
C E R C L E  D ' E S T U D I S  S O B R E  I N N O V A C I Ó  

Un grup de professionals independents i compromesos amb el progrés social i l'increment 

de la qualitat de vida sostenible, hem decidit posar en marxa el Cercle d'Estudis sobre In-

novació, un fòrum de reflexió i debat on analitzar les condicions en què es desenvolupen 

els projectes d'innovació, entesos com aquelles iniciatives que, gràcies a l'aplicació de co-

neixements, permeten millorar els béns, serveis i entorns que utilitzem els ciutadans. 

Partim de la premissa que la innovació constitueix un factor clau per a millorar la qualitat 

de vida de les persones, en posar a la seua disposició productes adaptats a les seues neces-

sitats, característiques i preferències, i afavorir la seua seguretat, salut, accessibilitat, faci-

litat d'ús, rendiment, confort o satisfacció. I és, al mateix temps, la millor via per a incre-

mentar la capacitat econòmica de la nostra comunitat i els seus ciutadans, en augmentar el 

valor de la seua producció i la riquesa que es distribueix en forma de beneficis i salaris, a 

més de la qualitat dels serveis públics que gaudim gràcies als impostos que graven la pro-

ducció i el consum. 

Mitjançant l'anàlisi de les condicions en què es desenvolupen els processos d'innovació a 

la Comunitat Valenciana, aspirem que convergeixen les visions de tots els agents que hi 

intervenen com a parts d'un mateix ecosistema, amb el propòsit últim d'identificar i 

proposar conjunta i consensuadament solucions (polítiques, programes, accions, priori-

tats, instruments, etc.) que optimitzen les iniciatives que es desenvolupen. 

Considerem que un pla d'acció per la innovació ha d'incloure, entre altres aspectes, ele-

ments de prospectiva política, mediambiental, econòmica, social i tecnològica. Ha de pla-

nificar a llarg termini, ha de contenir un pla d'inversions en infraestructures i equipament, 

ha de comprendre la cultura, situació i bagatge de la población en tota la seua diversitat, 

de les universitats, dels centres públics d'investigació, dels centres tecnològics i de la resta 

d'agents, entitats i institucions, així com el potencial i capacitat d'el teixit empresarial per 

assimilar-los. 

Amb aquesta voluntat i sota plantejaments d'independència, neutralitat, pluralitat i ober-

tura intel·lectual, neix el Cercle d'Estudis sobre Innovació amb el propòsit d'exercir una 

influència positiva, objectiva i reconeguda per la seua solvència, eficiència i independència, 

sobre els actors que definixen i despleguen les estratègies, programes i prioritats de inno-

vació al servei de la salut, el benestar i la qualitat de vida sostenible dels ciutadans. 

Per a això analitzarà les tendències, condicions, metodologies i coneixements que influixen 

o s'utilitzen en els processos d'innovació a fi de facilitar informació, conclusions i consells 

als que els regulen, afavoreixen o desenvolupen. 

El Cercle d'Estudis sobre Innovació analitzarà el Sistema Valencià d'Innovació des d'una 

perspectiva holística, integrant les diferents visions que coexistixen a la Comunitat Valen-

ciana, i actuarà de forma sistèmica i sistemàtica, avançant-se als canvis en els entorns i 

acompanyant-los en la seua evolució.  
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Amb eixe propòsit, recaptarem informació, debatrem sobre ella amb membres destacats 

del Sistema Valencià d'Innovació i de les associacions més representatives de la societat 

valenciana al llarg d'un extens programa de debats: 

1. La innovació i la seua importància social. La innovació com a política horitzontal per 

al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana. 

2. Factors polítics, econòmics, socials, tecnològics, ambientals i legals que influeixen en 

la innovació de la Comunitat Valenciana. 

3. Límits ètics de la innovació. 

4. Vies perquè la innovació contribuïsca a millorar la qualitat de vida de les persones. La 

innovació social i la innovació empresarial. 

