
Durant  l’exercici  de  2014 aquestes  han  estat  les  accions  més  rellevants  realitzades  per 
Espaitec, Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I.

Les nostres infraestructures
Amb una zona urbanitzable de 64.776 m2, distribuïda en 22 parcel·les de fins a cinc plantes 
per edifici, el que significa una superfície construïble de 94.500 m2. Actualment comptem 
amb tres edificis construïts: Espaitec#1, edifici incubadora del Parc amb empreses derivades 
i  emergents,  Espaitec#2,  Centre  d’Intercanvi  de  Coneixement  i  Innovació,  destinat  a 
empreses  en  fase  de  creixement  (grow-up)  i  l’edifici  Walhalla,  primer  projecte  tractor 
d’Espaitec i Data Center de l’empresa Tissat. 

Les nostres relacions amb l’UJI
Des  de  l’entitat  gestora  del  Parc  es  fomenta  la  col·laboració  entre  empreses  i  grups 
d’investigació de la Universitat Jaume I. A més d’empreses derivades, sorgides de grups 
d’investigació,  es treballa perquè totes les empreses,  independentment del sector en què 
operen i  el  grau de maduresa en què es troben,  tinguen algun tipus de relació amb els 
investigadors  de  l’UJI.  Per  a  aconseguir-ho,  s’han  realitzat,  entre  altres,  les  activitats 
següents: 

Conveni entre la Universitat Jaume I i Espaitec

El 17 de març de 2014 es va firmar  el  conveni  per a la regularització de la subvenció 
nominativa de l’exercici  de 2014 a favor d’Espaitec,  on es van establir les condicions i 
compromisos per amb dues parts. 

Entre les activitats subvencionades hem realitzat les següents: 

Jornada de presentació de projectes empresarials a estudiantat de l’UJI, celebrada el 
3 de desembre de 2014 a la sala multiusos d’Espaitec#2

Una de les accions realitzades per a fomentar el clima emprenedor entre l’estudiantat de 
l’UJI,  va ser  convocar  estudiants  i  estudiantes  de quart  curs  d’Informàtica,  Matemàtica 
Computacional  i  Administració  i  Direcció  d’empreses  (ADE),  per  a  presentar  els  seus 
projectes empresarials realitzats dins de les assignatures d’Iniciativa Empresarial i Creació 
d’Empreses (prop de 80 assistents). Es tractava d’estudiants i d’estudiantes d’últim any de 
grau als quals se’ls va plantejar l’emprenedoria com una alternativa vàlida, especialment 
considerant  la  seua imminent  incorporació al  mercat  laboral.  L’acte  va comptar  amb la 
participació de Carlos Sánchez, promotor de l’empresa d’Espaitec Aticsoft, qui va donar 
una visió real sobre la seua experiència emprenedora. La trobada va tenir com a finalitat 
posar en contacte a estudiants de quart curs de diferents graus per a generar treball en xarxa 
i  transferència  de  coneixement,  acostant  perfils  tecnològics  i  innovadors  a  perfils  amb 
coneixements en gestió empresarial. Emprendre com una opció real en l’àmbit professional 
i personal, reforçant el missatge de fer-ho ben acompanyats. És a dir, creant grups híbrids 
que aporten valor afegit a les idees innovadores i sent conscients de les dificultats que això 



comporta. Es van presentar distints projectes, entre els quals hi havia eines per a facilitar la 
comunicació entre pares, docents i alumnes o màquines que promouen un nou concepte de 
reciclatge, realitzats per estudiantat d’Informàtica i de Matemàtica Computacional davant 
d’estudiants d’ADE, empreses d’Espaitec, cos docent de l’UJI amb Merche Segarra Ciprés i 
María Ripollés, i personal de gestió d’Espaitec. Després de cada intervenció va haver-hi un 
torn de preguntes i observacions en el qual es van oferir noves idees i suggeriments de 
millora considerant els diferents perfils dels assistents. El projecte guanyador va ser una 
aplicació mòbil per a traduir el llenguatge de signes, per votació dels assistents. Se’ls va fer 
entrega d’un «Kit Espaitec» amb articles de marxandatge. 

Jornada visita guiada a estudiantat de l’UJI per les instal·lacions d’Espaitec

Tots els anys Espaitec realitza aquesta jornada junt amb l’Oficina d’Inserció Professional i 
Estades en Pràctiques de l’UJI (OIPEP) i també en col·laboració amb la Càtedra Increa, en 
la qual participen alguns dels emprenedors de les empreses d’Espaitec, que ens conten la 
seua experiència per a fomentar la iniciativa emprenedora entre estudiants i estudiantes de 
diferents titulacions de l’UJI. 

Participació  en  l’assignatura  de  Gestió  de  la  Innovació  del  màster  en  Disseny 
Industrial

Per tercer any consecutiu, Juan Antonio Bertolín (CIO/CPO Espaitec) va participar en la 
docència  del  màster  en Disseny Industrial  amb una sessió de tres hores,  centrada en la 
gestió de la innovació. En aqueixa assignatura es traça un camí lògic en els processos de 
gestió  de  projectes  d’innovació  amb  metodologies  globalment  acceptades,  exemples  de 
diversos  models  de  negoci  innovadors,  processos  de  cocreació  i  eines  de  Project 
Management. 

Participació en el Master of Business Administration (MBA) 

Participació de Paco Negre (CEO Espaitec) i Juan Antonio Bertolín (CIO/CPO Espaitec), 
en la gestió de la docència del mòdul d’Iniciativa Emprenedora i Habilitats Directives, de la 
tercera  edició  del  màster  MBA de l’UJI.  En la  conferència  inaugural  comptem amb la 
participació de Ricardo López Sòria, CEO Senior Advisor en UBE Corporation Europe.

Suport a 31 projectes de base tecnològica i innovadors promoguts per la comunitat 
UJI

Realitzat durant l’any 2014 per Espaitec, mitjançant accions per a hibridar coneixement, 
posant  en  contacte  i  fent  seguiment  d’iniciatives  dutes  a  terme  per  estudiants  i  per 
estudiantes de diferents perfils, però complementaris. Estudiantat de l’àrea empresarial com 
per exemple de màsters de l’àmbit empresarial i graus en ADE, Finances i Comptabilitat o 
Economia, col·laborant amb empreses de component científic de recent creació. 

Col·laboració en Global Game Jam Castelló



Dins d’una iniciàtica promoguda per membres de la comunitat universitària, va tenir lloc 
aquest esdeveniment a l’edifici Espaitec#2, on es van reunir al voltant de 30 participants 
durant els dies 24, 25 i 26 de gener de 2014 per a desenvolupar diversos videojocs treballant 
les 24 hores del dia, durant 48 hores. 

DevelUp, l’associació sense ànim de lucre de l’UJI, consolidada com a júnior empresa, és la 
responsable  de  l’organització  de  l’esdeveniment  mundial  Global  Game  Jam  (GGJ)  a 
Castelló, en col·laboració amb Espaitec. 

Global  Game  Jam  és  un  esdeveniment  d’un  únic  cap  de  setmana,  on  professionals  i 
apassionats  dels  videojocs  es  reuneixen  al  voltant  de  tot  el  món  per  a  desenvolupar 
videojocs. A partir del divendres 24, on es va desvelar la «temàtica secreta», es van formar 
diversos equips compostos de programadors, artistes, modeladors, dissenyadors... que van 
donar regna solta a la seua creativitat i van treballar de manera col·laborativa per a convertir 
una idea en un videojoc funcional. 

Els creadors de GGJ realitzen aquest esdeveniment per a fomentar i estimular la creació i la 
col·laboració  entre  els  desenvolupadors  de  videojocs,  i  remarquen  que  la  naturalesa  de 
l’esdeveniment no és competir,  sinó desenvolupar les habilitats d’un mateix, treballar de 
manera col·laborativa i, sobretot, passar-s’ho bé. 

L’esdeveniment  Global  Game  Jam  2014  es  va  portar  a  terme  simultàniament  en  475 
localitzacions distribuïdes en 72 països diferents. En l’edició de 2013, es van crear més de 
3.000 jocs i van participar-hi 16.705 persones de 63 països diferents en 319 localitzacions. 

Organitzadors i moderadors en la taula redona d’ACEDE

Celebrada a la Universitat Jaume I, el 8 de setembre de 2014, a la sala d’actes Alfons el 
Magnànim (Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques). 

Paco Negre (CEO Espaitec)  va ser el moderador del panell  d’empresaris:  «El canvi del 
model productiu. Caminem cap a una reindustrialització?» 

Comptem amb els ponents: 
• José Vicente Tomás Claramonte (Kerajet), com a empresa innovadora • Mara 
Beltrán (Jabones Beltrán), com a empresa tradicional 
• José Vicente González (president de CIERVAL), com a representant dels empresaris 
valencians
• Alfredo Cebrián (Soluciones Cuatroochenta), com a empresa TIC d’Espaitec 

L’objectiu del panell d’empresaris va ser debatre sobre la necessitat o no d’un canvi en el 
model  productiu  davant  del  context  de  crisi  actual  en  què  ens  trobem  i  des  d’una 
perspectiva de gestió, en els models de negoci de les empreses. Tot això orientat cap a una 
perspectiva de futur. 



En  aquesta  sessió  empresaris  al  capdavant  d’empreses  joves  de  base  tecnològica  van 
dialogar amb empresaris d’empreses consolidades de sectors tradicionals i amb una llarga 
trajectòria, amb l’objectiu de conèixer, compartir i debatre les seues experiències. 

Aquesta  trobada  empresarial  va  permetre  oferir  una  nova  perspectiva  a  empresaris  i 
investigadors sobre la necessitat d’un canvi en el model productiu i de negoci. 

Participació en la Jornada Professionals Digitals Red.es

Participació de Paco Negre (CEO Espaitec) i Juan Antonio Bertolín (CIO/CPO Espaitec) en 
la Jornada de Professionals Digitals, celebrada a l’aula magna de l’ESTCE de l’UJI, el 6 de 
novembre de 2014. 

La Universitat Jaume I va presentar les oportunitats formatives i empresarials de l’àmbit 
dels continguts digitals en la Jornada de Professionals Digitals, organitzada pel Ministeri 
d’Indústria,  Energia  i  Turisme  a  través  de  l’entitat  pública  empresarial  Red.es  i  la 
Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE). 

A continuació es va celebrar una taula redona en què es van presentar les infraestructures i 
iniciatives de l’UJI relacionades amb la creació de continguts digitals des del punt de vista 
de la formació, la investigació i el sector empresarial. 

Participació en l’entrega dels premis Rafael López Lita

Paco Negre (CEO Espaitec) va participar com a jurat en la Comissió dels premis Rafael 
López Lita, celebrat a la Masia Les Casotes el 5 de maig de 2014. 

Comitè  d’avaluació  de  projectes  d’iniciativa  emprenedora  relacionats  amb  l’àrea  de 
Comunicació.

Accions de difusió i divulgació en col·laboració amb el Servei de Comunicació de l’UJI 
per a fomentar la iniciativa emprenedora 

Esther Ramo, responsable de Comunicació d’Espaitec, ha estat en contacte directe amb el 
Servei de Comunicació de l’UJI, realitzant i enviant notes de premsa per a difondre en els 
mitjans, les accions, realitzades per Espaitec i per les nostres empreses, per a fomentar la 
iniciativa emprenedora. 

De  fet,  totes  les  accions  de  comunicació  realitzades  des  d’Espaitec  es  fan  en  estreta 
col·laboració  amb  el  Servei  de  Comunicació  de  l’UJI:  relacions  informatives,  vídeo  i 
fotografia. 

Facilitem, a continuació, algunes de les notícies relacionades amb iniciativa emprenedora 
publicades des del Servei de Comunicació de l’UJI: 
• 05/12/2014 Levante de Castellón Alumnos de la UJI presentan nuevas ideas 

empresariales «Estudiants de les assignatures d’Iniciativa empresarial i Creació 
d’empreses presenten els seus projectes en una jornada a l’Espaitec» 

• 6/10/2014 Levante de Castellón Espaitec debate con 20 entidades de la provincia para 



impulsar el emprendimiento Una jornada sobre iniciativa emprenedora i creixement 
empresarial va reunir ahir a l’Espaitec a més de 20 entitats 

• 05/06/2014 Levante de Castellón La UJI aborda la intergeneracional aplicada a los 
negocios L’Espaitec impartirà demà el taller «Seniors-Juniors: la hibridación 
intergeneracional impulsa negocios de éxito».

 A més d’enviaments a través de l’àrea de Relacions Informatives de l’UJI als mitjans locals 
tradicionals, Espaitec manté una estreta relació amb mitjans socials tant de l’UJI, com de les 
diferents entitats promotores de l’esperit emprenedor: la Càtedra Increa i l’OIPEP. 

També s’han realitzat accions de comunicació, a través de la Unitat de Cultura Científica i 
de la Innovació del Servei de Comunicació i Publicacions de l’UJI, per a donar a conèixer 
casos d’emprenedors de base tecnològica instal·lats i vinculats a Espaitec. 

El Servei de Comunicació de l’UJI i Espaitec s’han coordinat en les accions de difusió i 
divulgació cientificotecnològica. Els responsables de vídeo han registrat gran part de les 
jornades realitzades, per a la posterior difusió en el web de l’UJI i en el web d’Espaitec: 
http://www.Espaitec.uji.es/610047.650041_es. 

Suport logístic i d’intendència a l’INIT i Teclab, ubicats a l’edifici Espaitec#2 i a Solar 
Decathlon, Hackcs i Inforgames, ubicats a l’edifici Espaitec#1

Durant  l’any 2013 es van traslladar  l’INIT i  el  Teclab a la cinquena planta  de l’edifici 
Espaitec#2, amb el suport d’Espaitec i en 2014 hem continuat amb el nostre suport logístic i 
d’intendència. 
• Instal·lats  també  a  la  cinquena  planta  d’Espaitec#2  es  troba  part  del  Servei 

d’Informática de l’UJI, al qual també donem suport i mantenim informat de tots els 
assumptes referents a l’edifici Espaitec#2 que siguen del seu interès.

• Hem inclòs a l’INIT, TECLAB i Servei d’Informática en les nostres llistes de difusió, 
per a qualsevol comunicat del seu interès.

• S’han emès targetes d’accés al personal de l’INIT, o s’han afegit els accessos que ens 
han sol·licitat. • Realitzem la gestió de reserves de les sales de reunions de l’edifici 
Espaitec#2 i Espaitec#1 a través del nostre CRM intern per a les empreses i entitats 
vinculades a Espaitec. 

• INIT Geotec,  amb  Joaquín  Huerta   ,  presentem projecte  a  WorldBank  ICT per  a 
desenvolupar una plataforma GIS de gestió de la xarxa d’aigües pluvials al municipi de 
Bagdad (Iraq). Una vegada acceptat el projecte no es va poder dur a terme pel conflicte 
bèl·lic que es va produir a la zona. 

• Dinamització per Espaitec de la jornada organitzada per l’INIT Geotec, en la qual va 
col·laborar amb l’Ajuntament de Castelló de la Plana per a implantar la plataforma 
SmartUJI  a  la  ciutat.  Comptem amb la  visita  en les  instal·lacions  d’Espaitec#2 de 
l’alcalde de Castelló de la Plana, Alfonso Bataller, el rector de l’UJI, Vicent Climent, la 
regidora de Mobilitat, Carmen Albert, el director general d’Espaitec, Paco Negre, i els 
responsables del projecte, INIT.



• INIT Videojocs, col·laborem amb Miguel Chover en la logística i difusió d’un parell 
d’esdeveniments: 
• Hybrid Play Game Jam, esdeveniment de videojocs organitzat per l’INIT (Diego 

José Díaz García, Miguel Chover, Filiberto Pla). Va tenir lloc els dies 13,14 i 15 de 
juny a l’edifici Espaitec#2. 

• XV Jornades de Videojocs, La Indústria del Videojoc i la Universitat, realitzades a 
la sala multiusos Espaitec#2 al desembre de 2014. 

• Gestionem el control d’accés dels participants als esdeveniments que es realitzen en les 
infraestructures del Parc i comuniquem a seguretat UJI, a través de formularis SPI, de 
qualsevol esdeveniment extraordinari que es porte a terme a les instal·lacions del Parc, 
com ara les Jornades de Videojocs, organitzades per l’INIT, i també les organitzades 
per INIT Geotec. 

D’altra banda, cal mencionar el suport logístic continu, des de la seua instal·lació i durant 
tot el temps que ha desenvolupat el seu projecte, a Solar Decathlon, ubicat als despatxos 
UA1115SD i UA1116SD de la primera planta de l’edifici Espaitec#1. 

Mitjançant la firma d’una carta d’intencions, manifestem la nostra intenció de col·laborar i 
donar suport al grup Solar Decathlon Europe 2014 VIA-UJI, en la competició realitzada a la 
ciutat de Versalles, França. 

A través de Goteo, plataforma digital de finançament col·lectiu per al desenvolupament de 
projectes,  Espaitec  va  realitzar  una  xicoteta  donació  per  al  cofinançament  del  projecte 
e’BrickHouse de Solar Decathlon.

També ubicades en un dels tallers d’Espaitec#1, es troben dues associacions estudiantils, 
HacksCS i InforGames a les quals oferim el nostre suport logístic i d’intendència. 

Col·laboració junt amb InforGames, HacksCS, el Departament d’Enginyeria i Ciència dels 
Computadors  i  el  Departament  de  Llenguatges  i  Sistemes  Informàtics  de  l’UJI,  en 
l’exposició Evolució Tecnològica, realitzada a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències 
Experimentals,  tots  els  divendres  de  gener  i  de  febrer  de  2014,  on  es  va  mostrar  una 
col·lecció de dispositius des de la dècada dels anys  70 fins a l’actualitat,  per a veure’n 
l’evolució. 

