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La Càtedra universitària Ajuntament d’Ontinyent - Caixa Ontinyent - ESET 

per a la innovació i configuració de territoris intel·ligents es crea com una 
estructura acadèmica estable destinada a l'estudi, l'aplicació i la divulgació 

dels processos relacionats amb els territoris intel·ligents, especialment els 
relacionats amb la innovació, en el context geogràfic d'Ontinyent i el seu 

entorn. La Càtedra es constitueix el 10 de març de 2016 amb la signatura 
del conveni i la presentació pública de la mateixa als mitjans de 

comunicació. 

La Càtedra celebra la primera reunió de la seua comissió mixta el dia 23 de 

març, en la que es nomenen el directors de la Càtedra, els professors 
Vicente Cerverón Lleó, de la Universitat de València, i Josep Antoni Ybarra 

Pérez, de la Universitat d’Alacant, es ratifica el programa anual d’activitats 
per a l’any 2016 així com el pressupost de despeses corresponent. 

La tasca fonamental durant el primer any és un estudi sobre la innovació 
empresarial per a conèixer la realitat que presenten les empreses 

d'Ontinyent i el seu entorn en relació amb la innovació per a, a partir 

d'aqueix coneixement, suggerir possibles línies i propostes per a progressar 
a partir de la situació actual. 

A tal fi, es va dissenyar específicament un qüestionari parcialment basat en 
el qüestionari emprat en l'Enquesta sobre estratègies empresarials que 

realitza la Fundació SEPI i en l'Enquesta sobre Innovació en les Empreses 
que desenvolupa l'INE. Per al contacte directe amb les empreses i per a 

col·laborar en les activitats de la Càtedra es van ofertar contractes en 
pràctiques per a estudiants, i es van seleccionar dos estudiants del Campus 

d’Ontinyent. 
  



 

 

El 6 de juny els directors de la Càtedra, professors Vicente Cerverón i Josep-
Antoni Ybarra, participen en la Conferencia-Col·loqui “Innovació i formació 

en el territori” amb el professor Eric Maskin, Premi Nobel d'Economia 2007, 

organitzada per la Fundació Campus Ontinyent. 

Durant els mesos de juny i juliol de 2016 es van realitzar entrevistes 

directes a responsables d'empreses d'Ontinyent i el seu entorn, contactant 
amb les principals empreses segons el seu volum de negoci i la seua 

rellevància social. Es van arreplegar respostes de 103 empreses radicades 
a Ontinyent o empreses radicades en municipis propers que tenen forts 

vincles socioeconòmics amb Ontinyent, preguntant per les activitats 
d'innovació en els dos últims anys. 

Durant els mesos d’agost a octubre un grup d’investigadors de les dues 
Universitats van analitzar les dades arreplegades i van elaborar i redactar 

l’informe “La innovación empresarial en Ontinyent y su entorno” que ha 
estat editat pel Servei de Publicacions de la UA. 

Al mes de novembre la Càtedra ha participat activament en la sisena edició 
de la Universitat d’Hivern d’Ontinyent, enguany centrada precisament en la 

innovació a la Vall d’Albaida, i la Càtedra va ser organitzadora i protagonista 

del Seminari sobre Innovació que va tenir lloc el 24 de novembre en el 
Centre Cultural de Caixa Ontinyent, en el qual es varen presentar els 

resultats de l'estudi sobre innovació empresarial a Ontinyent i  seu entorn, 
i a continuació es va celebrar una taula redona amb participació de 

destacats experts i responsables de polítiques d'innovació, incloent-hi 
representants de l’Ajuntament d’Ontinyent i de la futura Agència Valenciana 

de la Innovació. 

A més, gràcies als contactes establerts amb les empreses, s’ha obert una 

via de comunicació amb les empreses que durant la etapa d’entrevistes 
varen manifestat la seua voluntat d’establir línies de col·laboració en 

investigació i desenvolupament amb les Universitats. 

Finalment, el dia 1 de desembre la Càtedra InnovatiOnt participarà en el 

Fòrum I+T Ontinyent 2016, organitzat per l'Ajuntament d'Ontinyent 
juntament amb el Clúster Nacional d'Innovació i Sostenibilitat (INNOVALL), 

on els directors de la Càtedra presentaren en el Fòrum les activitats de la 

Càtedra i l'informe sobre innovació. 



 

 

 

 

  

 


