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La innovació és un factor clau en el desenvolupament
territorial, perquè és vital per als nostres territoris,
en particular els integrats en el sistema rural, la
capacitat de generar i incorporar coneixements en el
sistema econòmic i social, de manera que maximitza
les potencialitats productives.

9:00-9:30 h. Acreditació

La innovació, que és un fenomen individualempresarial,
col·lectiu-social,
a
més
de
territorial, constitueix un element essencial
en el desenvolupament dels municipis i de les
comarques, i facilita la generació i la incorporació
dels coneixements. D’aqueixa manera els territoris,
urbans o rurals, poden convertir-se en territoris
competitius, en territoris “intel·ligents”.

Professor d’Economia, UJI. Coordinador Càtedres AVANT

Combatre el despoblament requereix de fórmules
que permeten generar i incorporar precisament
aqueix coneixement capaç de produir processos de
desenvolupament socioeconòmic. La jornada “La
innovació en el sistema rural valencià: experiències
d’èxit contra el despoblament”, té per objecte
delimitar quines són les claus dels processos
d’innovació a l’interior valencià, així com exposar
diverses experiències d’èxit, que tenen en comú els
processos d’innovació.

- Xaro Boscà Aranda

Aquesta iniciativa formativa és fruit de la labor de
les Càtedres AVANT, adscrites a les cinc universitats
públiques valencianes, en col·laboració amb l’Agència
Valenciana Antidespoblament de la Generalitat
Valenciana.

Més informació a:
https://projeccio.uv.es

9:30-10:15 h. Presentació de la jornada i ponència:
“La innovació en el Sistema Rural Valencià”
- Jorge Hermosilla Pla

Catedràtic de Geografia, UV. Codirector Càtedra AVANT-UV

- Vicente Budí Orduña

10:15-10:45 h. Inauguració: Visió institucional de la
innovació en el interior valencià
- Carolina Pascual Villalobos
Consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat
Digital, GVA

- Jeannette Segarra Sales

Directora General de l’Agenda Valenciana Antidespoblament,
GVA
Alcaldessa de Llutxent

10:45-11:15 h. Pausa-cafè
11:15-13:15 h. Experiències d’innovació en el medi
rural valencià, d’èxit
Modera: Jorge Hermosilla Pla (Càtedra AVANT-UV)
- Juan Cartagena
CEO Hearts Radiant. Spin-off del Balneari de Cofrents.
La Vall d’Aiora-Cofrents

- Fernando Marco Peñarrocha

Gerent, Cooperativa de Viver. L’Alt Palància

- Gonzalo Estela Pastor

Projecte Essències. GAL- Rural Muntanya Alicantina

- Rafael Cambra

President de l’Associació Terres dels Alforins

- Teresa Adell
Gerent de la Mancomunitat Taula del Sénia
13:15-14:00 h. Debat
14:00 h. Cloenda