Col·laboració en l’acollida d’estudiantat en pràctiques per les empreses del Parc

Hem realitzat  accions  per  a  ressaltar  la  transferència  de  coneixement  entre  empreses  i 
estudiants, fomentant una major acollida i contractació d’estudiantat UJI en les empreses 
Espaitec  a  través  de sessions  informatives  i  tallers  pràctics  amb estudiants  de l’Oficina 
d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP) a les instal·lacions Espaitec. 

Sempre  en  col·laboració  directa  amb  Isabel  Beas  Collado,  responsable  de  l’Oficina 
d’Inserció  Professional  i  Estades  en  Pràctiques  (OIPEP),  per  a  la  realització  de  les 
pràctiques dels estudiants i de les estudiantes de l’UJI en les empreses d’Espaitec. 



El  conjunt  d’empreses  vinculades  a  Espaitec  ha  tingut  durant  2014  a  80  estudiants  i 
estudiantes en pràctiques, acollits a través de l’OIPEP i la FUE-UJI. D’aquests, 16 han estat 
contractats per les empreses. A més de generar ocupació qualificada per als titulats recents 
de la Universitat Jaume I, les empreses vinculades a Espaitec han col·laborat en 17 màsters, 
12 cursos i 67 jornades/seminaris.

Durant l’any 2014 s’han consolidat les col·laboracions amb estudiantat i professorat de la 
Universitat  Jaume  I.  Un  exemple  és  la  col·laboració  amb  l’assignatura  Iniciativa 
Empresarial  dels  graus  en  Informàtica  i  Matemàtica  Computacional,  o  Gestió  de  la 
Innovació del grau en Administració i Direcció d’Empreses. 

Accions de coordinació entre l’UJI, les empreses que intervenen i grups d’investigació 
del projecte e’LivingLab 

L’e’LivingLab és un projecte, actualment en execució, que forma part de la Xarxa Europea 
de Laboratoris Vivents, més coneguda com a European Network of Living Labs (ENoLL). 
Espaitec  és  membre  directiu  de  l’ENoLL  i  participa  en  totes  les  activitats  de 
desenvolupament  de  projectes  i  identificació  de  fonts  de  finançament  europeu  per  a 
projectes de les empreses vinculades amb el Parc. A través de la «innovació experimental», 
ENoLL té com a objectiu contribuir a la creació d’un sistema d’innovació dinàmic basat en 
el suport a la investigació cocreativa enfocada a l’usuari final. 

En la primera fase de l’e’LivingLab es van posar en marxa 16 projectes molt  avançats 
tecnològicament, realitzats tant per les empreses vinculades al Parc Científic, Tecnològic i 
Empresarial  de l’UJI  com per  grups d’investigació  de la  mateixa  Universitat  i  que han 
permès resoldre necessitats identificades al campus de la Universitat Jaume I. 

Els projectes inicials van ser: 
• Kit de detecció de Legionella pneumophila: amb dos procediments: per procediment 

automàtic s’instal·larà  a les zones d’acumulació d’aigües i  d’aire condicionat  de la 
Universitat. Per procediment manual s’instal·larà a les zones d’acumulació d’aigües i 
d’aire condicionat de la Universitat. 

• Conductímetre - Disseny d’un sistema de control de reg, conductivitat i humitat a les 
zones enjardinades del campus, per mitjà de la lectura en temps real dels valors amb un 
conjunt de sensors dispersos per diferents plantacions. 

• Disseny de sistema en RFID per al seguiment d’atletes en el seu recorregut pel campus, 
on  cada  atleta  disposarà  d’un  xip  i  mitjançant  pals  amb  el  sistema  d’antena 
monitoritzar distàncies i temps i així calcular els esforços, accessible per plataforma 
web 2.0.

• Disseny d’un sistema de gestió de llibres per mitjà d’etiquetes intel·ligents i arcs de 
radiofreqüència (RF) que s’ubicarà a la Biblioteca de la Universitat Jaume I. 

• Disseny de dos robots de telepresència: un per a recepció i un altre per a la sala de 
videoconferències. 

• Disseny d’un sistema de control de temperatura (TermoCont) per a controlar sistemes 



de refrigeració de servidors a l’Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA), 
ubicat al campus de la Universitat Jaume I.

• Disseny d’un arbre solar i eòlic (Flower Power) totalment autònom que s’instal·larà al 
campus, com a punt de reunió social, el qual incorpora, a més de seients còmodes i 
il·luminació  LED  nocturna,  un  sistema  de  càrrega  per  a  mòbils  i  portàtils  que 
garantisca el confort. 

• Disseny  d’un  sistema  de  pagament  TPV  per  a  processos  de  matriculació  de 
l’estudiantat de la Universitat Jaume I utilitzant pantalles multitàctils. 

• Disseny de bústies innovadores per a la correspondència de les empreses ubicades al 
Parc Científic i Tecnològic. 

• Control intel·ligent de la desconnexió dels llums i de l’aire condicionat quan el despatx 
està buit.

•  Disseny d’un sistema de control d’entrades de vehicles al campus de la Universitat per 
mitjà de la lectura en temps real de les matrícules, el qual permetrà analitzar l’afluència 
dels vehicles al recinte i valorar-ne impacte en la contaminació de l’entorn. 

• Disseny d’un sistema de gestió d’enllumenat dels fanals del campus de la Universitat 
Jaume I amb un sistema intel·ligent de comunicació M2M (de màquina a màquina), el 
qual permetrà reduir els costos energètics de la Universitat. 

• Disseny d’un sistema de punt d’informació per als estudiants i les estudiantes de la 
Universitat  Jaume  I,  basat  en  tecnologia  de  pantalla  multitàctil,  el  qual  permetrà 
proporcionar continguts acadèmics a l’estudiantat. 

• Disseny d’un sistema de monitorització en continu dels  consums energètics i  altres 
representatius per a calcular l’empremta ecològica del campus, la informació del qual 
serà compartida amb tota la comunitat acadèmica. 

• Disseny  d’un  sistema  de  control  d’accés  de  l’estudiantat  a  les  aules  segons  els 
requeriments del Tractat de Bolonya, a través de tecnologies de codi QRCode i RFID.

• Disseny d’un laboratori de ciències de comunicacions audiovisuals, el qual permetrà 
generar tecnologies audiovisuals per a espais educatius en tres dimensions. 

Jornada informativa dels projectes e’LivingLab d’Espaitec, dirigida a la comunitat 
universitària 

El  dia  2  d’octubre  de  2014  vam  celebrar  una  Jornada  informativa  dels  projectes 
e’LivingLab d’Espaitec, dirigida a la comunitat universitària. 

Es van convocar estudiantat, professorat, grups d’investigació, antics alumnes i empreses 
vinculades a l’UJI a participar en un esdeveniment per a conèixer quins projectes s’estan 
fent, per a després oferir com s’hi pot col·laborar. 

L’e’LivingLab d’Espaitec és una iniciativa a través de la qual s’han desenvolupat diversos 
projectes dins del campus del Riu Sec i que ara requereix col·laboració per a continuar 
l’avanç, la millora i la innovació. 



La idea ha estat presentar els projectes, en un màxim de cinc minuts, a l’estudiantat i als 
responsables de departaments afins a la tecnologia utilitzada en cada un dels projectes, a fi 
de poder identificar  col·laboracions  en termes de pràctiques o suport en la millora  dels 
prototips, com indica la metodologia d’e’LivingLab.

L’e’LivingLab és un entorn únic per a fer pràctiques d’investigació i projectes de final de 
carrera.  En  definitiva,  un  espai  dins  del  campus  per  a  la  innovació  experimental  on 
col·laborar en el disseny de les solucions proposades fins ara, per a millorar-les gràcies a la 
retroalimentació de tots. 

La jornada es va gravar i es va reproduir en temps real en el nostre canal de Youtube, així 
com un conjunt de fotografies dels prototips. 

Tota aqueixa documentació s’ha incorporat al nou microlloc web dedicat exclusivament a 
l’e’LivingLab de l’UJI (Smart Campus). 

Els projectes que s’hi van presentar són: 
• Gestió eficient del reg. Francisco Fabregat, professor del Departament de Física de la 

Universitat Jaume I. Projecte desenvolupat per l’empresa derivada Xop Física. 
• Robots  de  telepresència.  Juan  Carlos  Peris,  CEO  de  Cognitive  Robots.  Projecte 

desenvolupat per l’empresa derivada Cognitive Robots. 
• Gestió  de consums energètics dels  despatxos.  Joaquín Mas,  tècnic  del TecLab UJI. 

Projecte desenvolupat pel Laboratori d’Innovació Tecnològica de la Universitat Jaume 
I. 

• Punts  d’informació del  campus.  Manu García,  projecte  desenvolupat  per  l’empresa 
Eria Consulting, vinculada al Servei d’Informàtica de l’UJI. 

• Mesura  de  l’empremta  de  carboni.  Nicolás  Manero,  CEO  de  4TIC,  Projecte 
desenvolupat per l’empresa emergent 4TIC d’Espaitec. 

• Treelec arbre solar. Fernando Tomás. Projecte de final de carrera del grau en Disseny 
Industrial de la Universitat Jaume I. 

• Gestió de llibres per tecnologia RFID en la Biblioteca de la Universitat Jaume I. Juan 
Antonio  Bertolín  (CIO/CPO  Espaitec).  Projecte  desenvolupat  per  Jaime  Breva, 
estudiant del grau en Enginyeria Informàtica de la Universitat Jaume I.

• TermCont, control de temperatures en aules i sales UJI. Óscar Campos, soci fundador 
d’Ingesom. Projecte desenvolupat per l’empresa Ingesom, vinculada a Espaitec.

• Kit  automàtic  de  detecció  ràpida  de  legionel·la  en  l’aigua.  Guillermo  Rodríguez, 
director tècnic de Biótica, Bioquímica Analítica, ubicada en Espaitec.

• Plataforma tecnològica per a la integració de dades i serveis del Smart Campus de 
l’UJI.  GeoTec,  Geospatial  Tecnologies  Research  Group va  presentar  les  iniciatives 
desenvolupades en el projecte Smart Campus UJI. 



D’altra banda, mitjançant el vídeo de presentació de l’e’LivingLab Espaitec, hem divulgat 
el nostre e’LivingLab tant nacionalment com internacional, a fi d’identificar nous projectes 
per a incorporar al nostre e’LivingLab, així com altres amb els quals col·laborar. 

Podeu veure el  vídeo en l’enllaç següent:  http://www.Espaitec.uji.es/73015.650039_es/V
%C3%ADdeo%20presentaci%C3%B3n%20e%27%20LivingLa 

Resultats obtinguts: 

Després  de  la  realització  d’aquesta  jornada,  Espaitec  va  organitzar  una  reunió 
d’actualització  on  es  van  donar  cita  estudiants,  professors  universitaris,  investigadors  i 
empreses del Parc Científic amb la intenció de conèixer tots els projectes en execució i 
fomentar noves col·laboracions. 

Després de la reunió, Espaitec va començar a treballar amb grups d’estudiants i professors 
per a implementar millores en els projectes en marxa. 

Principalment,  amb els estudiants de l’assignatura Direcció de la Innovació del grau en 
Direcció i Administració d’Empreses, de la professora M. Luisa Flor.  L’objectiu del treball 
ha  estat  realitzar  una  anàlisi  sobre  cinc  projectes  desenvolupats  a  l’e’LivingLab  on els 
estudiants han treballat en equips de tres o quatre membres, i han realitzat un informe per 
als responsables dels diferents projectes. 
• Kit de detecció automàtica de legionel·la, empresa implicada Biótica. 
• Robots de telepresència, empresa implicada Cognitive Robots (empresa derivada de 

l’UJI). 
• Gestió del reg, empresa implicada Xop Física (empresa derivada de l’UJI). 
• Treelec, arbre solar, promotor Fernando Tomás (estudiant de l’UJI). 
• Gestió  de  llibres  de  la  biblioteca  amb RFID,  promotor  Jaime  Breva  (estudiant  de 

l’UJI).

Visites institucionals de l’UJI

Durant  l’any  2014  hem  rebut  diferents  visites  institucionals  de  rectors,  estudiantat  i 
representants  d’altres  universitats,  interessats  a conèixer  el  Parc.  A tots  ells,  se’ls  hi  ha 
realitzat una presentació Espaitec i una visita guiada per les instal·lacions. 

Visita del rector de la Universitat de Colòmbia

Visita  del  rector  de  la  Universitat  de  Colòmbia,  acompanyat  per  Inmaculada  Fortanet, 
vicerectora de Cooperació, Relacions Internacionals, i Juan Carda. El 12 de juny de 2014 
van realitzar una visita a les instal·lacions del Parc. 

Visita d’estudiants de The Bill Munday School of Business St. Edward’s University

Una trentena d’estudiants i d’estudiantes dels Estats Units d’Amèrica ha realitzat a l’UJI un 
programa de formació intensiva en administració d’empreses. Un grup de 31 estudiants de 
la University of St. Edward’s de Texas, Estats Units, ha vingut a Castelló per a fer un curs 

http://www.Espaitec.uji.es/73015.650039_es/V%C3%ADdeo%20presentaci%C3%B3n%20e'%20LivingLa
http://www.Espaitec.uji.es/73015.650039_es/V%C3%ADdeo%20presentaci%C3%B3n%20e'%20LivingLa


intensiu d’administració d’empreses, des del 16 al 20 de juny de 2014. El 17 de juny van 
estar a l’Espaitec, per a conèixer l’ecosistema d’innovació global, promogut pel Parc. 

The Bill Munday School of Business St. Edward’s University de Texas, Estats Units, ha 
visitat  les  instal·lacions  d’Espaitec.  El  grup,  integrat  per  25  estudiants  de  màster,  tres 
professors  i  tres  doctorands  de l’UJI,  ha pogut  conèixer,  de manera  resumida,  totes  les 
accions realitzades pel Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I en 
matèria  de  creació  i  creixement  d’empreses  de  base  cientificotecnològiques  i  gran 
component innovador. 

Durant  la  xarrada  informativa,  impartida  per  Juan  Antonio  Bertolín,  responsable 
d’Innovació i Projectes d’Espaitec, s’ha realitzat una aproximació als principals projectes 
executats  pel  Parc,  amb  especial  insistència  al  projecte  e’innoBridge  per  a  la 
internacionalització,  e’LivingLab  per  a  la  innovació  experimental  i  Castelló  Global 
Program, per al creixement i acceleració empresarial. A més, s’han presentat tots els serveis 
avançats que Espaitec posa a disposició de les empreses vinculades. 

Els estudiants van ser rebuts, el dia anterior, per la vicerectora de Cooperació, Relacions 
Internacionals  i  Institucionals  i  Multilingüisme  de  la  Universitat  Jaume  I,  Inmaculada 
Fortanet,  acompanyada  del  director  de  l’Oficina  de  Relacions  Internacionals,  Ricardo 
Chiva. 

La seua estada  a  Castelló  es va prolongar  fins  al  20 de juny.  El  dijous 19 la  Direcció 
d’Espaitec  es  va  reunir  amb  els  coordinadors  del  projecte  per  a  establir  possibles 
col·laboracions durant 2015, quan es preveu una altra visita.

En 2012 ja es va fer una estada semblant amb estudiants nord-americans que van venir a fer 
el mateix curs «Doing business in Spain». D’aquest curs intensiu, quatre estudiants es van 
quedar  vinculats  a  l’UJI:  tres  doctorands,  dirigits  per  professors  d’Administració 
d’empreses de l’UJI i un estudiant que està actualment acabant els estudis de màster en la 
Universitat Jaume I. 

Visita institucional de la Universitat de Kazakhstan

A través de M. Isabel Beas Collado, responsable de l’OIPEP, l’1 de juliol de 2014, rebem la 
visita  de  Nazym  Arzimbetova,  la  responsable  del  Career  Center  de  la  Universitat  de 
Kazakhstan, Kazakh Economic University named after T. Ryskulov, Almaty (Kazakhstan).

Amb l’objectiu de reforçar la missió d’Espaitec dins de l’entorn UJI, hem realitzat una sèrie 
d’accions  per  a  fomentar  l’intercanvi  de  coneixement  i  d’innovació  entre  empreses 
d’Espaitec, la unitat gestora del Parc i la comunitat UJI (PDI, PAS i estudiantat). 

Organització  de  la  Jornada  de  Millors  Pràctiques  en  Transferència  Tecnològica  i 
Coneixement entre Parcs Científic Tecnològics i les Universitats

Organització per Espaitec de la Jornada, celebrada el 7 d’octubre, a l’edifici Espaitec#1. 



Trobada per a debatre el paper exercit pels parcs científics i tecnològics com a connectors 
entre la universitat i l’entorn empresarial de la regió en la transferència de tecnologia i de 
coneixement. 

Realitzem un taller d’anàlisi i reflexió sobre les millors pràctiques en la transferència de 
coneixement, fomentades per les universitats a través de les seues oficines de transferència 
tecnològica i els parcs cientificotecnològics vinculats a les primeres. 

Es van analitzar els casos més excel·lents com la Universitat de Carles III de Madrid (el 
parc  de  la  qual  està  integrat  en  l’OTRI),  la  Universitat  de  Girona  que  manté  una 
col·laboració estreta entre el seu OTRI i el parc com a entitat externa, la Ciutat Politècnica 
de  la  Innovació,  integrada  en  la  Universitat  Politècnica  de  València,  així  com  el  cas 
d’Espaitec i l’OCIT de l’UJI (amb la participació d’Ismael Rodrigo, director de l’Oficina de 
Cooperació en Investigació i Desenvolupament Tecnològic).

Les  principals  conclusions  van  girar  entorn  de  la  necessitat  d’establir  una  estreta 
col·laboració entre ambdues entitats (les oficines de transferència tecnològica universitària i 
els parcs), tant en el suport a la generació de noves oportunitats de negoci a emprenedors 
universitaris, com a facilitar la cooperació entre els grups d’investigació de la universitat i 
l’entorn empresarial en dos àmbits: a través de l’oferta de tecnologia i coneixement dels 
grups d’I+D, com la resolució de problemes per aquests en l’entorn empresarial a través de 
solucions tecnològiques avançades que reforcen, d’una banda, el paper de la universitat com 
a generador de coneixement i innovació i, d’una altra, el paper de l’entorn empresarial com 
a motor de finançament privat de projectes innovadors en la universitat. 