5. La cultura de la innovació i fórmules per a millorar-la. 

6. La innovació basada en coneixements científics i tecnològics, i la innovació basada en 

altres coneixements. 

7. Les tecnologies habilitadores, la indústria 4.0, l'evolució dels models de negoci i els 

canvis en l'àmbit del treball. 

8. La innovació de béns i la innovació de serveis. 

9. L'ecoinnovació. 

10. La innovació col·laborativa (entre desenvolupadors, entre desenvolupadors i usua-

ris). La innovació centrada en les persones. 

11. La innovació i la diversitat funcional. 

12. La innovació i la despoblació. 

13. Els sistemes d'innovació. El Sistema Valencià d'Innovació. 

14. Les ciutats creatives i altres fórmules no convencionals per a promoure la innovació. 

15. Les universitats i els organismes públics d'investigació i la seua contribució a la inno-

vació a la Comunitat Valenciana. 

16. Els instituts tecnològics i la seua contribució a la innovació a la Comunitat Valen-

ciana. 

17. Les fundacions sanitàries i la seua contribució a la innovació a la Comunitat Valen-

ciana. 

18. Les iniciatives innovadores de les empreses a la Comunitat Valenciana. 

19. Importància de la demanda privada en la innovació a la Comunitat Valenciana. 

20. Importància de les compres públiques en la innovació a la Comunitat Valenciana. 

21. Els parcs científics i la seua contribució a la innovació a la Comunitat Valenciana. 

22. Els centres europeus d'empreses innovadores (CEEI) i la seua contribució a la inno-

vació a la Comunitat Valenciana. 

23. Els business angels i les entitats financeres i la seua contribució a la innovació a la 

Comunitat Valenciana.  

24. Les entitats de l'Administració Valenciana i la seua contribució a la innovació a la Co-

munitat Valenciana.  

25. Les entitats de l'Administració General de l'Estat i la seua contribució a la innovació a 

la Comunitat Valenciana. 

26. L'Administració de la Unió Europea i la seua contribució a la innovació a la Comunitat 

Valenciana. 

27. Les polítiques d'innovació a la Comunitat Valenciana. 
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28. Els programes i instruments per a la promoció de la innovació a la Comunitat Valen-

ciana. 

29. Les metodologies d'innovació i l'oferta formativa i de serveis d'assessorament a la 

Comunitat Valenciana. 

30. Principals dèficits i oportunitats de millora en l'àmbit de la innovació a la Comunitat 

Valenciana. 

Com a resultat d'aquest primer procés de debat i reflexió, oferirem una anàlisi estratègica 

de el Sistema Valencià d'Innovació amb informació, diagnòstics i propostes concretes i 

raonades relatives a cadascun dels seus agents, entitats i institucions, a l'igual que sobre el 

conjunt d'ells i les seves relacions recíproques. 

El Cercle d'Estudis sobre Innovació s'ha constituït gràcies a l'impuls del seu Grup 

Promotor, compost per les següents persones, de les quals oferim una breu ressenya. 

Ana Carrau Mínguez 

Llicenciada en Ciències de la Informació i màster en Publicitat i Comunicació Empresarial. 

Ha treballat com a directora d'estratègia i consultora en projectes de marca i estratègia 

digital. Membre actiu de l'ecosistema emprenedor valencià, tutoritza projectes i impartix 

formació sobre ocupabilitat i innovació en escoles de negocis i universitats. Dissenya progra-

mes i esdeveniments que donen visibilitat a el lideratge femení. És vicepresidenta de 

l'Associació de Joves Empresaris de València i membre fundador de l'Associació Valenciana 

de Startups. Dirigix Upbeat Modus, empresa impulsora de projectes de transformació social 

i desenvolupament de l'talent innovador i emprenedor. 

