrament de productes de
primera necessitat que són molt
importants en l’actual conjuntura.
Iniciatives com les que representen
estes Jornades de les Coves de
Vinromà són molt valuoses en este
sentit i permeten consolidar un marc
de col·laboració generador de noves
sinèrgies.
Des d’ací vull felicitar a les persones i
entitats impulsores d’estes Jornades
per una iniciativa que ens ajudarà a
transformar el nostre model productiu
i eixir a guanyar en els camps on es
disputarà la pròxima lliga.
No la d’un futur llunyà, sinó la de demà.

José Martí
President de la Diputació de Castelló

El coneixement, tant científic com
tecnològic, és un pilar fonamental que
s’ha de desenvolupar en el nostre dia
a dia. Per a fer-ho, no podem trobar
millor exemple a les comarques de
Castelló que la Fira Destaca, un punt de
trobada per a persones, organitzacions
i empreses en torn la ciència, la
tecnologia i la innovació.
Enguany comptem amb una important
novetat, ja que dins d’aquest marc
han nascut les ‘Jornades Destaca’, un
esdeveniment on prevaldrà el progrés,
l’emprenedoria, la introducció de noves
tècniques i tendències tecnològiques
en els àmbits de la investigació i el medi
ambient. Tot en un camp que tan de
prop ens toca a la província de Castelló
com és l’activitat agroalimentària.
Aquesta iniciativa no només va dirigida
a agricultors, apicultors, ramaders,
comerciants i altres persones vinculades
a les múltiples activitats pròpies
d’aquests sectors, sinó també a totes
aquelles que estimen i veuen en la
tecnologia i la innovació el futur del
desenvolupament dels territoris i la
qualitat de vida dels habitants.

Des de la Diputació ens enorgulleix
enormement que projectes com aquest
tiren endavant, amb una gran varietat
de panells i temàtiques que permeten
a les persones que assisteixen conéixer
les innovacions del camp agrari, la
transformació alimentària, així com
possibles solucions híbrides que
ofereixen solucions als principals
reptes als quals s’enfronta l’agricultura i
l’impacte mediambiental.
Sens dubte, les Coves de Vinromà viurà
dos dies carregats de coneixement i
riquesa, amb la presentació de casos
d’èxit per part d’empreses i start-ups
i amb atractius estands i tallers de
divulgació i demostració que faran de
l’esdeveniment una vertadera trobada
de divulgació científica, tecnològica i
innovadora.
Com a president de la Diputació vull
donar l’enhorabona a totes les persones
que han fet posible l’organització
d’aquestes jornades, que esperem que
totes i tots puguem gaudir enormement
d’elles i poder repetir aquesta aventura
científica en el futur.

Mònica Nos
Alcaldessa de les Coves de Vinromà

Acollir les I Jornades d’Innovació
Agroalimentària és tot un repte de
gran responsabilitat per a les Coves de
Vinromà, pel que des de l’Ajuntament
volem agrair a la Càtedra d’Innovació
Ceràmica de la Universitat Jaume I
encetar al nostre municipi aquesta
experiència de primer nivell emmarcada
en la Fira Destaca, consolidada com
a referent en la transferència de
coneixement científic i tecnològic a la
Comunitat Valenciana.
Apostar per una població rural com la
nostra suposa apropar els avantatges
que la innovació i el coneixement
poden oferir-nos. Innovació i món rural
semblen dos termes antagònics, però
han d’anar de la mà. És moment de
mirar al futur, conèixer experiències
innovadores i fer ús de noves
ferramentes. Sens dubte, aquestes
jornades són una gran oportunitat per a
dinamitzar i valoritzar la nostra activitat
agroalimentària, pel que esperem
siguen font d’inspiració per al nostre
teixit econòmic.

Acoger las I Jornadas de Innovación
Agroalimentaria es todo un reto de
gran responsabilidad para les Coves
de Vinromà, por lo que desde el
Ayuntamiento queremos agradecer a
la Cátedra de Innovación Cerámica de
la Universitat Jaume I iniciar en nuestro
municipio esta experiencia de primer
nivel enmarcada en la Feria Destaca,
consolidada como referente en la
transferencia de conocimiento científico
y tecnológico en la Comunidad
Valenciana.
Apostar por una población rural como
la nuestra supone acercar las ventajas
que la innovación y el conocimiento
pueden ofrecernos. Innovación y mundo
rural parecen dos términos antagónicos,
pero tienen que ir de la mano. Es
momento de mirar al futuro, conocer
experiencias innovadoras y hacer uso
de nuevas herramientas. Sin duda, estas
jornadas son una gran oportunidad para
dinamizar y valorizar nuestra actividad
agroalimentaria, por el que esperamos
sean fuente de inspiración para nuestro
tejido económico.