Organització de la Jornada de Talent Universitari

Espaitec  va  reunir  una  vintena  d’institucions  públiques  i  privades  de  la  província  de 
Castelló  dedicades  a  fomentar  la  iniciativa  emprenedora  i  el  creixement  empresarial. 
L’esdeveniment  ha  seguit  una  metodologia  d’aportació  d’idees  per  tots  els  col·lectius 
invitats. Així, s’han tractat temes positius, temes negatius i propostes de millora que, en les 
pròximes setmanes,  s’han de treballar  i de prioritzar,  amb l’objectiu  de planificar  noves 
accions futures en col·laboració.

El taller ha comptat amb una àmplia representació dels diferents organismes vinculats al 
Vicerectorat d’Estudis, Ocupació i Innovació de la Universitat Jaume I. La Càtedra Increa, 
la Unitat  de Suport  Educatiu  i  l’Oficina  d’Inserció Professional  i  Estades en Pràctiques 
(OIPEP) han estat  alguns dels participants,  els quals  han exposat les iniciatives dutes a 
terme  per  l’UJI  per  a  identificar  el  talent  universitari  i  fomentar  la  seua  capacitat 
emprenedora. Sobre les dades aportades, cal destacar que, en 2013, la intenció emprenedora 
entre l’estudiantat va augmentar considerablement respecte d’anys anteriors.

Els  estudiants  han  estat  representats  per  associacions  com  EADE  Consultoria  Júnior 
Empresa,  iWeekendUJI  o  DevelUp.  Equipe  VIA-UJI/Solar  Decathlon  Europe  2014,  ha 
participat com a exemple de col·laboració entre estudiantat i professorat en l’execució d’un 
projecte  de  repercussió  internacional.  Mercedes  Segarra,  professora  de  l’assignatura 



Iniciativa  Empresarial,  ha  exposat  l’estat  actual  dels  estudiants  enfront  de  l’acció 
emprenedora. 

En l’àmbit provincial el taller ha comptat amb la participació d’agents de tota la província 
de Castelló, com la Cambra de Comerç, a través de Prop Emprenedors; la Diputació de 
Castelló,  a  través  dels  centres  CEDS, l’Ajuntament  d’Onda,  ResetWeekend  Castelló,  el 
Centre  Europeu  d’Empreses  Innovadores  (CEEI),  la  Fundació  Globalis  de  Vila-real, 
l’Associació de Joves Empresaris de Castelló, SECOT Castelló i Acciona’t. 

D’altra banda, volem indicar que el projecte Talent Incubator, d’Espaitec, ha estat presentat, 
durant 2014, a dues convocatòries europees d’Erasmus+, modalitat KA2 (Accions Clau 2), 
en un primer lloc no va ser entès bé el projecte i ens ho van negar. En aquests moments 
estem pendents que ens confirmen l’acceptació de la segona sol·licitud. 

Col.laboració amb estudiants de l’assignatura Direcció de la Innovació en l’Empresa, 
del grau en Administració d’Empreses, professora María Luisa Flor
• Visita  el  14  d’octubre  de  2014.  Celebrada  a  la  sala  e’Suc  d’Espaitec#1,  on  Juan 

Antonio Bertolín (CIO/CPO Espaitec) va explicar detalladament els cinc projectes de 
l’e’LivingLab en els quals els estudiants estaven interessats i en els quals treballaran 
per a resoldre-hi problemes i necessitats plantejades. 

• Reunions de treball amb els estudiants i les estudiantes de l’assignatura Direcció de la 
Innovació  en  l’Empresa,  del  grau  en  Administració  d’Empreses  per  a  analitzar  els 
dubtes i comentaris sobre els projectes d’anàlisi que van triar. 13 i 14 de novembre de 
2014. 

• Presentació  dels  treballs  d’anàlisi  sobre  els  projectes  e’LivingLabs  realitzats  pels 
estudiants  de  l’assignatura  Direcció  de  la  Innovació  en  l’Empresa,  del  grau  en 
Administració d’Empreses, 9 de desembre de 2014. 

• Col·laboració d’empreses d’Espaitec amb l’assignatura Direcció de la Innovació, en el 
grau en Administració d’Empreses, de María Luisa Flor. 
Un grup d’estudiants i d’estudiantes del grau en Administració i Direcció d’Empreses, 
assignatura Direcció de la Innovació en l’Empresa, van col·laborar durant uns quants 
mesos amb empreses d’Espaitec, amb l’aportació de solucions innovadores a 
problemes prèviament identificats per les empreses sota la supervisió de la professora 
Maria Luisa Flor. 
Les empreses d’Espaitec interessades a participar en la col·laboració van ser: Civera 
Tecnológica, Neteck, e-commfactory, Inhedit, Soluciones 480, Paynopain, Biótica, 
Alpre, Mas Ingenieros, i Open MS. 
Però només van seleccionar les empreses següents: Biótica, Inhedit, Soluciones 480 i 
Open MS, a les quals, després de les propostes inicials de cada una d’aquestes, els 
estudiants van plantejar una sèrie de solucions respectives. 

Col·laboració amb l’estudiant de l’UJI Carlos Pastor Doñate



Durant el curs 2013-14 també hem comptat amb la col·laboració d’un altre estudiant de 
l’UJI, Carlos Pastor Doñate, del grau en Administració i Direcció d’Empreses, assignatura 
Direcció de la Innovació en l’Empresa. 

Va realitzar el seu Treball de Final de Grau «El papel de los parques en el favorecimiento 
de la innovación empresarial», sobre la base de l’enquesta que va fer al conjunt d’empreses 
d’Espaitec. 

Col·laboració amb la professora María de las Mercedes Segarra

Professora  del  Departament  d’Administració  d’Empreses  i  Màrqueting  de  la  Facultat 
Ciències  Jurídiques  i  Econòmiques  que  imparteix  l’assignatura  d’Iniciativa  Empresarial 
entre els estudiants d’últim any del grau en Informàtica de l’UJI.

Hem  col·laborat  amb  María  de  les  Mercedes  Segarra  durant  tot  el  curs.  Com  a  fruit 
d’aquesta col·laboració, diversos alumnes seus van mostrar interès a crear la seua empresa. 
Espaitec va estar en contacte amb professora i alumnes, tant directament com a través de 
SECOT Castelló.

Participació  en  el  curs  d’estiu,  organitzat  per  l’UJI:  La  Biotecnologia:  bases  i 
aplicacions en agricultura, nutrició, farmàcia i medicina. 

Dirigit per Ana María Sánchez Pérez, de la Unitat Predepartamental de Medicina, i Aurelio 
Gómez Cadenes, del Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural, i realitzat els 
dies 14, 15, 16, 17 i 18 de juliol de 2014, al campus de l’UJI. 

Durant la jornada de dijous, dia 17 de juliol, i després de les conferències inicials, es va 
realitzar  una  visita  a  Espaitec,  concretament  a  l’empresa  Biótica,  ubicada  en  l’edifici 
Espaitec#2. 

Les nostres relacions amb la CEC 
Presentació de l’informe GEM a Castelló 

Espaitec i CEC analitzem l’impacte de la iniciativa emprenedora en el creixement econòmic 
de la Comunitat Valenciana.

El  dilluns  13  de  gener  de  2014  es  va  presentar,  a  la  sala  d’actes  de  la  Confederació 
d’Empresaris de Castelló (plaça de María Agustina, 1), l’informe Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) Comunitat Valenciana 2011-12. 

L’informe  GEM  constitueix  una  iniciativa  especialitzada  en  el  mesurament  i  la 
caracterització de l’activitat emprenedora i l’anàlisi de la relació que té amb el creixement 
econòmic.  Té  com a  missió  explorar  i  avaluar  el  paper  que  juga  l’emprenedoria  en  el 
desenvolupament de les economies i en la creació d’empreses. Els seus informes, d’àmbit 
global,  nacional,  regional  o  de  ciutat,  són  una  font  de  referència  per  al  seguiment, 
l’avaluació  i  l’anàlisi  estratègica  de  l’activitat  emprenedora.  Hi  ha  més  de  90  països 



involucrats i la Xarxa Espanyola d’Equips Regionals GEM és una de les estructures millor 
valorades, la qual va rebre en 2011 el premi al millor equip GEM del món. 

Les  variables  analitzades  per  l’informe  són  múltiples  i  fan  referència  a  la  capacitat 
emprenedora per sectors d’activitat, gènere, impacte de la cultura emprenedora en la creació 
d’empreses noves, anàlisi de creació i mortalitat de noves empreses, entre moltes altres. 

En l’acte de dilluns 13, l’equip GEM de la Comunitat Valenciana va presentar els resultats 
de l’informe de l’anualitat  2011-12. Va ser presidit per Joaquín Ríos Casanova, director 
general de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) i va comptar amb la 
intervenció de José María Gómez Gras, director de l’informe i catedràtic d’Organització 
d’Empreses de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. 

Projecte Estratègia d’Innovació a la Plana Baixa

La Confederació d’Empresaris de Castelló ens va sol·licitar realitzar un projecte pilot de 
l’Estratègia de Competitivitat Territorial i Especialització Intel·ligent en el sector industrial 
de la comarca de la Plana Baixa de la província de Castelló,  al voltant del  concepte de 
generació  d’àrees  d’innovació  i  l’impacte  d’aquestes  en  el  desenvolupament  local  del 
territori. 

Els municipis que conformen la comarca de la Plana Baixa són: Aín, l’Alcúdia de Veo, 
Fondeguilla, Almenara, Les Alqueries, Artana, Betxí, Borriana, Xilxes, Eslida, La Llosa, 
Moncofa, Nules, Onda, Ribesalbes, Suera, Tales, la Vall d’Uixó, Vila-real i Vilavella. 

Revista Infocec

Cada dos mesos es publica la revista Infocec de la Confederació d’Empresaris de Castelló, 
la qual compta amb la participació activa d’Espaitec.

En els apartats de notícies breus o en l’informe de la revista es publiquen notícies del Parc 
Científic  Tecnològic  i  Empresarial  de  l’UJI  i  en  la  secció  Emprenedors,  Esther  Ramo 
(Comunicació i màrqueting d’Espaitec) realitza entrevistes personalitzades de les empreses 
del Parc. 

Jornada  Tecnologies  Desenvolupades  a  Espaitec  per  al  Sector  Empresarial 
Castellonenc.

El dia 18 de setembre de 2014 va tenir lloc, a la Confederació d’Empresaris de Castelló, la 
Jornada Tecnologies Desenvolupades a Espaitec per al Sector Empresarial Castellonenc. Un 
esdeveniment pensat per a impulsar projectes de col·laboració i de resolució de problemes 
tecnològics entre empreses vinculades a Espaitec i al teixit empresarial de Castelló.

En la jornada s’han presentat solucions tecnològiques dividides en diferents blocs temàtics. 
Cinc han estat les empreses que han presentat propostes en Tecnologies de la Informació i 
Comunicacions  (TIC),  destacant  les  solucions  NFC i  RFID, aplicades  al  màrqueting,  la 
seguretat i la captura automàtica de dades oferides per Cité Trade Tecnologies i els nous 
productes per a la gestió d’entrades, laboratoris i administració electrònica, presentats per 



4TIC.  El  bloc  ha  comptat  també  amb  la  intervenció  d’empreses  com  Tissat/Walhalla, 
Nostra i Gamesonomy.

El sector salut ha estat representat per Outcomes10, única empresa a la província dedicada a 
la investigació i resultats en salut i farmacoeconomia. Ingesom ha representat al sector de 
tecnologies  de  producció  industrial,  i  ha  presentant  un  conjunt  de  solucions  per  a 
l’automatització industrial. Els materials intel·ligents han estat representats per l’empresa 
42Tek, que desenvolupa i proporciona tecnologies pràctiques,  econòmiques i sostenibles 
basades en l’aplicació de la nanotecnologia  al  tractament  d’aigua.  Finalment  Witcob ha 
donat a conèixer els seus innovadors serveis de màrqueting, planificació estratègica i imatge 
corporativa. 

Relacions amb les empreses del Parc
Indicadors de 2014 

A continuació presentem els indicadors d’Espaitec relatius a l’exercici 2014 i prenem com a 
referència les dades exigides per l’Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya 
(APTE),  que recopila  indicadors d’entitats  semblants  a Espaitec d’abast  nacional.  En la 
informació recopilada no s’hi inclouen les empreses UBE Corporation Europe SA, Kerajet 
SA i Grupo Gimeno, virtualment connectades a Espaitec, per les dimensions superiors als 
20 M€, ja que alteren en excés els indicadors. 

Nombre d’empreses

Al  tancament  de  l’exercici  de  2014  el  Parc  Científic,  Tecnològic  i  Empresarial  de  la 
Universitat Jaume I comptava amb 64 empreses i entitats vinculades. D’aquestes 17 estaven 
físicament ubicades en les seues instal·lacions, 5 estaven vinculades a través del servei de 
cotreball i les altres 42, de manera virtual. 

Durant 2014, 11 empreses es van donar de baixa i 12 d’alta. Entre les altes destaca una 
empresa ubicada a Madrid i una empresa internacional que, des dels Països Baixos, hi ha 
decidit vincular-se a Espaitec, inicialment a través d’un servei de cotreball, amb la previsió 
d’instal·lar-s’hi  físicament  en  els  pròxims  mesos.  D’altra  banda,  ja  són  diverses  les 
empreses ubicades en Espaitec#2 que han iniciat el seu procés d’internacionalització. 

Sectors d’activitat

Si  ens  centrem en  els  sectors  d’activitat,  hi  destaca  el  sector  de  les  tecnologies  de  la 
informació i comunicacions (TIC) amb 29 empreses i dos grups d’investigació, la qual cosa 
suposa un 48% del total de l’activitat del Parc. El sector de les tecnologies de la producció 
industrial  està  representat  per  vuit  empreses,  la  qual  cosa  suposa  un  13%  del  total 
d’activitat. En treball dels materials intel·ligents i centrant l’activitat en la nanotecnologia hi 
ha  dues  empreses  vinculades,  el  que  suposa  un  3%  d’activitat  del  Parc,  el  mateix 
percentatge d’empreses opera en el sector químic, dues, també. En el sector de les empreses 
de  sostenibilitat  i  tecnologies  netes,  més  conegudes  com  a  «clean  tech»  operen  sis 
empreses, és a dir, un 10% del total. El sector salut es manté respecte a anys anteriors amb 



quatre empreses, un 6% de l’activitat. El 17% de l’activitat del Parc se centra en serveis 
avançats,  on  operen  dues  entitats  sense  ànim  de  lucre,  un  grup  d’investigació  i  vuit 
empreses.

Personal

Respecte al nombre de treballadors i de treballadores vinculats a Espaitec, tant de manera 
virtual com a les instal·lacions del Parc, el nombre ascendeix un any més, en 2014 va tancar 
amb 777 persones. D’aquestes, 211 estan íntegrament dedicades a I+D. De la totalitat del 
personal vinculat, 527 són homes i 250, dones.

Si tenim en compte  únicament  les  empreses,  entitats  i  grups  d’investigació  instal·lats  a 
Espaitec#1 i Espaitec#2, 2014 va tancar amb 268 persones que treballen diàriament en les 
nostres instal·lacions, la qual cosa suposa un increment de més d’un centenar de persones 
respecte  a  2013.  Ací  destaquen  grups  d’investigació  com  l’INIT  que  compta  amb  60 
treballadors i empreses com Soluciones Cuatroochenta o Paynopain que ja empren a més 
d’una vintena de persones cada una. 

Col·laboracions amb la Universitat Jaume I

El  conjunt  d’empreses  vinculades  a  Espaitec  ha  tingut,  durant  2014,  a  80  estudiants  i 
estudiantes en pràctiques, acollits a través de l’OIPEP i de la FUE-UJI. D’aquests, 16 han 
estat contractats per les empreses. A més de generar ocupació qualificada per als acabats de 
titular de la Universitat Jaume I, les empreses vinculades a Espaitec han col·laborat en 17 
màsters, 12 cursos i 67 jornades i seminaris. 

Durant 2014 s’han consolidat col·laboracions amb estudiants i professors de la Universitat 
Jaume I. Un exemple és la col·laboració amb l’assignatura Iniciativa Empresarial dels graus 
en  Informàtica  i  Matemàtica  Computacional,  o  Gestió  de  la  Innovació  del  grau  en 
Administració i Direcció d’Empreses.

Facturació

La  facturació  total,  durant  l’exercici  de  2014,  ha  estat  de  60.453.996  euros,  amb  una 
inversió en I+D de 3.648.792 euros. Aquestes xifres corresponen a la suma de la facturació 
i  inversió  en I+D+i de  l’exercici  de 2014 de totes  les  empreses  vinculades  a  Espaitec, 
físiques i virtuals, tret d’UBE Corporation Europe S.A, Kerajet SA i Grupo Gimeno.

Innovació i transferència de tecnologia

En l’exercici de 2014 han estat 11 les patents registrades per la totalitat de les empreses 
vinculades i vuit les llicenciades. A més, el conjunt d’empreses vinculades a Espaitec ha 
col·laborat  amb  un  total  de  38  grups  d’investigació  universitaris,  i  s’han  mantingut 
relacions directes (forma part habitual de la plantilla) i indirectes (col·laboracions puntuals) 
amb 67 investigadors de la Universitat Jaume I i altres del territori nacional. 



Alguns dels  grups d’investigació amb què s’ha col·laborat  són el  Temporal  Knowledge 
Bases  Group  (KRONO),  l’Institute  of  New Imaging  Technologies  (INIT)  i  el  grup  de 
Química Orgànica i Inorgànica, entre altres. 

Seguiment i control de les empreses
• Realitzem seguiment i control de cada una de les empreses des que es van instal·lar al 

Parc,  ja  siguen  empreses  derivades  o  empreses  emergents,  ubicades  físicament  a 
Espaitec#1, com les empreses en fase de creixement (grow-up) ubicades a l’edifici 
Espaitec#2. 