Amalia Diéguez Ramírez  

Licenciada en Filosofia i Lletres i diplomada en Treball Social. Va impulsar el disseny indus-

trial ceràmic i les tecnologies CAD-CAM com a directora d’ALICER. Afectada de Dany Cere-

bral Adquirit (DCA), defensa els drets de les persones i famílies amb DCA i la igualtat d'opor-

tunitats de dones i xiquetes amb discapacitat i de les seues cuidadores com a membre fun-

dador de l'Associació Dany Cerebral Adquirit, ATEN3O CASTELLÓ, de la qual és directora. 

És membre del CERMI CV. És representant del moviment civil del DCA davant la Comissió 

de l'Estratègia DCA de la Conselleria de Sanitat. És patrona de la Fundació CERMI Dones i 

membre de l'executiva de la Federació Europea de DCA, BIF. 

Noelia Hernández Sánchez 

Llicenciada en Economia i en ADE. És Màster en Gestió internacional de l'empresa i en In-

tel·ligència de negoci i anàlisi de dades. Ha desenvolupat la seua carrera professional a Regne 

Unit, Itàlia, els EUA i Espanya, treballant per al sector públic i privat. Ha format part del Grup 

d'experts de risc país de l'OCDE i el comité d'estudis del Ministeri d'Economia. A més, és ex-

perta en innovació de la UE i en projectes de desenvolupament internacional de NNUU, Banc 

Mundial o BERD, lligats a competitivitat i innovació. Mentora d'empreses de tota mena en la 
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seua estratègia innovadora. Ha sigut Diputada i portaveu d'innovació en les Corts Valencia-

nes. Dirigeix la seua pròpia consultora, HS Assessors. 

Rafael Juan Fernández 

Llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de València. Va completar la seua for-

mació en escoles de negocis, cursant estudis en Programes de Direcció General a l'IESE, l'EOI 

i l'Institut San Telmo. Ha desenvolupat la seva activitat professional a Vicky Foods, dirigint 

diferents departaments entre 1983 i 2006: Informàtica, Producció, Comercial i Projectes. 

Des de 2007 és el conseller delegat. Pertany a diversos Consells i Comitès: CEV, FAES (Fe-

deració d'Associacions d'Empresaris de la Safor, de la qual va ser president entre 2010 i 

2018), APD, ASEMAC, FEDACOVA, Consell Valencià d'Innovació, Fundació Palau de les 

Arts i Consell Social de la Universitat Politècnica de València. 

Carlos Martínez Riera 

Biòleg (UVEG) i funcionari de carrera de la GVA. Actualment, Conseller de R + I a la Repre-

sentació Permanent d'Espanya davant la UE (també en el període 2012-2014). Membre dels 

100 de COTEC. Coordinador d'l'equip de promoció de la participació en H2020 de la UVEG 

(2015-2018). Col·laborador científic de el MINECO i expert per a la Comissió Europea en 

matèria de R + I. Director general de Cooperació Internacional (2010- 2011) i primer direc-

tor de l'Oficina Europea (2007-2010) en el Ministeri de Ciència i Innovació. Diversos càrrecs 

en la GVA (2002-2006). Agent científic principal a la DG d'Investigació de la Comissió Eu-

ropea (1992-2002). 

Anastasio Montero Argudo 

Doctor en Medicina i especialista en Cirurgia Cardiovascular. Ha exercit diferents llocs de 

responsabilitat hospitalària, com la Direcció de l'Àrea de Malalties Cardiovasculars de l'Hos-

pital La Fe. Investigador Principal de el Grup de Recerca en Regeneració i Trasplantament 

Cardíac a l'Institut d'Investigacions Sanitàries La Fe. Ha desenvolupat diferents activitats 

científiques i és acadèmic de Número de la Reial Acadèmia de Medicina de València. Ha re-

but nombrosos premis i reconeixements professionals nacionals i internacionals. Ha estat 

pioner en la introducció de tècniques quirúrgiques innovadores i ha desenvolupat nombro-

sos projectes de R + D. 