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

La Cátedra de Innovación Cerámica
“Ciutat de Vila-real”, se creó en el
año 2012, ahora hace 10 años, gracias
a un acuerdo de colaboración entre
la Universitat Jaume I de Castellón
y el Ayuntamiento de Vila-real,
con la finalidad de aproximar los
conocimientos que se desarrollan en la
Universidad hacia la sociedad de Vilareal y a su entorno y, al mismo tiempo,
también motivar nuevas vocaciones
científicas entre los más jóvenes, a
través de la divulgación científica.
Con estos objetivos, se desarrolló la
Feria DESTACA en el año 2014 y la Feria
DESTACA EN RUTA.
Con las presentes Jornadas DESTACA
2022 en Les Coves de Vinromà, se
abre una nueva serie de actividades
DESTACA, de cara a seguir con
los objetivos de llevar a cabo los
conocimientos científicos, en aquéllas
áreas geográficas de Castellón, menos
industrializadas y que se ven sometidas
a los problemas despoblación. De esta
forma, se mantiene el compromiso de
poder aportar los conocimientos que
se desarrollan en nuestra Universitat

Jaume I y de otros centros científicos y
tecnológicos, a estas áreas rurales.
Así pues, gracias a la colaboración del
Ayuntamiento de les Coves de Vinromà,
el Pacte Económic pel desocupament
Plana Alta Nord, y el apoyo de las
instituciones, como son la Generalitat
Valenciana, a través de la Consellería
d’Innovación… y la Diputación de
Castellón, así como de la Xarxa de
Ciutats Innovadores de la Comunitat
Valenciana, entre otros organismos
y empresas públicas y privadas,
se han organizado dos Jornadas,
jueves 12 de mayo y viernes 13 de
mayo, de 2022, donde se debatirán
importantes aspectos que implican
al mundo agroalimentario, al mismo
tiempo que se abordarán aspectos tan
importantes como la necesidad de la
industrialización en la zona interior de
Castellón, digitalización en el campo
rural, así como otros aspectos tan
actuales de economía circular y la
promoción empresarial a través de las
start ups, entre otros.

DIJOUS 12 DE MAIG
9.30 — 10.00
Inauguració
10.00 — 10.30
Conferència inaugural: “Innovació i
sostenibilitat” per Carmen Picot, Executiva
de Responsabilitat Social Empresarial i
Relacions Institucionals de la Cooperativa
Consum.
10.30 — 11.00
Show cooking / Café
11.00 — 11.30
Ponència Introductòria: “Plataforma
Terra i les seues eines, un exemple de
digitalització del sector agroalimentari”
per Carlos Baixauli, Director del Centro
Experiencias Cajamar.
11.30 — 12.30
TAULA 1: Innovacions en el camp agrari
Modera: Vicente Budí, director de l’Institut
Interuniversitari de Desenvolupament Local
(IIDL) de la Universitat Jaume I.
Participants:
• Gerardo Brox, d’Agromillora
• José Malagón, del Servei de
Trasferència de Tecnologia de la
Conselleria d’Agricultura
• Fernando Marco, de la Cooperativa
de Viver
• Agustín Martínez, de la Cooperativa
Caixa Rural Vila-real
• José Vicente Guinot, de l’Associació
Agrària de Joves Agricultors (ASAJA)

12.30 — 13.00
Ponència introductòria: “Qualitat,
nutrició i seguretat dels aliments” per
Jordi Mañes, coordinador del Doctorat en
Ciències de l’Alimentació de la Universitat
de València.
13.00 — 14.00
TAULA 2: Transformació alimentària i
làctics
Modera: Juan José Lliso, tècnic
d’Investigació i Desenvolupament del
Servei de Trasferència de Tecnologia de la
Conselleria d’Agricultura.
Participants:
• Carla Centelles, de Terrenae
(la Vall d’Alba)
• Oscar Sales, de Tot de Poble
(les Coves de Vinromà)
• Pablo Pascual, de Finca Varona la
Vella (Sant Mateu)
• Sacramento Royo, de Dulces la
Cartuja (Altura)
14.00 — 16.00
Dinar
16.00 — 16.30
Ponència introductòria: “La transformació
digital de Vila-real amb WhatsApp
3a Generació: el cas del sector
agroalimentari” per José Pérez, Director
Estratègic de la Cátedra Conversational
Business de la Universitat de València.

16.30 — 17.30
TAULA 3: Solucions híbrides entre
tecnologia i agricultura
Modera: Sonia Tirado, Directora General
d’Innovació.
Participants:
• Cristian Ramos, d’Orodrone
• José Manuel Bonillo, d’Electronobo
• Vicente Romero, de Grupo Nexta
• Antonio Conesa, de Healthy Medical
Green
• Luis Cuni, de Fundació Manantial Vilamico
• Gregorio Fernández, de LM Wind
Power
• José Pérez, de la Cátedra
Conversational Business de la
Universitat de València
DIVENDRES 13 DE MAIG
09.00 — 09.30
Ponència introductòria: “Connectant
sectors en el territori gràcies a l’economia
circular” per Ana García Randez, de la
Universidad Miguel Hernández.
09.30 — 10.30
TAULA 4: Transformació de forma
descentralitzada dels purins i economia
circular
Modera: Ignasi Garcia, Diputat Provincial
de Cicle Integral de l’Aigua, Renovables,
Residus i Reciclatge.
Participants:
• Xermán de la Fuente, de l’Instituto de
Ciencias Materiales de Aragón - CSIC
• Juan Carda, director del Grup
d’Investigació de Química d l’Estat
Sòlid - UJI.
• Araceli de Moya, alcaldessa d’Orpesa
• José Manuel Baquero, de Nightway