• D’altra  banda,  comptem amb l’empresa  tractora  Tissat  amb edifici  propi,  a  la  que 
també portem seguiment. 

• Reunions  mensuals/trimestrals  amb  els  responsables  de  cada  una  de  les  empreses 
instal·lades al Parc.

• Oferim els  e’serveis  d’Espaitec,  (Vents,  e’Xfer,  Job,  Capital,  e’LivingLab,  e’Joint, 
e’Innobridge, e’Pmo, e’Innowatch, e’Speedup, e’Strategy, Net) a les empreses del Parc 
segons les seues necessitats i que són descomptats del seu portamonedes electrònic 
e’Wallet. 

• Gestionem diàriament totes les incidències de les empreses ubicades al Parc a través de 
l’e-ujier i del CAU de l’UJI. 

• Realitzem el seguiment dels contractes de cessió d’espais de les empreses amb l’UJI, 
com ara sol·licituds de prorrogues, ampliació d’espais, altes, baixes, etc.

• Sol·licitem els indicadors de les empreses (com la facturació, personal I+D, estudiantat 
en pràctiques UJI que contracten, etc.) per a portar un control de la seua activitat i 
creixement.

• Realitzem difusió  de  les  empreses  del  Parc,  els  seus  productes  i  les  accions  que 
realitzen,  en diferents  mitjans de comunicació (notes de premsa UJI,  revista APTE 
Techno, revista de la CEC, Twitter, Facebook, pàgina web de l’UJI, Espaitec, etc.) 

Realització d’un catàleg de productes i serveis d’Espaitec

Per a l’execució d’aquesta activitat s’han utilitzat dos mecanismes:
• A través d’una plataforma multimèdia s’ha realitzat una llibreria digital d’Espaitec, la 

qual  ha  permès  difondre  l’àmplia  oferta  de  productes  i  serveis  de  les  empreses 
instal·lades i vinculades a Espaitec en format catàleg digital. 

• A través de la generació d’un mapa de capacitats construït sobre la base de «smart-
tags»  o  etiquetes  intel·ligents  que  defineixen  les  característiques  bàsiques  dels 
productes  i/o  serveis  oferits  per  les  empreses.  Aquest  mapa  permet,  d’una  banda, 
identificar sinergies entre empreses que treballen en les mateixes àrees de coneixement 
i, d’una altra, oferir els visitants una manera dinàmica de localitzar empreses del Parc 
que aporten solucions sobre necessitats concretes. 

Realització d’accions de difusió amb un doble enfocament. Business to Science (B2S) i 
Science to Business (S2B)



Per  a  aquesta  activitat  s’ha  realitzat  un  conjunt  d’accions  de  difusió  per  a  fomentar  la 
transferència  tecnològica  activa  de  les  empreses  a  través  de  xarxes  nacionals  i 
internacionals, amb l’objectiu de dinamitzar la funció comercial de les empreses d’Espaitec 
Butlletí oportunitats de negoci SEIMED i APTE. 

Espaitec col·labora estretament amb SEIMED i APTE fent arribar al conjunt d’empreses 
del Parc informació sobre les diferents oportunitats de negoci publicades des de l’Enterprise 
Europe Network (SEIMED) i la Xarxa de Cooperació Empresarial (APTE).

 Després de reunions amb les empreses per a recopilar informació sobre els seus interessos i 
necessitats  comercials,  Espaitec  actua  com  a  filtre  enfront  de  la  informació  rebuda 
setmanalment per SEIMED i APTE. S’analitzen les oportunitats de mercat i les necessitats 
empresarials,  llavors,  Espaitec  prepara  i  envia  butlletins  amb  oportunitats  comercials 
personalitzats per a les empreses del Parc. Una vegada l’empresa mostra interès per alguna 
de les propostes enviades, Espaitec actua de nexe d’unió entre l’empresa interessada i la 
plataforma (SEIMED / APTE) i fa el seguiment de la relació comercial durant tot el procés. 

Impulsar xarxes comercials compartides entre les empreses
• Acció de suport a Paynopain SL en la identificació de possibles socis tecnològics a 

Nairobi  (Kenya)  ubicats  en  parcs  cientificotecnològics  que  pogueren  establir  una 
aliança d’empreses amb Paynopain per a donar-los suport en les diferents oportunitats 
que es puguen detectar al mercat kenyà en l’àmbit de les plataformes de pagament en 
línia. 

• Acció de suport a Ceteck en la identificació de candidats amb habilitats comercials que 
puguen  contribuir  a  la  penetració  més  ràpida  en  el  mercat  de  l’eina  de 
desenvolupament conceptual de programari Genexus. 

• Suport  a  Laboratoris  Costa,  SL  en  el  desenvolupament  i  implementació  d’una 
estratègia  de  màrqueting  relacional  i  proposició  d’un  canal  de  distribuïdors  per  al 
sector de cosmètica, essencialment a Europa i a la Unió dels Emirats Àrabs.

• Acció de suport a Actualmed en la cerca de distribuïdors i/o comercials a Mèxic i a 
Colòmbia per als  seus productes  de gestió  d’imatge radiològica en el  núvol.  Per  a 
aquesta activitat  s’ha analitzat  l’estat  de l’art  en la  tecnologia subscrita en ambdós 
països i la identificació de possibles aliats per a explorar el mercat actual i detectar-hi 
oportunitats de negoci. 

• Acció de suport a Repol, SL en la creació d’un «Launch Factory Lab» per a donar 
suport  a  emprenedors  amb  idees  i  projectes  innovadors  de  caràcter  industrial,  i 
proporcionar-los un espai  físic  a  les  noves  instal·lacions de Repol,  metodologia  de 
treball i el suport inicial perquè desenvolupen noves activitats empresarials. 

• Acció  de  suport  a  UBE,  SA en  la  identificació  de  noves  oportunitats  de  negoci 
innovadores  en  el  sector  dels  materials  intel·ligents  (Smart  Materials).  En  aquest 
procés s’han abordat les tasques següents: 

• Anàlisi  detallada  de  les  diferents  línies  de  treball  d’UBE  a  fi  de  determinar  les 
possibles necessitats a cobrir en la cadena de valor. 



• Procés  de  «technology  scouting»  en  el  mercat,  que  permeta  identificar  possibles 
oportunitats de negoci complementàries. 

• Elaboració  de  «challenges»  enfocats  a  usos  alternatius  de  les  tecnologies 
desenvolupades  per  UBE  i  que  podrien  desembocar  en  oportunitats  de  negoci 
alternatives i/o complementàries.

Acció comercial Objectiu Vendre 

Per a augmentar l’acció comercial de les empreses vinculades a Espaitec i, per extensió, la 
visibilitat  dels  seus productes  i  serveis,  es  decideix  dur  a terme una sèrie  d’accions  de 
dinamització i formació entre el conjunt d’empreses del Parc. 

Per a dotar els empresaris i investigadors de les empreses i entitats vinculades a Espaitec de 
coneixements sobre acció comercial, hem seleccionat a una de les empreses d’Espaitec.

Medco Health ha estat seleccionada a través d’un concurs obert a totes les empreses, per a 
mentorar-la en la seua acció comercial durant diverses sessions pràctiques, basades en un 
producte/servei real. 

En col·laboració amb Out’s Outsourcing, també una empresa d’Espaitec, hem dut a terme la 
planificació,  dinamització  i  execució  del  programa  Objectiu  Vendre  per  a  l’empresa 
seleccionada. Es va decidir acompanyar a l’empresa seleccionada en la realització del seu 
pla d’acció comercial, per a analitzar els principals problemes a què s’enfronta una empresa 
emergent de base tecnològica d’Espaitec per a arribar al mercat. 

Després d’analitzar els aspectes fonamentals de la comercialització de productes i serveis 
innovadors,  Espaitec  i  Out’s  van  elaborar  un  qüestionari,  dirigit  al  conjunt  d’empreses 
vinculades a Espaitec. En aquest, es recull informació relacionada amb:
• Definició del producte/servei
•  Segmentació del públic objectiu
• Proposta de valor
• Argumentari de venda 
• Canal/promoció 

La informació rebuda es va recopilar  i  analitzar,  amb la  mateixa es va seleccionar  una 
empresa amb què treballar en cinc sessions pràctiques. En cada sessió es va treballar una de 
les àrees comercials, amb mentoria pràctica i basant-se en un producte real per Out’s. La 
Unitat de Gestió d’Espaitec va seguir el projecte i les diferents sessions. 

Jornades d’Espaitec 
Infoday. Instrument Pime Horizon2020

El  10  d’abril  de  2014  va  tenir  lloc  a  la  sala  multiusos  d’Espaitec#2  una  jornada  de 
presentació d’Instrument Pime.



L’esdeveniment  va  ser  de  caràcter  pràctic,  i  els  assistents,  investigadors,  empreses  i 
personal universitari van poder-hi avaluar l’adequació del seu projecte a aquesta eina de 
finançament, dotada amb 3.000 milions d’euros per al període 2014-20 i enquadrat dins de 
la convocatòria general Horizon2020. 

Aquest instrument suposa una eina per al suport de les pimes amb tres objectius molt ben 
definits. En primer lloc, millorar la rendibilitat i el creixement de les pimes mitjançant la 
combinació i la transferència de coneixements nous o existents a solucions innovadores, 
disruptives  i  competitives.  En  segon,  captar  i  distribuir  les  innovacions.  Finalment, 
augmentar la inversió privada en la innovació. Per a això, consta de tres fases distintes i un 
servei d’orientació i tutoria. 

En la primera fase es pretén aconseguir  un estudi  de la viabilitat  tecnològica,  així  com 
econòmica, d’una idea/concepte innovadora per al sector de la indústria (nous productes, 
processos, disseny, serveis i tecnologies o noves aplicacions en el mercat de les tecnologies 
existents). En aquest cas, el finançament es destina com una suma global de 50.000 euros. 
Els projectes han de durar uns sis mesos. 

La segona fase és el suport als projectes d’innovació que demostren un alt potencial  de 
competitivitat i creixement de les empreses. Les propostes es basen en un pla de negoci 
elaborat,  a través de la primera fase o d’un altre mitjà. Les propostes han d’estar en un 
marge d’entre 0,5 i  2,5 milions d’euros, les ajudes ascendeixen al 70% dels costos. Els 
projectes han de durar entre 12 i 24 mesos.

Durant la tercera fase, les pimes poden beneficiar-se de serveis de suport indirectes, així 
com accedir a les facilitats financeres que ofereix la Unió Europea.

Als beneficiaris seleccionats se’ls ofereix orientació i tutoria de suport durant la primera i 
segona fase. Aquest servei és accessible a través de la xarxa Enterprise Europe Network. A 
més, al llarg de les tres fases, aquesta xarxa complementa el suport, mitjançant l’accés a 
l’oferta d’innovació i de serveis d’internacionalització. 

Jornada «Nice to Meet You»

Celebrada a la sala multiusos d’Espaitec#2, el 12 setembre de 2014, ha estat una oportunitat 
en la qual s’han donat a conèixer les noves incorporacions al Parc i s’han fomentat sinergies 
entre aquestes. En definitiva, ha estat una trobada de les empreses vinculades a Espaitec, 
amb la dinamització de l’esdeveniment per l’empresa col·laboradora Respira. 

Jornada de Micromecenatge «Finançament no bancari per a iniciatives innovadores»

Espaitec va organitzar la Jornada de Micromecenatge, el 16 d’octubre de 2014, a la sala 
multiusos  Espaitec#2,  dins  del  projecte  denominat  Suport  a  la  creació  d’una  xarxa 
d’inversors estudiants sota models de micromecenatge.

A Europa només el 5% dels projectes innovadors pensen en el finançament extrabancari per 
a aconseguir capital, tret del Regne Unit, on aquest tipus de finançament assoleix el 30% 



dels projectes, xifra que augmenta fins al 50% a països com els Estats Units d’Amèrica. 
Quines alternatives de finançament no bancari tenim i com funcionen? Quina és la situació 
actual a Espanya? I a la resta d’Europa? Quins tipus de projectes solen obtenir finançament 
col·lectiu? Quant es pot aconseguir? En quines condicions? Totes aquestes preguntes van 
ser contestades durant la Jornada «Finançament no bancari per a iniciatives innovadores». 

La primera part de la jornada va comptar amb la intervenció de: 
• Xavier Olivella, fundador de l’Asociación Española de Crowdfunding, qui va desvelar 

indicadors bàsics sobre l’estat del micromecenatge nacional, ens va aclarir dubtes sobre 
la legislació actual i va explicar els diferents tipus de plataformes que existeixen en 
l’actualitat.

Durant la segona part de la jornada es van presentar diversos projectes socials, empresarials 
i tecnològics que han aconseguit finançament extrabancari: 
• Juan Vicente Centelles de la llibreria Argot va contar com va aconseguir 3.642 euros de 

finançament per al llibre Cuina casolana de Castelló, a través de Verkami. 
• Aitor  Martínez  va  presentar  l’experiència  del  projecte  Equipe  VIA-UJI-Solar 

Decathlon Europe, que va aconseguir 8.345 euros de finançament a través de Goteo.
• Aymar Celdrán va parlar  d’InvierteMe, una plataforma que contacta a emprenedors 

amb inversors a través de la qual va aconseguir 30.000 euros per al seu projecte Yiobs.
• Finalment, Antonio de les Nieves de l’empresa Yerbabuena Software (YSEngineers), 

va  explicar  com aconseguir  300.000 euros  de finançament  a  través  de The Crowd 
Angel 

Resultats obtinguts: 

El nostre objectiu de dinamitzar la creació d’una xarxa de joves inversors universitaris que, 
a través de mecanismes de micromecenatge, puguen donar suport,  impulsar i afavorir la 
materialització  de  les  iniciatives  empresarials  llançades  per  membres  de  la  comunitat 
universitària, finalment no va arribar a bon terme. 

Però, a pesar de tot, hem continuat treballant en el model micromecenatge, amb gran èxit 
després  de  l’organització  de  la  Jornada  «Finançament  no  bancari  per  a  iniciatives 
innovadores», ja que diversos estudiants universitaris estan interessats a posar en marxa la 
seua iniciativa pròpia empresarial després d’assistir a la Jornada. 

Jornada «Cadena de favors, meeting room», celebrada el 23 d’octubre de 2014, a la 
sala multiusos Espaitec#2. 

Celebrada el 23 d’octubre de 2014, a la sala multiusos d’Espaitec#2. L’objectiu d’aquest 
projecte  ha estat  dinamitzar,  d’una  banda,  el  concepte  de  construcció  d’equips  («team-
building»)  en l’àmbit  empresarial  i,  d’una altra,  en l’àmbit  de Parc.  És  a  dir,  impulsar 
aqueix  sentiment  de  pertinença  en  ambdues  escales.  Per  a  això,  hem  organitzat,  des 
d’Espaitec,  i  en  col·laboració  amb  l’empresa  Respira  Comunicación  Experiencial,  la 
Jornada «Cadena de favors, meeting room» per a formar tots els membres de l’ecosistema 



d’Espaitec en habilitats de treball en equip, de direcció,  i d’intercooperació, així com el 
reforç de la identitat pròpia del Parc en tots els elements. 

Hem  realitzat  sessions  amb  les  empreses  d’Espaitec  per  a  integrar-hi  grups,  conèixer 
necessitats alienes i fomentar solucions col·laboratives i innovadores.

Aquesta  acció  va  convocar  dues  reunions  participatives  entre  els  representants  de  les 
empreses  que  conformen  Espaitec.  L’objectiu  va  radicar  en  què  cada  empresa  poguera 
plantejar de manera anònima algun dels seus problemes o inconvenients, i rebera múltiples 
solucions  oferides  pels  companys  del  Parc  Tecnològic.  Les  conclusions  finals  de  cada 
problema/solució es van plasmar en una memòria pública per a tots els participants.

Es va tractar de dividir la totalitat d’empreses que conformen el Parc Tecnològic en grups 
de deu a dotze persones. Per a la qual cosa, es van dissenyar unes caselles amb uns dies i 
horaris marcats  per l’organització,  i  un representant de cada empresa es va apuntar a la 
casella que més li convenia per l’horari/dia en què la reunió va tenir lloc. Això es va fer així 
fins a completar les caselles establides.

Un dels membres de l’organització es va reunir amb els grups i els hi va oferir un full on 
cada representant va escriure una problemàtica o inconvenient patit per la seua empresa. 
Després  d’això,  tots  els  papers  es  van  depositar  en  una  urna  i,  aleatòriament,  cada 
participant va triar un a l’atzar. Al no tractar-se de la seua problemàtica i realitzar-se de 
forma totalment anònima, ho va exposar públicament sense cap tipus de pudor i, en aqueix 
moment, tots els assistents –incloent-hi la mateixa persona que ho va escriure–, participaren 
grupalment proposant i oferint solucions. Així, amb tots els papers; el moderador va recollir 
també les impressions per a elaborar una memòria final. 

Enguany, des d’Espaitec hem volgut reforçar la idea de pertinença al Parc entre tots els 
treballadors i les treballadores vinculats a la institució. El missatge ha estat que Espaitec és 
molt més que un espai on treballar, és un espai on créixer personalment i professionalment 
un entorn únic dins de la província de Castelló, ple d’oportunitats i de persones amb talent 
per a fomentar sinergies. 

Per a això, hem realitzat unes samarretes amb l’objectiu d’aconseguir que el personal de 
totes les nostres empreses en posar-se-les tinga aqueix sentiment de pertinença a un entorn 
Innovador com és Espaitec. 

Desdejunis amb talent Espaitec «Saber vendre per a poder emprendre» amb Félix 
Lafuente.

Objectiu de l’acció: 

Dotar  els  empresaris  i  els  investigadors  de  les  empreses  i  de  les  entitats  vinculades  a 
Espaitec de coneixements sobre acció comercial.
• Acostar  la  venda  a  professionals  tècnics  i  científics  de  qualsevol  disciplina  que 

necessiten vendre.
• Oferir formació sobre tècniques de venda de productes tecnològics.