Sebastián Subirats Huertas 

Doctor Enginyer Agrònom per la Universitat Politècnica de València. Des de 1990 ha dirigit 

ainia centre tecnològic. Durant 30 anys ha fomentat la innovació de les indústries agroali-

mentàries. Abans, va ocupar càrrecs directius en empreses dels sectors alimentació, 

farmacèutic, lacti i agropecuari. Ha dirigit i participat en projectes sobre alimentació i salut, 

seguretat alimentària, biotecnologia aplicada a aliments i tecnologies aplicades a processos 

industrials, especialment la de fluids supercrítics. Ha estat membre de diversos Consells i 

Comissions, i participat com a expert en fòrums sobre innovació, tecnologia i altres 

temàtiques relacionades amb la política industrial. 
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Miguel Tito Malone 

Enginyer Industrial, Màster en gestió de el disseny i DEA en experiència d'usuari. Porta 20 

anys vinculat al camp del disseny i la innovació. Ha liderat projectes amb empreses de diver-

sos sectors i mides, des de startups fins corporacions globals, empenyent la frontera de el 

coneixement i convertint idees en conceptes tangibles. Actualment és director de la Pinada 

Lab, espai d'innovació oberta per a la sostenibilitat i instructor en Berklee College of Music. 

Anualment mentoriza multitud de projectes d'estudiants i emprenedors, i facilita desenes de 

tallers. És el fundador de Batiscafo, un estudi d'innovació que ajuda a empreses a explorar 

nous models de negoci. 

Pedro Vera Luna 

Catedràtic de la Universitat Politècnica de València i director de l'Institut de Biomecànica 

(IBV) des dels seus orígens, el 1976, fins al 2015, quan es va jubilar. La seua activitat profes-

sional s'ha centrat en la biomecànica aplicada a diferents sectors, havent dirigit nombrosos 

projectes d'innovació i coordinat diverses iniciatives per promocionar activitats en aquest 

àmbit; en particular, els llibres blancs de la R + D + I en l'Esport (1999), al Sector dels Pro-

ductes Sanitaris (2001), i al Servei de les Persones amb Discapacitat i la Gent Gran (2003). 

Ha coordinat, així mateix, els Fòrums sobre Innovació, Economia i Qualitat de Vida en les 

seues tres edicions (2010, 2011 i 2012). 

Fernando Zárraga Quintana 

Economista. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Va-

lència. Màster en Tributació i en Direcció i Administració General d'Empreses. Gerent de la 

Fundació Parc Científic de la Universitat de València, de la qual és Professor Associat, i vocal 

de Consell Valencià de l'Innovació. Ha estat Director de l'IMPIVA, la Cambra de Comerç i 

l'Escola de Negocis Lluís Vives, Soci de l'Àrea de Consultoria de Russell Bedford, Degà-

President de el Col·legi d'Economistes, d'el Consell d'Economistes de la Comunitat i vocal de 

Consell d'Economistes d'Espanya, membre de diferents organismes internacionals i consel-

ler independent en empreses de diferents sectors. 

Aquest Grup Promotor compta amb l'assessorament en comunicació de: 

Paco Alonso Araújo 

Redactor dels serveis informatius de RTVE a la Comunitat Valenciana des de 1997. A més de 

l'elaboració de notícies per als informatius territorials, telediarios, Informe Semanal i canal 

24h, ha col·laborat amb els programes de divulgació científica a La 2 de tve, com INNOVA2 

(2004-2006) Director; El Maletín del Médico (2001-2004) Guionista; Agrosfera, L'Aventura 

de l'Saber, A Ciència Certa i Emprendedores a RNE. És Premi Nacional de Periodisme (2003) 

per l'Associació Nacional d'Informadors de la Salut (ANIS). Va ser Cap de Departament de 

Programes de Canal 9-RTVV durant 13 mesos, entre 1995 i 1996. Col·labora setmanalment 

amb La Vanguardia amb articles d'opinió. 


