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La Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació treballarà juntament amb l'Agència
Valenciana de...
lunes, 24 de julio de 2017

L'alcalde de Vila-real i president de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació, José Benlloch, ha visitat el Palau de
la Generalitat, on ha mantingut una reunió amb el vicepresident de la futura Agència Valenciana de la Innovació (AVI),
Andrés García Reche.
Una trobada en el qual ha estat acompanyat pel Consell Rector de la Xarxa, que ha comptat amb l'assistència de
l'alcalde d'Almussafes, Toni González; l'alcalde d'Alcoi, Antonio Francés, i el tinent d'alcalde del municipi, Manuel
Gomicia, així com la primera tinent d'alcalde d'Ontinyent, Rebeca Torró, tots ells representants de municipis que formen
part de la xarxa.
L'objectiu ha sigut presentar formalment l'entitat, que es va constituir en el mes de maig d'aquest mateix any, així com els
projectes en els quals ja s'està treballant per a impulsar la innovació i la cultura científica i del coneixement a tot el territori
valencià, especialment en aquells municipis que encara no compten amb el distintiu de Ciutat de la Ciència i la Innovació
que atorga el Ministeri d'Economia.
"El pla global de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació és propiciar el potencial innovador entre els ajuntaments
que ja formem part de la xarxa, però també servir de model a altres consistoris per a contribuir al canvi del model
productiu cap a un model econòmic social i sostenible, basat en el coneixement i la innovació", explica Benlloch, qui
destaca el bon acolliment per part del vicepresident de l'Agència Valenciana de la Innovació, que "ha mostrat el seu
compromís de contribuir al creixement d'aquesta xarxa i treballar de manera conjunta per a aconseguir els seus
objectius", així com la "voluntat absoluta per part de Presidència i de la Generalitat Valenciana de donar suport a aquesta
entitat que fomenta la innovació en entorns locals".
El primer edil vila-realenc manifesta la necessitat de transformar els sectors productius mitjançant el coneixement i la
tecnologia, "un àmbit en el qual els ajuntaments podem convertir-nos en autèntics connectors i en vertaders catalitzadors
del canvi". A més, assenyala que "és imprescindible la vertebració del territori valencià i fomentar la transició cap a una
economia dinàmica, inclusiva i generadora de "ocupació de qualitat i benestar i, per açò les ciutats valencianes que formen
part de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació volen ajudar a construir un ecosistema innovador que arribe a tota
la Comunitat Valenciana perquè cada vegada siguen més els municipis que se sumen al carro de la cultura de la
innovació".
La Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació està formada per les 12 ciutats valencianes reconegudes pel Ministeri
d'Economia com a Ciutats de la Ciència i la Innovació, que són Alcoi, Alfaç del Pi, Almussafes, Alzira, Gandia, Gata de
Gorgos, Ontinyent, Salines, Torrent, València, Villena i Vila-real, que va obtenir el reconeixement l'any 2011 i que en
2016 va aconseguir la renovació per part del Ministeri.
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El primer edil vila-realenc manifesta la necessitat de transformar els sectors productius mitjançant el coneixement i la
tecnologia, "un àmbit en el qual els ajuntaments podem convertir-nos en autèntics connectors i en vertaders catalitzadors
del canvi". A més, assenyala que "és imprescindible la vertebració del territori valencià i fomentar la transició cap a una
economia dinàmica, inclusiva i generadora de "ocupació de qualitat i benestar i, per açò les ciutats valencianes que formen
part de la Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació volen ajudar a construir un ecosistema innovador que arribe a tota
la Comunitat Valenciana perquè cada vegada siguen més els municipis que se sumen al carro de la cultura de la
innovació".
La Xarxa Valenciana de Ciutats per la Innovació està formada per les 12 ciutats valencianes reconegudes pel Ministeri
d'Economia com a Ciutats de la Ciència i la Innovació, que són Alcoi, Alfaç del Pi, Almussafes, Alzira, Gandia, Gata de
Gorgos, Ontinyent, Salines, Torrent, València, Villena i Vila-real, que va obtenir el reconeixement l'any 2011 i que en
2016 va aconseguir la renovació per part del Ministeri.
Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=43181&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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