• Oferir formació sobre canals de comercialització, com solucionar els problemes del 
nostre públic objectiu i no la tecnologia? 

• Realitzar  accions  de  dinamització  genèriques  que  seran  reforçades  per  accions 
individuals, com per exemple el projecte objectiu vendre. 

Anàlisi de les necessitats:
• Necessitat  d’augmentar  la  visibilitat  dels  productes  i  serveis  desenvolupats  per 

empreses i grups d’investigació vinculats a Espaitec.
• Necessitat d’augmentar-ne l’impacte en el mercat. 

El taller pràctic, de dues hores de duració, sota el format de desdejuni de treball exclusiu per 
a  empreses  Espaitec,  va  oferir  informació  per  a  refrescar  el  coneixement  sobre  l’acció 
comercial.  Després  d’una  breu  introducció  teòrica  i  conceptual,  amb  totes  les  novetats 
existents, es va obrir un debat per a analitzar casos reals. 

Jornades en col·laboració amb les nostres empreses

En  Espaitec  disposem  d’una  àrea  de  suport  a  les  empreses  del  Parc,  dedicada  a 
l’organització  d’esdeveniments  comercials,  jornades  científiques,  trobades  per  a  la 
transferència tecnològica i qualsevol esdeveniment social d’interès per a la seua activitat 
empresarial.  Aquestes  activitats  s’exerceixen  habitualment  al  Centre  d’Intercanvi  de 
Coneixement i Innovació [CI2], Espaitec#2. 

Al  mateix  temps  també  reforcem  la  presència  de  les  nostres  empreses  en  diferents 
esdeveniments  empresarials  per a la transferència  tecnològica,  com ara fires sectorials  i 
jornades científiques, en les quals augmenta la generació d’oportunitats de negoci. 

Espaitec adapta les necessitats de cada empresa i esdeveniment celebrat, des d’accions de 
difusió  bàsiques  amb  els  mitjans  de  comunicació  locals  a  l’elaboració  i  execució  de 
campanyes de comunicació, enfocades a un esdeveniment específic amb una finalitat molt 
definida. 

A continuació destaquem els esdeveniments de 2014 en els quals hem donat suport a la 
participació i a l’assistència de les nostres empreses junt amb Espaitec: 
• Fòrum Transfiere: Assistència, els dies 11 i 12 de febrer de 2014, de Paco Negre (CEO 

Espaitec) acompanyant a l’empresa Ceteck, vinculada al Parc, a la tercera edició del 
fòrum Transfiere, un esdeveniment de dos dies de duració, considerat com la principal 
trobada  nacional  de  transferència  de  tecnologia.  Un  gran  fòrum  professional  i 
multisectorial de la innovació espanyola on s’acrediten més de 1.800 professionals, 
375  empreses  líders  en  I+D+i,  268  grups  d’investigació,  52  universitats  i  1.856 
projectes científics. 

• Fires sectorials com Biospain, Expoquimia, SIMO Network, App Trade Centre.  Els 
dies 18 i 19 de setembre de 2014 va tenir lloc a València la segona edició de l’App 
Trade Centre, el primer esdeveniment aglutinador de l’ecosistema de les aplicacions a 
Espanya,  a  la  qual  va  assistir  la  nostra  empresa  líder  en  aplicacions,  Soluciones 



Cuatroochenta. 
• Fòrums sobre la innovació i el finançament com Emtech Spain o Forinvest. 

En aquesta ocasió l’empresa del Parc, Info-Digits va assistir a Forinvest.
• Valencian Global Growth Program. 

En la nova edició de 2014 participa baix el nostre suport l’empresa del Parc, ubicada en 
Espaitec#2, Outcomes’ 10. 

• Fira Imex. 
Fira de negoci internacional i  inversions,  organitzada per la Cambra de Comerç de 
Castelló, els dies 18 i 19 de juny de 2014, a la qual va assistir i va participar Espaitec 
acompanyant a cinc de les nostres empreses. 

Convenis i col·laboracions 
Conveni de col·laboració amb la Fundació Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI)

Espaitec i la Fundació Universitat Jaume I-Empresa de Castelló (FUE-UJI) van firmar, el 
28 de febrer de 2014, un conveni de col·laboració per a oferir i promocionar, de manera 
conjunta, conferències, seminaris i cursos de formació. 

En base al conveni, la FUE-UJI ofereix als treballadors d’Espaitec i empreses vinculades 
una sèrie de beneficis en matèria de formació i acollida d’estudiantat en pràctiques. Així, els 
treballadors de les empreses físiques d’Espaitec podran optar a un 10% de descompte sobre 
la matrícula en els cursos impartits per la FUE-UJI. A més, totes les empreses vinculades al 
Parc podran sol·licitar cursos de formació específica a mesura, col·laborar amb la FUE-UJI 
en l’acollida d’estudiants i  d’estudiantes  en pràctiques extracurriculars  i formar part  del 
claustre docent de la FUE-UJI. 

Per la seua banda,  a través de la difusió de l’oferta  formativa de la FUE-UJI, Espaitec 
donarà a conèixer als més de 700 treballadors altament qualificats, vinculats al Parc l’oferta 
formativa  de  la  mateixa.  Les  empreses  d’Espaitec  de  base  tecnològica  i  alt  component 
innovador, seran caçadors de tendències per a renovar l’oferta formativa de la FUE-UJI en 
les seues principals àrees estratègiques, a més de potencials clients per a la contractació de 
personal  qualificat  i  acollida  d’estudiants  en  pràctiques  extracurriculars.  La FUE-UJI,  a 
través de la seua escola superior ESUE Business School serà, a més, un dels proveïdors de 
formació homologats d’Espaitec. 

Conveni de col·laboració amb l’Institut de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP)

Espaitec i l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau han firmat conveni 
de col·laboració, vinculant-se virtualment a Espaitec. 

Espaitec i les seues empreses seran socis tecnològics d’alguns dels projectes desenvolupats 
per l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau de la Universitat Jaume I. 
En el marc d’aquest conveni, Espaitec es converteix en soci tecnològic de la Unitat Especial 



de  Comunicació,  Intervenció  per  a  la  Pau  en  Conflictes  i  suport  a  la  United  Nations 
Alliance of Civilizations (UPIC-UNAOC). 

Espaitec també ha col·laborat en l’organització del Congrés Internacional de Comunicació, 
Societat Civil i Canvi Social de l’UJI. 

Per  a  analitzar  i  recuperar  la  comunicació  d’èxit  per  al  canvi  social,  diversos  grups 
d’investigació i entitats de la Universitat Jaume I, com Espaitec, estem organitzat, per al 
mes de maig de 2015, el  Congrés Internacional  de Comunicació,  Societat  Civil  i  Canvi 
Social Participatiu, en el qual es donaran cita perfils professionals de comunicació, ONG, 
moviments  socials,  investigadors i  acadèmics  dels  àmbits  de la comunicació,  la societat 
civil i el canvi social. 

Conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona 

El 7 de març de 2014, el Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona (Parc UdG) 
i Espaitec van firmar un conveni de col·laboració. 

L’objectiu del conveni va ser establir el marc de col·laboració entre les entitats firmants en 
l’àmbit del programa Corporate Venturing del Parc UdG. 

Amb la finalitat  de reforçar el programa i aprofitar  les sinergies entre ambdues entitats, 
impulsar la creació de noves empreses derivades corporatives amb ubicacions en cada un 
dels parcs. 

La col·laboració es veu com a un programa de suport a l’empresa industrial dels respectius 
territoris, en el qual Parc UdG aportarà el valor afegit de la seua experiència i ajudarà a 
traslladar la metodologia del programa a Espaitec.

Conveni de col·laboració entre el Banco Popular Español, SA i Espaitec. 

Espaitec  i  Banco  Popular,  amb  data  26  de  maig  de  2014,  van  firmar  un  conveni  de 
col·laboració  per  a  millorar  les  condicions  de  finançament  de  projectes  empresarials 
innovadors. 

Espaitec  i  el  Banco  Popular  han  firmat  un  conveni  de  col·laboració  amb  l’objectiu 
d’afavorir  el  finançament  de  les  empreses  vinculades  al  Parc.  Així,  l’entitat  financera 
realitzarà una oferta completa de productes i de serveis financers a les empreses i autònoms 
vinculades  al  Parc,  amb  l’objectiu  d’ajudar-los  en  la  millora,  el  desenvolupament  i  el 
creixement dels seus negocis. 

Entre l’oferta de serveis financers realitzada destaquen especials condicions de finançament 
per a empreses, préstecs específics per a emprenedors, suport a la gestió de línies ICO i 
condicions  favorables  en  la  contractació  de  targetes  de  crèdit  i  obertura  de  comptes 
bancaris, entre altres. 

Paco Negre, director general d’Espaitec, va declarar que la firma del conveni forma part 
d’una  sèrie  d’accions  que  el  Parc  realitza  en  matèria  de  finançament  per  a  projectes 



empresarials innovadors. «Duem a terme negociacions amb diferents entitats, tant públiques 
com privades,  per a aconseguir  major  finançament  per a  les nostres  empreses».  D’altra 
banda, Javier Mezquita, director del Centro de Empresas de Castellón del Banco Popular, 
ha  afirmat  que  el  conveni  manifesta  l’aposta  de  l’entitat  financera  per  a  ajudar  al 
desenvolupament  i  el  creixement  empresarial  de projectes  innovadors  a  la  província  de 
Castelló. 

Conveni  de  col·laboració  entre  l’Institut  Valencià  de  Competitivitat  Empresarial  i 
RePCV,  PCUV,  CPI,  PCEUMH, Espaitec  i  PCUA per  al  finançament  d’empreses 
innovadores. 

Amb data  2 de setembre  de 2014 van firmar  un conveni  tots  els  parcs  científics  de la 
Comunitat  Valenciana  amb  l’Institut  Valencià  de  Competitivitat  Empresarial,  IVACE, 
representat  per  Máximo  Buch  Torralva,  Conseller  d’Economia,  Indústria,  Turisme  i 
Ocupació. 

L’objectiu és establir un marc de col·laboració que servisca de via per a estimular la creació 
i el desenvolupament d’iniciatives emprenedores i la difusió, que alhora disminuïsca els 
riscos  i  agilite  els  procediments  de  gestió  de  les  parts  firmants  en  les  operacions  de 
finançament de xicotetes i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana. 

Col·laboració amb NDCS, associació Networking Directivas Castellón 

A falta de la firma del conveni, des que es posara en marxa el comitè d’emprenedores dins 
de Networking Directivas Castellón (NDCS), Espaitec ha estat un agent clau per a fomentar 
la creació d’empreses promogudes per dones de la província de Castelló. 

Sempre amb especial atenció a projectes innovadors o de component cientificotecnològic, 
en aquesta línia, destaquen, durant 2014, les accions següents: 
• Participació en NDCS Comité de Emprenededoras (14 d’abril). 
• Mentors  en  el  «Programa  de  mentoria  per  a  emprenedores  Networking  Directivas 

Castellón».  Espaitec  ha  estat  mentor  de  tots  els  projectes  innovadors  i  de  base 
tecnològica  participants  en  el  programa.  Entre  els  projectes  mentorats  destaquen 
iniciatives com Escaparate Freelance (duta a terme des d’abril fins a setembre de 2014) 
o Rock & Dog (iniciada a l’agost, i encara en continuïtat).  

• Com a  entitat  activa  en  el  Comité  de  Emprendedoras,  Esther  Ramo  (directora  de 
Comunicació d’Espaitec) va participar, el 16 de juliol de 2014, en la Jornada sobre 
Emprenedoria  Femenina.  Programa  Dona  Empresa  a  Castelló,  organitzat  per  la 
Generalitat Valenciana i NDCS a la Casa dels Caragols, de Castelló, el 16 de juliol. 
La  jornada  va  reunir  emprenedores,  directives  i  talent  femení  de  la  província  de 
Castelló. En la mateixa es van donar a conèixer els distints programes oferits per la 
GVA dins del programa Dona Empresa i el programa de mentoria de NDCS. 

Col·laboració amb Fundetec

Participació en Jornada Startup4Cities Nacional 



El 10 de juny es va celebrar a Madrid l’avaluació i etapa final del projecte Startup4Cities, 
organitzat per Fundetec i Smartcity, on es van presentar els deu finalistes de la convocatòria 
nacional que es va clausurar el 12 de maig de 2014. 

A  la  reunió  van  assistir  representants  d’ajuntaments  de  grans  ciutats  d’Espanya  per  a 
avaluar els candidats. 

Espaitec es va reunir amb Fundetec i amb Juan José Pérez Macián, regidor de Mobilitat de 
l’Ajuntament de Castelló de la Plana, per a establir les línies de cooperació per a impulsar el 
model Startup4Cities Provincial.  Durant la reunió de treball es van analitzar els diversos 
escenaris d’aplicació de la competició i es va posar de manifest el valor afegit que podria 
donar a la província de Castelló. 

Addicionalment  es  van  mantenir  reunions  amb  diversos  representants  dels  ajuntaments 
assistents per a conèixer la seua valoració de l’experiència que ajudaria a prendre la decisió 
de llançar la iniciativa, de manera local, a la província de Castelló. 

Organització de la Jornada Startup4cities Provincial 

Organització de la Jornada Startup4Cities que es va desenvolupar el 28 d’octubre, a la sala 
multiusos d’Espaitec#2, i va reunir els responsables (alcaldes, tinents alcaldes i regidors de 
noves tecnologies/urbanisme/promoció econòmica) de vuit ajuntaments de la província de 
Castelló: Benicàssim, Almassora, Castelló de la Plana, Nules, Borriana, Vinaròs, l’Alcora i 
Vila-real a fi de presentar el projecte nacional StartUp4Cities (http://startup4cities.es/) que 
ha liderat Fundetec (http://fundetec.es/) junt a SmartCity. 

El projecte Startup4cities és pioner a escala mundial i pretén posar en valor el model de 
ciutats  intel·ligents  per  a  millorar  la  qualitat  de vida dels  ciutadans.  El  seu objectiu  és 
apostar per una emprenedoria de base tecnològica que oferisca solucions als nous reptes del 
desenvolupament urbà, i crear serveis innovadors per a les ciutats del futur. 

Una oportunitat  única  en què  la  ciutat  es  converteix  en un laboratori  urbà per  a  testar 
productes o idees. 

En aquest cas l’objectiu va ser traslladar el model a escala local per a facilitar la participació 
dels ajuntaments interessats en el projecte i analitzar la seua possible adaptació i aplicació a 
la província de Castelló. 

Projecte ComeON! 

ComeON! és  el  projecte  europeu de  voluntariat  intergeneracional  per  a  generar  cultura 
emprenedora entre joves preuniversitaris (quart d’ESO / primer de batxillerat) amb el suport 
de persones majors,  i  que es va desenvolupar  a  l’Institut  Internacional  Àgora Lledó de 
Castelló. És la versió evolucionada de «Voluntaris del coneixement». 

Va haver-hi un conjunt de sessions formatives de desembre de 2014 a febrer de 2015 i 
l’Institut Lledó ens va sol·licitar realitzar-ne una a Espaitec, atès que som col·laboradors del 
projecte. 



Fundetec  va  proposar  fer  l’esdeveniment  a  Castelló,  ja  que  aqueix  institut  serà  el 
representant espanyol en el projecte. 

Conveni col·laboració Climate-KIC (a través d’Avaesen, soci afiliat) i Espaitec

Espaitec, durant 2014, va actuar com a proveïdor de serveis de mentoria en el programa 
Climate-KIC Accelerator. 

L’objectiu  del programa era donar suport  als  millors  projectes i  empreses emergents en 
l’àmbit de les tecnologies netes i la mitigació de l’impacte mediambiental. 

Els  emprenedors  van  tenir  accés  a  la  xarxa  d’experts  internacionals  del  Climate-KIC 
(coaching, mentoria, validació tecnològica), treball en xarxa i contactes per a posicionar el 
seu producte en mercats estratègics, master-class Climate-KIC, accés a la xarxa europea de 
business angels i inversors reals. 

Programa Climate-KIC Accelerator

El  18  de  març  de  2014  es  va  presentar  al  CIES  Castelló  el  programa  Climate-Kic 
Accelerator, iniciativa de la comissió europea Climate-Kic per a la lluita contra el canvi 
climàtic  a  través  de  l’intercanvi  de  coneixements  i  formació  en  matèria  de  mitigació  i 
adaptació d’emissions de CO2. 

El programa va permetre que 30 noves empreses innovadores del sector de les tecnologies 
netes, Clean Tech, pogueren fer realitat els seus projectes empresarials o accelerar el seu 
negoci.  La  Comunitat  Valenciana  és  una  de  les  sis  regions  de  la  Unió  Europea  que 
participen  en  aquest  programa,  liderat  per  IVACE-Energía,  l’associació  AVAESEN  i 
l’Ajuntament de Castelló de la Plana, en col·laboració amb Espaitec. 

Entre els objectius figura identificar i donar suport a 30 noves empreses innovadores en 
l’àmbit de l’eficiència energètica, un sector amb gran potencial a escala internacional. El 
programa va fer que les empreses seleccionades, a través de la col·laboració amb centres 
especialitzats com Espaitec, pogueren accelerar els seus productes i serveis cap al mercat.

 Climate-Kic es va desenvolupar en tres fases: en la primera es va definir el model i el pla 
de  negoci  que  ha de  regir  a  les  empreses  emergents  participants;  en  segon lloc,  es  va 
procedir a validar aquest model i a connectar amb els clients per a, finalment, facilitar el 
contacte amb els inversors. 

El  programa  Climate-Kic  s’ha  desenvolupat  en  només  altres  cinc  regions  europees 
d’Hongria, Itàlia, Alemanya, Polònia i Regne Unit. Per això és una oportunitat per a enfortir 
l’ecosistema d’innovació relacionat amb el canvi climàtic a escala nacional, i transformar a 
la Comunitat Valenciana, i especialment a Castelló, en un «hub» d’innovació clean tech, 
fomentant la creació d’empreses i actuant com a tractor de riquesa i innovació a la nostra 
regió, ja que les empreses seleccionades per al programa, van poder desenvolupar els seus 
projectes al Centre per a la Innovació en Energia i Sostenibilitat, ubicat a Castelló.