10.30 — 11.00
Café
11.00 - 12.30
Presentació de start-ups
• José Manuel Baquero, de NightWay
• Antonio Conesa, de Healthy Medical
Green
• Rafael Ibáñez, de Persiskin
• José Pérez, de la Cátedra
Conversational Business de la
Universitat de València
• Cristian Ramos, d’Orodrone
• Alex Romero, de SMS
12.30 - 13.30
Conferència final: “El vidre: candidat
idoni per al reciclatge i l’economia
circular” per Francisco Camarasa, de
Camacho Recycling.
13.30
Cloenda

JUEVES 12 DE MAYO
9.30 — 10.00
Inauguración
10.00 — 10.30
Conferencia inaugural: “Innovación y
sostenibilidad” por Carmen Picot,
Ejecutiva de Responsabilidad Social
Empresarial y Relaciones Institucionales de
la Cooperativa Consum.
10.30 — 11.00
Show cooking / Café
11.00 — 11.30
Ponencia Introductoria: “Plataforma
Tierra y sus herramientas, un ejemplo de
digitalización del sector agroalimentario”
por Carlos Baixauli, Director del Centro
Experiencias Cajamar.
11.30 — 12.30
MESA 1: Innovaciones en el campo agrario
Modera: Vicente Budí, director del Instituto
Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL)
de la Universitat Jaume I.
Participantes:
• Gerardo Brox, de Agromillora
• José Malagón, del Servicio de
Trasferencia de Tecnología de la
Consellería de Agricultura
• Fernando Marco, de la Cooperativa
de Viver
• Agustín Martínez, de la Cooperativa
Caixa Rural Vila-real
• José Vicente Guinot, de la Asociación
Agraria de Jóvenes Agricultores
(ASAJA)

12.30 — 13.00
Ponencia introductoria: “Calidad, nutrición
y seguridad de los alimentos” por Jordi
Mañes, coordinador del Doctorado en
Ciencias de la Alimentación de la Universitat
de València.
13.00 — 14.00
MESA 2: Transformación alimentaria y
lácteos
Modera: Juan José Lliso, técnico de
Investigación y Desarrollo del Servicio de
Trasferencia de Tecnología de la Consellería
de Agricultura.
Participantes:
• Carla Centelles, de Terrenae
(la Vall d’Alba)
• Oscar Sales, de Tot de Poble
(les Coves de Vinromà)
• Pablo Pascual, de Finca Varona la Vella
(Sant Mateu)
• Sacramento Royo, de Dulces la Cartuja
(Altura)
14.00 — 16.00
Comida
16.00 — 16.30
Ponencia introductoria: “La transformación
digital de Vila-real con WhatsApp
3ª Generación: el caso del sector
agroalimentario” por José Pérez, Director
Estratégico de la Cátedra Conversational
Business de la Universitat de València.

16.30 — 17.30
MESA 3: Soluciones híbridas entre
tecnología y agricultura
Modera: Sonia Tirado, Directora General de
Innovación.
Participantes:
• Cristian Ramos, de Orodrone
• José Manuel Bonillo, de Electronobo
• Vicente Romero, de Grupo Nexta
• Antonio Conesa, de Healthy Medical
Green
• Luis Cuni, de Fundació Manantial Vilamico
• Gregorio Fernández, de LM Wind
Power
• José Pérez, de la Cátedra
Conversational Business de la
Universitat de València
VIERNES 13 DE MAYO
09.00 — 09.30
Ponencia introductoria: “Conectando
sectores en el territorio gracias a la
economía circular” por Ana García Randez,
de la Universidad Miguel Hernández.
09.30 — 10.30
MESA 4: Transformación de forma
descentralizada de los purines y
economía circular
Modera: Ignasi Garcia, Diputado Provincial
de Ciclo Integral del Agua, Renovables,
Residuos y Reciclaje.
Participantes:
• Xermán de la Fuente, del Instituto de
Ciencias Materiales de Aragón - CSIC
• Juan Carda, director del Grupo de
Investigación de Química del Estado
Sólido - UJI.
• Araceli de Moya, alcaldesa de
Oropesa del Mar
• José Manuel Baquero, de Nightway

10.30 — 11.00
Café
11.00 - 12.30
Presentación de start-ups
• José Manuel Baquero, de NightWay
• Antonio Conesa, de Healthy Medical
Green
• Rafael Ibáñez, de Persiskin
• José Pérez, de la Cátedra
Conversational Business de la
Universitat de València
• Cristian Ramos, de Orodrone
• Alex Romero, de SMS
12.30 - 13.30
Conferencia final: “El vidrio: candidato
idóneo para el reciclaje y la economía
circular” por Francisco Camarasa, de
Camacho Recycling.
13.30
Clausura
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