
                          

Nota de premsa 

 UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

Àrea de Comunicació  
Edifici *Nexus (6G), Camí de Vera, s/n - 46022 VALÈNCIA 

 

València, 25 de gener de 2012 

 

VLC/CAMPUS comptarà amb la principal xarxa d'equipament científic de la 
Comunitat Valenciana i una de les primeres a nivell nacional i 
internacional 

 

 Avui s'ha celebrat la primera reunió de coordinació dels microclústers d'investigació i 
de la Comissió de Millora Científica de VLC/CAMPUS 

 S'ha presentat les plataformes d'innovació i formalitzat la creació de la xarxa 
d'equipament de VLC/CAMPUS 

Avui dimecres, 25 de gener, ha tingut lloc la primera reunió de coordinació dels microclústers d'investigació i de 
la Comissió de Millora Científica de VLC/CAMPUS. Durant aquesta trobada, la vicerectora d'Investigació de la 
Universitat Politècnica de València, Amparo Chiralt; el delegat del CSIC a la Comunitat Valenciana, José Pío 
Beltrán; i el vicerector d'Investigació i Política Científica de la Universitat de València, Pedro Carrasco, han 
posat en comú l'estratègia coordinada dels microclústers d'investigació i han presentat les plataformes 
d'innovació de pròxima creació. 
 
El treball dels Microclusters de VLC/CAMPUS es fonamenta en la compartició de recursos d'investigació sota la 
xarxa d'equipament, la creació de grups interdisciplinaris entre investigadors de les tres institucions, 
l'aprofundiment en noves línies d'investigació fruit de les sinergies que es creuen entre la UPV, el CSIC i la UV i 
una millor col·laboració amb l'entorn soci-econòmic. 
 
Respecte a les plataformes d'innovació, s'han creat tres, una per cada àrea d'especialització de VLC/CAMPUS. 
Aquestes plataformes orientaran l'activitat investigadora de VLC/CAMPUS i dinamitzaran l'acció de 
transferència i col·laboració amb les empreses.  
 
A més, s'ha formalitzat la creació de la xarxa d'equipament de VLC/CAMPUS, que té com a objectiu donar 
visibilitat de manera conjunta l'equipament científic-tecnològic del que disposen les tres institucions, així com 
millorar la coordinació per a aconseguir un ús més eficient. La xarxa d'equipament de VLC/CAMPUS es 
constituirà com la principal xarxa d'equipament científic de la Comunitat Valenciana i una de les primeres a 
nivell nacional i internacional. 
 
 

Dades de contacte:  

Luis Zurano Conches 

Unitat de Comunicació Científica-CTT 

Universitat Politècnica de València 
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