Programa Clean Launchpad



Participació com a coachers del programa Clean Launchpad, organitzat del 15 al 18 de juny 
de  2014  a  Amsterdam  (Holanda).  Es  tractava  d’una  nova  iniciativa  de  Climate-KIC, 
CleanLaunchpad, la major competició d’idees de negoci de la Unió Europea. 

«Si teniu una idea de negoci “verd” verdaderament innovadora i diferent de la idea que ja 
esteu accelerant en el programa Climate-KIC Accelerator, sou elegibles com a participants 
en Clean Launchpad». 

Programa pioners del Climate-KIC

Nela Gómez, responsable de Projectes Europeus de la Cambra de Comerç de Castelló, amb 
dilatada experiència en suport a la internacionalització de pimes, ha realitzat la seua estada 
com a pionera en Espaitec, durant un mes. L’acció s’emmarca dins del programa Pioners en 
Acció. 

Es tracta d’una iniciativa per a l’intercanvi d’informació dins del projecte Climate-KIC, que 
tenia com a objectiu crear una nova generació d’especialistes, emprenedors i legisladors 
d’alt nivell per a aconseguir una economia baixa en carboni a Europa. 

Durant  l’estada,  les  accions  que  s’han  dut  a  terme  es  van  centrar  a  obtenir  sinergies  i 
incrementar la relació entre ambdues entitats; augmentar les col·laboració en les diferents 
xarxes de les quals ambdues entitats són part; intercanviar coneixement per a millorar la 
competitivitat  de  les  empreses,  i  accelerar-ne  l’accés  a  mercats  internacionals;  detectar 
noves oportunitats en el sector de l’eficiència energètica per a facilitar l’accés d’empreses 
de la província i finalment, transferir el coneixement adquirit a les empreses. 

Mitjançant el programa Pioners, els diferents professionals seleccionats desenvolupen una 
estada professional en empreses locals  primer  i  europees després, de cara a detectar  les 
possibles accions innovadores que en matèria d’energia i canvi climàtic, puguen escometre 
les empreses i entitats que els acullen. 

Les  Comunitats  del  Coneixement  i  la  Innovació  (KIC)  són  una  iniciativa  de  l’Institut 
Europeu de la Innovació i la Tecnologia de la Comissió Europea, el qual va aprovar en 
2009  la  posada  en  marxa  de  les  primeres  KIC  europees  en  matèria  de  societat  de  la 
informació,  energia  i  canvi  climàtic  (Climate-Kic),  en  la  qual  participa  la  Comunitat 
Valenciana.

 Aquestes comunitats s’emmarquen en el programa estratègic europeu Horizon2020, el qual 
estarà dotat amb 80.000 milions d’euros dirigits a impulsar la competitivitat europea i a la 
creació d’ocupació. 

La nostra relació amb la província de Castelló
Col·laboració amb la Diputació Provincial de Castelló

Durant  2014  hem  col·laborat  amb  la  Diputació  Provincial  de  Castelló  en  el 
desenvolupament dels següents projectes d’Espaitec. 



Castelló Growth Program, (CsGP segona edició)

Es tracta d’un programa per al creixement i acceleració de deu empreses de la província de 
Castelló, dirigit a emprenedors, empresaris i directors generals d’empreses de la província 
de Castelló que tinguen experiència en desplegament de negoci, objectius internacionals i 
alt potencial de creixement. 

La  presentació  de  la  segona  edició  del  CsGP va  tenir  lloc  a  la  sala  de  premsa  de  la 
Diputació de Castelló, el 25 juny de 2014. 

I  el  28 de novembre  de 2014 va concloure  la  fase formativa  d’aquesta  iniciativa  de la 
Diputació i d’Espaitec amb la presentació dels projectes finals. 

El programa s’ha consolidat com a eina d’èxit entre els emprenedors de la província. Així 
ho confirmen les nou empreses finalistes que van presentar els seus projectes en la recta 
final  d’aquest  programa  i  que  els  ha  permès  aprendre  dels  majors  experts  en 
desenvolupament i innovació empresarial. Un element més a tenir en compte, després de 
conèixer que les nou empreses participants en la primera edició del programa, en 2013, han 
aconseguit incrementar les vendes en un 48% i les plantilles en un 22%. 

Alguns dels punts millor valorats pels participants han estat la capacitat del curs per a donar 
una visió global de negoci, l’aprenentatge de vies de finançament, el descobriment de noves 
eines i contactes professionals i la capacitat de millorar l’eficiència en la gestió de recursos, 
entre altres. 

El 100% de les empreses del Castelló Global Program ha confirmat la seua eficàcia com a 
eina per a créixer i ser més competitius. 

Una vegada presentats els projectes, Espaitec va mantenir reunions amb les empreses durant 
el mes de desembre de 2014 per a identificar les seues necessitats a curt i mitjà termini 
després del pas pel programa.  Així, algunes van optar per participar en programes com 
Llançadora, promogut per Juan Roig o el Valencian Global Program, que compta amb el 
suport de la Generalitat Valenciana i l’experiència del MIT. Altres projectes van continuar 
interessats en l’assessorament per al creixement empresarial. 

Les tres empreses que operen el en sector agroalimentari es troben repartides per tota la 
província  de  Castelló,  i  que  produeixen  lactis,  olis  i  vins.  Lácteos  Els  Masets  és  una 
empresa ubicada a la Torre d’en Besora, dedicada a la fabricació i distribució de productes 
lactis  de  llet  d’ovella.  Belluga  Gurmet  està  ubicada  a  Sogorb  i  basa  el  seu  projecte 
empresarial  a  explotar  les  possibilitats  que  ofereix  la  zona  de  l’Alt  Palància,  estableix 
sinergies entre el territori, la gastronomia, la cultura i la producció d’oli d’oliva. Finalment, 
Viñedos y Bodegas Mayo García se centra en l’elaboració i criança de vins de qualitat, a 
més d’una clara aposta turística vinculada al territori i la gastronomia. 

Altres tres empreses operen en el sector de tecnologies de la informació i telecomunicacions 
(TIC).  4TIC  es  dedica  al  desenvolupament  de  programari  a  mesura.  Boxvot  és  una 
plataforma web/app sobre plans d’oci liderada per dos joves castellonencs. Internet Mind és 



la  tercera  empresa  que opera en el  sector,  realitzen  programari  de publicacions  digitals 
centrat en llibreries a mida per a empreses. 

Respecte als altres tres sectors, l’empresa Noves Tecnologies Sili-Ter representa al sector 
de les energies  renovables.  Des de Morella  l’entitat  ofereix solucions  de climatització  i 
d’aigua calenta sanitària amb les tecnologies més eficients. 42Tek representa al sector dels 
materials  intel·ligents,  aquesta empresa de Castelló  ofereix nanotecnologies  aplicades  al 
tractament d’aigües. Finalment, des de la Salzadella, Lajuana opera en el sector de la moda-
calçat, i renova un producte tradicional com les espardenyes.

Col·laboració amb CEDES

Contractació de la Diputació de Castelló a Espaitec per a la «Gestió i impartició d’un pla de 
formació de noves metodologies de suport a emprenedors». 

Hem gestionat i impartit un pla formatiu en noves tecnologies de suport a emprenedors, per 
a consolidar el valor afegit del seu assessorament en els seus respectius centres CEDES. 

Sessions formatives impartides: 
• Introducció a l’ecosistema d’innovació 
• Primers passos com empresa emergent 
• The Journey of a StartUp 
• Models de negoci 
• Comunicació 

Penyagolosa Territori Intel·ligent

L’escenari territorial de la comarca de l’Alcalatén i la seua àrea d’influència a la província 
de Castelló,  han estat triats com a àmbit  de posada a punt d’aquest projecte, liderat  per 
Espaitec en col·laboració amb l’empresa Concierta Soluciones, SL. 

Presentació de Penyagolosa Territori Intel·ligent a la Fnac, València, 29 i 30 de març 
de 2014. 

L’últim cap de setmana de març  Penyagolosa  Territori  Intel·ligent  va arribar  a la  fnac, 
València, amb l’objectiu de promocionar les terres del Penyagolosa a la ciutat veïna. Un cap 
de setmana en el qual es van abordar temàtiques sobre espais ètics i economia de valors; 
mites, ritus, veus, sabors i paisatges relacionats amb el territori,  a més de conèixer amb 
detall  el projecte Penyagolosa Trails,  un exemple de dinamització territorial  a través de 
l’esport. 

El  29 i  el  30 de  març  de  2014 Espaitec,  amb la  col·laboració  de  Penyagolosa  Trails  i 
Concierta, van organitzar un cap de setmana on tecnologia, literatura, alimentació, salut, 
turisme, oci i cultura es van donar cita per a presentar Penyagolosa Territori Intel·ligent, un 
projecte on el territori és el protagonista, i és molt més que un espai geogràfic.  Un territori 
intel·ligent és aqueix capaç d’adaptar-se de manera permanent als canvis de les regles del 



joc  que  l’entorn  promou  en  àmbits  com l’economia,  la  cultura,  la  tecnologia,  etc.  Les 
persones podem gestionar el canvi amb creativitat respectant les regles del joc i incorporant 
en aquestes noves pautes, nous valors. 

El  dissabte  29,  de  vesprada,  va  estar  dedicat  a  l’oferta  dels  municipis  de  l’entorn  del 
Penyagolosa, i es va posar molt d’èmfasi en la promoció de les accions previstes i que tenen 
un caràcter de participació col·lectiva, convocant a trobades, carreres i festes. Es va parlar 
de la gastronomia del territori, especialment de la pastisseria típica de la zona. De les cases 
rurals, de l’oferta agroalimentària, del vi, de l’oli, dels fruits secs, etc. El diumenge es va 
parlar del projecte Penyagolosa Trails, de com a través de les carreres de muntanya es pot 
donar valor al territori i generar impacte econòmic. 

Organització de la Jornada Creativitat Social com a Fonament de la Innovació 

Espaitec,  en  col·laboració  amb  Concierta,  i  en  el  marc  d’aquest  projecte  «Territori 
Intel·ligent»,  hem  organitzat  la  jornada  «La  Creativitat  Social  com  a  Fonament  de  la 
Innovació», celebrada el 30 de setembre de 2014. 

Aquesta  jornada  va  tenir  com a  objectiu  mostrar  la  rellevància  que  els  comportaments 
socials tenen en el desplegament de la innovació en qualsevol territori i es va celebrar en 
diversos municipis de l’interior de Castelló com Vall d’Alba i Atzeneta del Maestrat. 

Al matí, l’Espai Pou de Beca, ubicat en el municipi de Vall d’Alba, va realitzar, d’11 a 14, 
hores uns quants tallers gastronòmics, amb l’objectiu de posar en valor la rellevància de 
l’aprenentatge, a través de la renovació de la percepció d’un producte tradicional: el pa. 

A  la  vesprada,  la  Casa  de  la  Cultura  d’Atzeneta  del  Maestrat  va  acollir  diverses 
conferències relacionats amb la innovació social. 

Miguel Ángel Moliner (vicerector de Planificació Estratègica i Qualitat de l’UJI) va abordar 
la importància de la creativitat social com a fonament de la innovació. 

La creativitat social com a fonament de la innovació és el títol d’aquesta jornada, que va 
proposar mostrar la rellevància que els comportaments socials tenen en el desplegament de 
la  innovació  en  l’àmbit  de  les  activitats  que  afecten  la  sostenibilitat  de  l’economia 
productiva. 

Dit d’una altra manera, no es pot pensar en una labor d’I+D+i que no tinga en compte des 
de  la  doble  perspectiva  de  l’oferta  i  la  demanda  a  les  persones,  als  seus  valors,  a  la 
correspondència de la identitat d’una amb els valors de l’altra. 

D’ací el subtítol de la jornada, «El territori són persones, en singular i en plural». Triem un 
territori l’àrea d’influència del Penyagolosa, el gegant de pedra, per a constatar la dimensió 
d’aqueixa relació en l’escenari de la creativitat social, la que es manifesta en àmbits com el 
de la gastronomia i el dels col·lectius socials, singularment les associacions, però també les 
fundacions i les cooperatives. 

Col·laboració amb l’Ajuntament de Castelló de la Plana



Hem col·laborat amb l’Ajuntament de Castelló de la Plana en definició estratègica de Smart 
City. 

Realitzem una reunió el 5 de setembre de 2014 per a concretar el plantejament estratègic de 
la ciutat de cara a potenciar la generació de noves oportunitats de negoci a l’entorn de cobrir 
les necessitats de la ciutat des d’un punt de vista tecnològic des de dos àmbits: 
• Analitzar els projectes desenvolupats en l’e’LivingLab d’Espaitec i estimar la viabilitat 

/ factibilitat de traslladar-los a la ciutat de Castelló de la Plana i estudiar la possible 
vinculació amb els projectes actuals de l’Ajuntament, com BiciCas i Tram.

• S’ha treballat en la preparació d’una proposta per a llançar un hackathon durant 2015 
que agrupe les diferents problemàtiques que plantege la ciutadania de Castelló de la 
Plana  i  puguen  plantejar-se  diverses  solucions,  tant  en  procés  com  en  producte 
tecnològic. 

D’altra banda, hem participat en l’entrega de premis LCI de l’Ajuntament de Castelló de la 
Plana (28 de febrer de 2014). 

Col·laboració amb la Fundació per a l’Eficiència Energètica, f2e

Després de la firma del conveni de col·laboració d’Espaitec amb f2e l’any 2013, han estat 
diverses les col·laboracions amb José Luis Gandía, gerent de la Fundació f2e amb Espaitec. 

Adjuntem els següents esdeveniments que hem dinamitzat dins del projecte de la Funció 
d’Espaitec en les Smart Cities i el seu àmbit d’influència, en col·laboració amb f2e.

Smart Cities i sostenibilitat - Intel·ligència aplicada a la sostenibilitat urbana. 

El congrés es va desenvolupar a Màlaga els dies 2 i 3 d’octubre en què es van analitzar 
mitjançant diferents ponències i taules redones la situació actuals i tendències en els àmbits 
següents:
• Smart Cities 
• Mobilitat eficient 
• Serveis energètics 
• Edificació sostenible 
• Arquitectura i urbanisme 

De manera simultània es van desenvolupar tres fòrums amb diferents temàtiques: «Fòrum 
TIC & Sostenibilitat»,  «Fòrum Ciutats  Sostenibles»  i  «Aula  Greencities».  La  presència 
d’empreses de serveis, de fabricants de tecnologia (fonamentalment TIC), de proveïdors de 
serveis i d’administracions va afavorir un debat i formació molt interessant. 

Mobilitat

El 25 de febrer es va realitzar un taller sobre emprenedoria en mobilitat sostenible amb la 
col·laboració amb la Fundació Mobilitat Sostenible i Segura. El taller es va dirigir tant a 
persones  interessades  a  conèixer  el  sector  de  la  mobilitat  sostenible  amb  l’objecte 



d’emprendre,  com  a  aquelles  amb  una  iniciativa  empresarial  en  funcionament  que 
volgueren millorar-la. 

Enllumenat 

El 3 de juny es va celebrar una jornada sobre eficiència energètica en enllumenat públic, a 
l’UJI,  amb unes 100 persones assistents.  La jornada es  va iniciar  amb una conferència 
introductòria  sobre  els  principals  conceptes  de  luminotècnia,  i  es  va  donar  pas  a  dues 
ponències sobre les solucions tècniques actuals,  tant a pel que fa a les lluminàries i als 
llums, com als sistemes de control. A continuació es van presentar els criteris que cal seguir 
per a realitzar un disseny segons el reglament d’eficiència energètica i com realitzar una 
auditoria  d’enllumenat  públic.  Per  a  cloure  la  jornada  es  van  presentar  casos  reals 
d’implantació a diferents ciutats, tant de Castelló com del nord d’Espanya. 

Col·laboració en la iniciativa emprenedora de la província de Castelló 

Col·laboració Enreda’t Castelló 2014 

El 6 de juny de 2014 ens enxarxem per a crear noves oportunitats en la cinquena edició 
d’Enreda’t Castelló. Dirigida a empresaris innovadors, persones emprenedores, joves amb 
inquietuds  empresarials  i  interès  per  a  fer  coses  noves  de  la  província  de Castelló.  La 
finalitat  de  la  trobada  era  crear  noves  oportunitats,  generar  xarxes,  treballar  en  xarxa, 
contactes,  intercanviar  opinions,  conèixer  tendències,  sectors  emergents,  mercats 
internacionals, etc. 

A l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló de la Plana, Espaitec va presentar el taller 
«Sèniors-júniors: la hibridació intergeneracional impulsa negocis d’èxit». 

Es  va  debatre  la  importància  de  la  mentoria  i  de  l’intercanvi  de  coneixement  entre 
empresaris  de recent creació i  empresaris  consolidats.  Júniors i  sèniors van intercanviar 
coneixement  i  experiència  amb  l’objectiu  d’aprofundir  en  la  hibridació  d’«executius 
sèniors» + «joves emprenedors» amb coneixement i experiència a l’hora d’assegurar l’èxit 
d’iniciatives empresarials. 

Juan Antonio Bertolín, director d’Innovació i Projectes d’Espaitec, va moderar una taula 
que  va  comptar  amb  la  intervenció  de  José  Daniel  Escrig,  membre  de  l’associació  de 
Sèniors Espanyols per a la Cooperació Tècnica (SECOT) de Castelló, i emprenedors com 
Leticia Reig, Eduardo Lagares Mateos o Miguel Bellido Torres. 

Col·laboració en ResetWeekend

Resetweekend Castelló és un esdeveniment per a fomentar l’emprenedoria empresarial de 
Castelló, organitzat per l’associació sense ànim de lucre ResetSpain. 

L’objectiu  principal  de  l’esdeveniment  és  la  formació  pràctica  de  posada  en  marxa 
empresarial per a emprenedors i emprenedores de base tecnològica de qualsevol sector. 



Els guanyadors i els seus projectes van rebre la col·laboració desinteressada i el treball de 
tots els participants, durant els dos dies de duració de l’esdeveniment. 

Espaitec,  un any més,  ha col·laborat  en el  dit  esdeveniment  i,  en aquesta  ocasió,  amb 
accions de dinamització per a fomentar la participació d’estudiantat de l’UJI mitjançant un 
concurs a través de Twitter,  on l’alumnat de l’UJI interessat  a assistir  a l’esdeveniment 
participa per a aconseguir una entrada gratis. 

La sisena edició ResetWeekend Castelló va superar el rècord d’idees de negoci presentades, 
amb un total de 20, la qual cosa significa que quasi la meitat dels participants van presentar 
un projecte emprenedor. L’edat mitjana dels participants en l’esdeveniment també ha baixat 
respecte a altres anys, ja que hi ha un alt percentatge d’inscrits d’un interval d’edat entre els 
20 i els 24 anys, quan l’edat mitjana dels emprenedors a Espanya en l’actualitat se situa en 
els 39 anys. 

Els  projectes  guanyadors  d’aquesta  edició  van  ser  els  de  Diego  Gargallo  i  Guzmán 
Bermejo,  projectes  que  se  centren  en  la  «gamificació»,  la  qual  cosa  és  la  introducció 
d’elements de joc per a motivar els usuaris. Durant tot l’esdeveniment, se’ls hi ha dotat d’un 
pla  de  negoci  viable,  una  estratègia  de  màrqueting  reeixida  i  la  programació  de  les 
plataformes digitals necessàries per a funcionar. 

Col·laboració amb la fundació Globalis (Vila-real)

Durant  2014  hem continuat  col·laborant  també  amb  l’associació  de  Vila-real,  fundació 
Globalis, entre altres accions, destaquem la jornada següent: 

Col·laboració en la Jornada Salut, Nutrició i Esport. Escenaris Crítics, Grans Reptes i 
Oportunitats Empresarials

Espaitec  va  col·laborar  amb  la  fundació  Globalis,  de  Vila-real,  en  l’organització  de  la 
Jornada  Salut,  Nutrició  i  Esport.  Escenaris  Crítics,  Grans  Reptes  i  Oportunitats 
Empresarials, la qual es va celebrar els dies 29 i 30 d’octubre de 2014, a la Caixa Rural de 
Vila-real. 

Aquesta trobada va tenir com a objectiu debatre els reptes dels professionals per a mantenir 
la salut de la ciutadania i analitzar com aquests reptes poden, al mateix temps, convertir-se 
en  oportunitats  empresarials  innovadores.  En  les  dues  sessions  es  van  presentar  nous 
escenaris i reptes del sector de la salut, l’esport i l’alimentació i es va presentar el sector de 
la salut-esport com un sector amb àmplies possibilitats empresarials. 

La jornada va comptar, el dia 29, amb la intervenció de Josef Ajram parlant sobre els límits 
humans. 

L’esdeveniment  va estar  dirigit  a centres  educatius,  professionals  del  sector de la  salut, 
empreses vinculades a serveis sanitaris,  professionals de l’alimentació i qualitat  de vida, 
clubs  esportius,  aficionats  a  l’esport,  restauradors,  emprenedors  i  empreses  de  base 
tecnològica. 



Col·laboració  en  la  dinamització  del  projecte  de  Moneda  Social,  de  la  fundació 
Globalis de Vila-real

Dins de l’activitat emmarcada en la Setmana de l’Economia Col·laborativa de Vila-real, 
Espaitec  va  col·laborar  amb  la  fundació  Globalis  en  la  Jornada  Wikimonics,  la  nova 
economia de les multituds intel·ligents, que es va celebrar el 21 d’octubre de 2014 a la 
Fundació Caixa Rural, de Vila-real. 

Espaitec a la Comunitat Valenciana 
rePCV

La Xarxa de Parcs Cientificotecnològics de la Comunitat  Valenciana (rePCV) va nàixer 
amb  l’ànim  d’unir  esforços  dels  cinc  parcs  cientificotecnològics  de  la  Comunitat 
Valenciana (Ciutat Politècnica de la Innovació, Parc Científic de la Universitat de València, 
Parc  Científic  de  la  Universitat  d’Alacant,  Fundació  Quòrum  d’Elx  i  Espaitec)  per  a 
dinamitzar el teixit empresarial de la Comunitat Valenciana, proporcionar-li un vincle amb 
el sistema global d’innovació i convertir-se en un motor de riquesa a la regió. 

Les  accions  realitzades  per  Espaitec  durant  l’any 2014 en la  Xarxa de Parcs Científics 
Valencians (rePCV) han estat les següents: 
• Trobada de directors / tècnics de rePCV a València (20 de febrer).
• Participació  de  rePCV  com  a  sòcia  en  el  projecte  European  Satellite  Navigation 

Competition 2014, organitzat per Val Space Consortium. 
• Infoday en Espaitec,  Presentació ESN Competition 2014 a  la  comunitat  UJI i  a  la 

província de Castelló, (7 d’abril). 
• Reunió de tècnics rePCV a CPI València (15 d’abril). 
• Reunió  de  directors  rePCV amb José Miguel  Saval  (director  general  d’Universitat, 

Estudis Superiors i Ciència) a Alacant (16 de maig). 
• Reunió  de  directors  rePCV amb  Felipe  Palau  (nou  director  general  d’Universitat, 

Estudis Superiors i Ciència) a València (15 de juliol). 
• Espaitec ha col·laborat amb la rePCV en l’organització i la realització de la segona 

Jornada de Dinamització de la Xarxa de Parcs Científics Valencians, celebrada el 15 i 
16  d’octubre  de  2014  a  la  sala  de  juntes  de  la  Fundació  Ciutat  Politècnica  de  la 
Innovació de la Universitat Politècnica de València. 

• Enguany, en 2014 hem exercit la Vicepresidència de la Xarxa. 
• En les distintes sessions, tant en la reunió de directors com en la de tècnics, s’hi han 

abordat els punts següents: 
• Actualització i presentació de la rePCV. 
• Redisseny de la pàgina web, amb la incorporació de continguts en automàtic.
• Revisió i harmonització dels indicadors de seguiment. 
• Plantejament de la reunió amb la Conselleria d’Hisenda, per a tractar d’aconseguir una 

línia nominal als PCT per a l’any vinent. • Propostes  d’actuacions  conjuntes:  Dia 



de la persona emprenedora; avaluació de projectes de l’IVACE, etc.
• Reflexió conjunta sobre la funció dels PCT, la vinculació i relació amb les Universitats, 

tant  de  la  iniciativa  emprenedora,  de  la  transferència  de  coneixement  i  sobre  els 
mecanismes de dinamització de la innovació en el teixit empresarial

• Relacions amb MINECO, la Conselleria d’Educació i amb la Conselleria d’Indústria.
• S’apunten algunes accions per a treballar conjuntament. 
• Finalment,  es  va  invitar  el  director  de  la  Xarxa  Andalusa  d’Espais  Tecnològics 

(REPTA), Daniel González, qui va realitzar una interessant exposició sobre la història 
de la Xarxa, les accions més significatives, els encerts i les lliçons apreses en el seu 
camí. Experiència interessant per a la nostra xarxa. Així mateix es va obrir un debat 
sobre l’eficiència dels recursos públics rebuts i la translació dels mateixos a l’economia 
real. 

Projecte European Satèl·lit Navigation Competition 2014 – Comunitat Valenciana

El Concurs europeu de navegació per satèl·lit (European Satellite Navigation Competition - 
ESNC)  és  un  concurs  internacional  d’innovació  per  a  premiar  les  millors  idees  per  al 
desenvolupament  d’aplicacions  de  navegació  per  satèl·lit.  Anualment  busca  els  millors 
serveis, productes i innovacions que utilitzen la navegació per satèl·lit en la vida quotidiana. 
Des de 2004, que va començar amb només tres regions associades, l’ESNC ha crescut fins a 
convertir-se  en  una  enorme  xarxa  mundial  d’innovació  i  coneixement  amb  25  regions 
associades i més de 200 experts industrials i científics de tot el món. 

En total, l’ESNC 2014 repartirà premis valorats en un milió d’euros, aproximadament. No 
importa l’estat de desenvolupament en què es trobe el projecte, servei o idea de negoci. De 
fet,  alguns premis estan orientats  a afavorir  el  desenvolupament de la idea inicial  per a 
convertir-la en una realitat empresarial. Els premis inclouen diners en efectiu, incubadora 
d’empreses,  formació  per  a  emprenedors,  consultoria  de  patents,  suport  a  la  realització 
d’estudis  de  mercat,  suport  tècnic,  suport  a  la  comercialització,  l’accés  a  experts  i 
finançament públic, entre altres. 

A la Comunitat Valenciana, l’ESNC 2014 l’organitza el Consorci Espacial Valencià amb la 
col·laboració dels cinc parcs científics valencians. 

El  concurs  va començar  l’1  d’abril  de 2014. El  Consorci  Espacial  Valencià  i  els  parcs 
científics  valencians,  junt  amb  l’organització  de  l’ESNC 2014,  vam oferir  una  jornada 
informativa el dia 7 d’abril de 2014. 

Participació en el curs «Step into Innovation» de la Universitat Politècnica de València

Classes  de  gestió  de  la  innovació  als  parcs  cientificotecnològics  (e’LivingLab  i 
e’Innobridge) durant els dies 17 d’octubre i 19 de novembre de 2014. 

La nostra relació nacional 
Associació de Parcs Científics i Tecnològics d’Espanya, APTE



L’Associació de Parcs Científics i  Tecnològics d’Espanya (APTE) és una peça clau del 
sistema  de  ciència-tecnologia-empresa  d’Espanya.  Els  membres  són  parcs  científics  i 
tecnològics  que  estan  ubicats  a  17  comunitats  autònomes  diferents.  Cada  dia  més,  les 
empreses  i  institucions  que  s’hi  ubiquen són  el  millor  referent  del  sistema  d’innovació 
espanyol. La diversitat dels promotors d’aquests parcs (comunitats autònomes, ajuntaments, 
universitats,  empreses  privades i  públiques) fan d’APTE una xarxa de la innovació que 
treballa en xarxa. 

Des que Espaitec va passar a ser membre de ple dret d’APTE, a finals de 2009, la nostra 
presència  en  aquesta  organització  ha augmentat  considerablement.  Paco Negre,  director 
general d’Espaitec,  amb el càrrec de vicepresident d’APTE fins a 2013, va ser nomenat 
tresorer d’APTE en 2014 i continua com a president del Comitè de Finançament. D’altra 
banda, Juan Antonio Bertolín, responsable d’Innovació i Projectes d’Espaitec, és membre 
del Comitè d’Internacionalització d’APTE. 
• Accions  en  l’Associació  de  Parcs  Científics  i  Tecnològics  d’Espanya  (APTE) 

realitzades per Espaitec durant l’any 2014: 
• Reunió del Comitè Executiu, ampliada a socis d’APTE, Màlaga (11 de febrer). 
• Assistència  al  III  fòrum Transfiere,  Fòrum Europeu per  a  la  Ciència,  Tecnologia  i 

Innovació, Màlaga (13 de març). 
• Participació  d’Espaitec  com  a  membre  del  grup  H2020  APTE,  Nanotecnologia, 

materials avançats i fabricació avançada, (18 de març). 
• Atorgament del nou càrrec de tresorer d’APTE a Francisco Negre, CEO Espaitec en 

l’Assemblea General d’APTE, Castelló de la Plana, (14 de maig).
• Francisco Negre, CEO Espaitec, continua com a president de la Comissió Delegada de 

Finançament d’APTE. 
• Acord de col·laboració Espaitec-APTE per als números 45,46, 47 i 48 de la revista 

APTE Techno. 
Participació en NewsAPTE 2014, butlletí  electrònic mensual d’APTE, amb notícies 
d’Espaitec i les empreses d’aquest. 

• Directori d’empreses i institucions d’APTE 2014, edició en paper i en línia.
• Organització de l’Assemblea General APTE a Espaitec (13 i 14 de maig). 
• Assistència a la VIII Trobada Ibèrica de Parcs Científics i Tecnològics organitzada per 

APTE i Tecparques, a Taguspark-Parc de Ciència i Tecnologia de Lisboa (2 i 3 de 
juliol). 

• Tercera videoconferència APTE H2020 ICT (9 de juliol). 
• Presentació de la candidatura d’Espaitec al Premi a la millor pràctica en parcs científics 

i tecnològics d’APTE (15 de juliol). 

Organització de la I Assemblea General d’APTE 2014 a l’Espaitec, 13 i 14 de maig



Els dies 13 i 14 de maig, Espaitec va acollir la I Assemblea General 2014 de l’Associació 
de  Parcs  Científics  i  Tecnològics  d’Espanya,  APTE.  Un  esdeveniment  de  dos  dies  de 
duració, dirigit a directors generals i tècnics dels parcs vinculats a APTE. 

Durant el primer dia de la trobada, APTE va convocar a Castelló de la Plana a tots els 
tècnics i directius de parcs científics per a presentar la seua nova estratègia. Va ser a través 
d’una reunió realitzada a la sala multiusos de l’edifici Espaitec#2, retransmesa en temps 
real,  gràcies  als  serveis  audiovisuals  de la  Universitat  Jaume I,  en què es  van donar  a 
conèixer els canvis que realitza la institució per a adaptar-se a les noves necessitats de les 
empreses vinculades als parcs i potenciar la participació d’aquestes en projectes europeus.

Així, entre els temes tractats durant el dimecres 13 de maig a la vesprada, va destacar, en 
primer  lloc,  el  programa  Horizon2020,  fons  europeus  per  a  entitats  ubicades  en  parcs 
científics i tecnològics. En segon lloc, es van donar a conèixer els nous serveis que APTE 
posa a disposició dels parcs vinculats. Finalment es va parlar sobre fons estructurals i el 
programa Cosme. 

A continuació va tenir lloc una recepció a la Diputació Provincial de Castelló, una visita 
turística guiada pel centre de la ciutat de Castelló de la Plana i va acabar amb un sopar de 
treball en xarxa al Casino Antic de Castelló. 

El segon dia, dimecres 14 de maig al matí, va tenir lloc l’Assemblea General APTE 2014, a 
la mateixa sala de l’edifici  Espaitec#2. L’acte d’inauguració va estar presidit per Vicent 
Climent,  rector  de la  Universitat  Jaume I,  acompanyat  per  Alfonso Bataller,  alcalde  de 
Castelló de la Plana, Rafael Montero, secretari general de la Confederació d’Empresaris de 
Castelló, Felipe Romera, president d’APTE i Francisco Negre, director general d’Espaitec.

En finalitzar els assistents van visitar a l’empresa Kerajet, vinculada a Espaitec de manera 
virtual i la jornada va finalitzar amb un sopar de treball en xarxa a l’hotel Luz de Castelló.  

XII Conferència Internacional de Parcs Científics 

Comité Ejecutivo de APTE

Fuerteventura va acollir la XII Conferència Internacional de Parcs Científics i Tecnològics, 
els dies 25 i 26 de novembre. La trobada, organitzada per APTE, va reunir a empreses i 
representants  de  recintes  tecnològics  i  científics  d’uns  quants  països.  Espaitec  es  va 
desplaçar  fins  al  Parc  Tecnològic  de  Fuerteventura  per  a  estretir-ne  les  relacions  amb 
homòlegs internacionals. 

Sota el lema «Gateway to Africa»,  Fuerteventura es va obrir  al  continent  veí en la XII 
Conferència  de  Parcs  Científics  i  Tecnològics  d’Espanya.  Més  d’una  trentena  de  parcs 
espanyols  i  africans  van  assistir-hi  amb  l’objectiu  de  trobar  sinergies  i  obrir  línies  de 
cooperació i transferència de tecnologia. 

Entre els ponents internacionals va destacar Mavis Ampah, especialista del Banc Mundial, 
qui  va  posar  de  manifest  les  possibilitats  de  finançament  per  a  la  creació  de  parcs 



tecnològics a Àfrica. Així mateix, representants dels parcs tecnològics de Ghana, Tunis, el 
Marroc  o  Sud-àfrica  van  dissertar  sobre  les  possibilitats  de  generar  sinergies  de 
col·laboració entre territoris. 

Durant  l’esdeveniment,  l’Associació  de  Parcs  Científics  i  Tecnològics  d’Espanya  va 
anunciar els parcs guardonats amb el Premi a la millor pràctica. 

Espaitec  va  rebre  el  Premi  a  la  millor  pràctica  en  parcs  científics  i  tecnològics 
d’APTE.

L’entrega  dels  guardons  es  va  realitzar  el  dia  25  de  novembre  de  2014,  durant  XII 
Conferència Internacional d’APTE a Fuerteventura. 

Després de l’avaluació dels criteris i assignació de puntuacions, els premiats van ser: 

Modalitat 1: PCT amb una antiguitat menor o igual a deu anys des de la inauguració del 
Parc científic i tecnològic. 

1. Espaitec. Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I: guanyador.

2. Parc Científic i Tecnològic d’Extremadura: accèssit. 

Modalitat 2: PCT amb una antiguitat superior a deu anys des de la inauguració del Parc 
científic i tecnològic.

1. Parc Científic Tecnològic de Gijón: guanyador. 

2. Parc Científic i Tecnològic de Biscaia: accèssit. 

3. Parc Tecnològic d’Andalusia: accèssit. 

Nomenament de Francisco Negre com a tresorer d’APTE

En la remodelació del Comitè Executiu, aprovada en la reunió realitzada a Castelló, es va 
decidir per unanimitat, el nomenament de nou tresorer de l’Associació, en substitució de 
l’anterior, Francisco Mora, actual rector de la Universitat Politècnica de València. Amb la 
qual cosa actualment posseïm una Vicepresidència de l’Associació i,  a més, presidim la 
Comissió de Finançament d’APTE. 

Aquesta nova tasca implica la revisió dels comptes i el balanç de l’Associació, junt amb la 
directora general executiva, Soledad Díaz; el president de l’Associació, Felipe Romera, i 
amb el suport del director financer del PTA de Màlaga, on s’ubica la seu de l’Associació. 

S’ha realitzat el seguiment del funcionament corrent de l’Associació i establit les directrius 
per al bon govern econòmic de la mateixa.  Finalment s’ha realitzat el pressupost per al nou 
exercici, en funció de les directrius del Comitè Executiu i del president d’aquest. 

Les nostres relacions internacionals



La  importància  dels  parcs  cientificotecnològics  com  a  agents  de  l’ecosistema  global 
d’innovació  és  inqüestionable  per  l’impacte  addicional  que  provoquen  en  el  teixit 
empresarial de la regió, gràcies a la interacció amb altres agents a escala internacional. 

Les iniciatives dutes a terme en l’àmbit de la internacionalització, ja siguen beneficiàries les 
empreses com l’equip gestor, reforcen el plantejament «glocal» d’Espaitec, és a dir, pensar 
globalment però actuar localment, s’adapten les peculiaritats de l’entorn castellonenc i es 
diferencia l’oferta en funció de les demandes locals. 

Advisory Council d’IASP

Enguany hem realitzat diverses reunions amb assistència física o virtual (videoconferència), 
amb  l’Advisory  Council  de  la  Xarxa  Internacional  de  Parcs  (IASP),  de  la  qual  som 
membres  directius,  i  on  s’han  definit  noves  estratègies  de  suport  als  parcs  científic 
tecnològics  a  escala  internacional,  a  les  empreses  ubicades  en  els  mateixos  a  través 
d’iniciatives  de cooperació  i  dinamitzant  l’activitat  empresarial  investigadora  dels  parcs 
científics i amb el reforç de la connexió amb les comunitats universitàries.
• IASP Advisory Council Meeting (Berlín, del 5 al 7de maig). 
• Anàlisi  estratègica  de  la  Conferència  internacional  de  parcs  cientificotecnològics  i 

d’àrees d’innovació,  Pequín 2015, sessions  de treball  durant  la  setmana del  4 al  8 
d’agost de 2014. 

• IASP Advisory Council Meeting (Doha, 20 i 21 d’octubre). Aprofitant la Conferència 
internacional  de  parcs  científic  tecnològics  i  àrees  d’innovació,  es  van  reunir  els 
membres de l’IASP Advisory Council per a discutir l’anàlisi estratègica de la pròxima 
conferència internacional a Pequín (Xina), en 2015. 

Global ICT Parks Network

Des de 2013 Espaitec forma part del Global ICT Parks Network, una xarxa internacional de 
parcs amb empreses pimes del sector TIC, per a facilitar, dinamitzar i impulsar la relació 
entre empreses d’aquest sector. El nostre objectiu era l’organització d’un esdeveniment a 
l’Espaitec els dies 1, 2 i 3 d’abril de 2014. 
• Realitzem diverses videoconferències amb els membres del Global ICT Park Network, 

la primera el 29 de gener. 
• Realitzem difusió de l’esdeveniment, accions de comunicació. 
• Enviem invitacions a tots els membres de la xarxa. 
• Gestions l’allotjament, la reserva espais i els desplaçaments dels assistents. 
• Preparació de material gràfic per a l’esdeveniment. 

Finalment,  no  es  va  poder  organitzar  l’esdeveniment,  es  va  anul·lar  a  última  hora,  per 
causes  alienes  a  Espaitec  (el  conflicte  entre  Rússia  i  Ucraïna  va  provocar  diverses 
cancel·lacions que van repercutir en la decisió d’assistir de la resta de l’equip). 

Projecte e’Innobridge



El  projecte  e’Innobridge  té  com a  objectiu,  d’una  banda,  generar  una  transferència  de 
millors  pràctiques  en la  gestió  de parcs;  d’una altra  crear  un canal  de  transferència  de 
coneixement,  tecnologia i innovació entre empreses i emprenedors ubicats a l’Espaitec i 
altres parcs fora d’Espanya i, finalment, facilitar l’impuls del desenvolupament econòmic 
local  als  països  participants.  Aquest  tipus  de  cooperacions  faciliten  els  processos 
d’internacionalització, entre aquests el «soft landing» o «aterratge suau», mitjançant el qual, 
a baix cost, les empreses poden explorar mercats a escala mundial a través d’una estada 
breu als parcs cientificotecnològics socis del programa. 

Com  a  extensió  del  concepte  e’Innobridge  hem  presentat  una  sol·licitud  del  projecte 
e’Innobridge  for  MED  al  Secretariat  of  the  Union  for  Mediterranean  Basin  (UFM) 
(http://ufmsecretariat.org/), en una primera reunió, el 5 de febrer de 2014, i presentant el 
projecte el 5 de maig de 2014, a Barcelona. 

Espaitec  és  el  coordinador  del  projecte  i  hi  participen  set  parcs/incubadores  socis:  el 
Marroc, Tunis, Egipte, Jordània, Turquia, Grècia i Itàlia. 
• Reunió amb el  Secretariat  of the Union for Mediterranean Basin,  el  5 de febrer,  a 

Barcelona,  amb  Claudio  Cortese,  senior  deputy  secretary  general  Business 
Development Division, per a presentar el projecte e’Innobridge for MED, projecte que 
lidera  Espaitec  i  que  pretén  crear  una  plataforma  que  facilite  la  identificació  de 
projectes  col·laboratius  entre  empreses  de  vuit  parcs  de  la  zona  MENA (Turquia, 
Jordània, Egipte, Tunis i el Marroc) i Itàlia i Grècia, així com la generació de noves 
oportunitats de negocis als diferents països. 

• S’han  realitzat  videoconferències  per  a  analitzar  l’estat  de  progrés  del  projecte  i 
establir-ne els diferents plans d’acció. Hem realitzat reunions via Skype amb cada un 
dels set parcs, com: Grècia – reunió Skype (15 d’abril), Turquia – reunió Skype (16 
d’abril),  Marroc  –  reunió  Skype  (16  d’abril),  Itàlia  –  reunió  Skype  (17  d’abril). 
Addicionalment es va organitzar una videoconferència múltiple el 18 de juny i el 8 
d’octubre de 2014. 

• Per a preparar les reunions múltiples, així com per a elaborar una proposta europea 
d’una acció de difusió (debat públic) del procés d’internacionalització de les pimes a 
països  del  tercer  món  (http://ec.europa.eu/spain/pdf/eu-communication-policy-grant-
call-proposals-2014_es.pdf) s’ha comptat amb Gestindust Consultoria.  

Les accions realitzades en aquest projecte han estat les següents: 
• Elaboració d’una proposta de col·laboració per a la difusió de l’activitat i l’impacte que 

pot suposar per a la província de Castelló, així com per a la resta de participants. 
• Difusió del projecte al CDTI i a l’ICEX, la qual cosa ha permès d’obtenir les seues 

cartes de recomanació i el suport al projecte. 
• Avaluació de l’impacte del projecte per a establir l’estratègia de posada en marxa. 

Presentació  del  projecte  e’Innobridge  en  «EuroMed@Change,  Business  Roadshow 
Egypt», de l’1 al 4 de juny de 2014



Assistència  de  Juan  Antonio  Bertolín,  de  l’1  al  4  de  juny,  al  Caire  (Egipte),  per  a  la 
presentació del projecte e’Innobridge i la variant d’aquest, e’Innobridge for MED. 

Una trobada perquè pimes, inversors, centres d’I+D i emprenedors europeus generen noves 
oportunitats de negoci a l’Orient Pròxim i al nord d’Àfrica. 

Espaitec  es  va  desplaçar  fins  al  Caire,  Egipte,  per  a  assistir  a  una  nou  trobada 
EuroMed@Change, un projecte pilot, posat en marxa a principis de 2013, el qual proposa 
una nova dinàmica per a les pimes i la internacionalització entre Europa i quatre socis de 
països destinataris: el Marroc, Tunis, Egipte i Líban. 

El projecte reuneix a quatre organitzacions de tota Europa: ANIMA Investment Network , 
European Business & Innovation Network Centre (EBN), INNO AG i la fundació Sophia 
Antipolis, junt amb més de 45 empreses associades, xarxes d’innovació i finançament. 

Després d’edicions anteriors a ciutats com Tunis, Casablanca o Beirut, aquesta vegada va 
tenir lloc al Caire l’esdeveniment «Business Roadshow Egypt, Local Innovation Towards 
Internationalization». Espaitec va ser invitat pels organitzadors (GAFI, General Authority 
for Investment and Free Zones, i ANIMA Investment Network) per a presentar el projecte 
e’innoBrigde, una iniciativa per a fomentar la internacionalització d’empreses ubicades en 
parcs  científics  i  tecnològics  a  escala  global  on,  a  més,  es  potencia  l’intercanvi  de 
coneixement i experiència entre les àrees gestores dels diferents parcs científics, per a donar 
lloc a possibles projectes en cooperació. 

Juan Antonio Bertolín, responsable d’Innovació i Projectes d’Espaitec, ha intervingut en un 
dels  mòduls  de  la  conferència  d’obertura  de  la  trobada  on,  amb  temàtica  centrada  en 
«Networking, clusters and internationalization», ha apuntat la necessitat establir xarxes de 
col·laboració entre àrees d’innovació, com és el cas dels parcs tecnològics, per a facilitar 
l’aterratge suau (soft landing) d’empreses espanyoles en els mercats emergents de la zona 
MENA (Middle East - North Africa) a un cost reduït i amb garanties d’èxit, i viceversa. 

El programa de soft landing d’Euromed@Change s’ha dissenyat per a ajudar a un màxim de 
30 empreses innovadores. Ofereix una solució fàcil i pràctica per a cada empresa amb el 
suport de les incubadores de negocis de primera classe i clústers. L’objectiu és accelerar els 
processos d’aprenentatge de les empreses estrangeres, per a ajudar a fer nous contactes en 
nous mercats (països) i per a facilitar l’accés als recursos i la intel·ligència necessària per a 
complir amb els objectius de negoci específics. 

Participació en la conferència Firaset, European Project en Firat Teknokent, Elâzığ, 
Turquia. 29 de setembre

En el dit esdeveniment, Juan Antonio Bertolín va presentar al conjunt de parcs tecnològics 
turcs  les  estratègies  desenvolupades  per  l’Associació  Internacional  de  Parcs  Científic 
Tecnològics i Àrees d’Innovació (IASP) i, concretament, en Espaitec en l’àmbit del treball 
en xarxa i projectes de col·laboració entre empreses d’alt perfil tecnològic a escala mundial. 
Un cas pràctic és el marc de treball e’Innobridge for MED en el qual estan involucrats parcs 



de la zona MENA (entre aquests el Parc Tecnològic de Mersin, a Turquia). Juan Antonio 
Bertolín  va  fer  una  extrapolació  de  la  situació  de  les  diverses  xarxes  de  cooperació 
internacional al cas concret del nou parc tecnològic de Firat Teknokent, ubicat a Elâzığ. 

Participació en Fusepool Project
• Al gener de 2014 es va sol·licitar a Espaitec l’extensió del contracte de cooperació en 

el projecte Fusepool i es va treballar en la incorporació de noves eines per a millorar en 
la cerca de patents i finançament per a les diferents empreses i institucions que 
participen en projectes europeus. 

• Com a conseqüència d’aquest treball es van dur a terme diverses jornades de difusió 
del progrés del projecte a les quals Espaitec va assistir a través de videoconferència.

• Final Fusepool Public Workshop, Brussel·les – videoconferència, 25 de juny. Espaitec 
va presentar els e’Services com a elements de suport a les eines desenvolupades pel 
projecte Fusepool i es van analitzar les sinergies entre ambdues plataformes, a fi de 
facilitar l’anàlisi de mercats a les empreses del Parc.

Assistència al Congrés internacional de parcs cientificotecnològics a Doha, Qatar, del 
19 al 23 d’octubre de 2014. 

La delegació espanyola, formada per deu representants de parcs, ha estat una de les més 
participatives en les jornades de la trenta-unena Conferència Internacional de Parcs, que 
organitza  l’Association  of  Science  Parks  and  Areas  of  Innovation  (IASP)  i  dos  dels 
representants eren d’Espaitec.

Francisco Negre, CEO d’Espaitec i president de la Comissió de Finançament d’APTE, va 
participar en la sessió paral·lela 4, amb la conferència «Technology transfer: Present picture 
and new approaches». 

Juan Antonio Bertolín, CIO/CPO d’Espaitec, va participar en la sessió plenària 2, sobre els 
perfils de les empreses instal·lades als parcs, amb la ponència «e’Services,  the value of 
intangible assets non-location oriented». 

Durant  la conferència  també s’ha renovat  el  Comitè  Executiu  de la IASP, que ara  està 
format per Jean François Balducchi (director d’Atlanpole), president; Josep Miquel Piqué 
(Barcelona Activa), vicepresident, i McLean Sibanda (Innovation Hub, Sud-àfrica) com a 
tresorer. 

Així mateix,  durant l’esdeveniment es va fer entrega dels premis Inspiring Solution que 
IASP concedeix a les millors pràctiques de parcs i que enguany ha recaigut en sis parcs, 
entre aquests el Parc Tecnològic d’Andalusia, premi que va recollir el seu director general i 
president d’APTE, Felipe Romera. 

Altres projectes internacionals
• Participació com a socis en el projecte europeu New products from construction and 

demolition  waste  materials  -  Geowaste  (coordina  ITC,)  de  la  convocatòria  H2020-
WASTE-2014-one-stage.  Espaitec  es  va  fer  càrrec  del  WorkPackage  10:  Task  10.2 



Monitoring results for future exploitation). 
• Geo-Health Monitor for Long Race Runners (GHM4RUNNERS). Projecte elaborat per 

a  la  convocatòria  de  l’Instrument  Pime,  fase  1  del  H2020.  En  aquest  projecte  es 
presenta l’estratègia i pla de negoci per a posar en marxa una solució de geolocalització 
i anàlisi de paràmetres mèdics de corredors d’alta muntanya (Ultra trail). El projecte es 
realitzarà sota la filosofia de LivingLabs, conjuntament amb el Servei d’Esports de 
l’UJI,  Penyagolosa  Trails,  Nuboo  (empresa  que  fabrica  samarretes  sensoritzades)  i 
Gekonavsat (especialista en comunicacions sense fil i geolocalització satel·litària).

• Projecte World Bank Iraq amb UBIK (geolocalització i sistema canalització aigües a 
l’Iraq). Espaitec forma part de l’equip d’experts de suport a projectes internacionals de 
World  Bank  ICT.  Concretament  al  febrer  de  2014  es  va  sol·licitar  suport  per  a 
dissenyar una proposta que permetera gestionar,  a través d’un sistema d’informació 
geogràfica, les canalitzacions d’aigües pluvials i de residus de l’ajuntament de Bagdad. 
Per a l’elaboració de la proposta es va involucrar l’empresa Ubik Geosolutions SL 
(empresa creada des de l’Institut de Nova Imatge, INIT de la Universitat Jaume I), 
experts en les plataformes GIS. 

• WorldBank – Iraq Conference Call (15 de maig) 
• WorldBank – Iraq Conference Call (1 de juliol) 

Després  de desenvolupar  i  discutir  la  proposta,  va caldre deixar-ho en estat  «d’espera» 
degut als esdeveniments bèl·lics a l’Iraq. No es descarta que es reprenga en el futur, si la 
situació es regularitza. 

European Satellite Network Competition 2014 
• Avaluador de les propostes per part d’Espaitec per a les seccions de guanyador regional 

i per al GNSS LivingLab Prize. 
• Presentació de la iniciativa guanyadora d’àmbit regional en l’avaluació internacional 

de propostes (preparació i presentació). 
• Suport  als  guanyadors  regionals  en  el  desenvolupament  de  les  iniciatives 

tecnològiques. 
• Infoday presentació ESN Competition 2014, a València (7 d’abril). 
• Infoday sala e’Suc Espaitec#1, presentació ESN Competition 2014 a comunitat UJI i 

província de Castelló, a la vesprada (7 d’abril). 
• Workshop  de  cooperació  entre  European  Satellite  Network  i  GNSS  LivingLab, 

Amsterdam (4 de setembre). 
En  aqueix  workshop  Juan  A.  Bertolín  va  preparar  les  directrius  generals  de 
col·laboració  entre  ESNC  i  l’entorn  de  suport  de  LivingLabs  GNSS,  les  quals 
facilitaran l’impuls d’iniciatives col·laboratives d’empreses europees i Espaitec.

• International Evaluation Meeting for European Satellite Network Competition 2014, 
Noordwijk,  Països  Baixos,  15  i  16 de setembre.  En aqueix  esdeveniment,  Juan  A. 
Bertolín va presentar el candidat regional de l’European Satellite Network Competition 
i va defensar la seua proposta a escala internacional. 



• Awards Ceremony Satellite Master,  Berlín ,  23 i  24 d’octubre.  Juan A. Bertolín va 
acompanyar el candidat regional de l’European Satellite Network Competition per a la 
resolució final de l’European Satellite Network Competition 2014, en representació de 
la Comunitat Valenciana, junt amb el Consorci Espacial Valencià. 

Altres
• Assistència de Juan Antonio Bertolín (CIO/CPO Espaitec) Jornada Oportunitats de 

Negoci a l’Iraq, a la Cambra Comerç de Castelló (11 de març). 
• Organització de la Jornada Informativa a Espaitec, InfoDay H2020 sobre l’Instrument 

Pime, Espaitec (10 d’abril). 
• Assistència de Juan Antonio Bertolín (CIO/CPO Espaitec) al Taller pràctic de treball en 

xarxa Focus Rusia per al sector d’hàbitat / construcció, Cambra de Comerç Castelló 
(10 d’abril). 

• Projecte Territori Intel·ligent, sota Europa Creativa. 


