
                                                  
 
 

CONGRÉS TÈXTIL INTERNACIONAL A TERRASSA 
Teixint el futur amb el fil de la innovació 

 
Terrassa, 28 d’octubre de 2014 
 
El 2 d’octubre,  al Museu de  la Ciència  i de  la  Tècnica de Catalunya  (mNACTEC),  es  va  celebrar  el Congrés  Tèxtil 
Internacional a Terrassa, organitzat per  les associacions ACTE  i AEI TÈXTILS,  l’Ajuntament de Terrassa  i  l’INTEXTER 
(membre d’Innotex Center) de la Universitat Politècnica de Catalunya, i que es va emmarcar dins del cicle d’activitats 
Terrassa en Òrbita. 
 
L’objectiu del  Congrés, amb el lema “Teixint el futur amb el fil de la innovació”, era crear un espai de trobada a nivell 
internacional del sector tèxtil, tant el tradicional com el tècnic, potenciant Terrassa i en general tota Catalunya com a 
territori referent del sector, que compta encara amb un important teixit industrial i diversos organismes de suport a  
la R+D+i, que contribueixen a fomentar la seva competitivitat. 
 
En  aquest  sentit,  el  Congrés,  al  que  varen  assistir‐hi  més  de  170  professionals  del  sector,  va  comptar  amb 
conferències que contemplaven diversos àmbits d’interès, impartides per ponents tant catalans com estrangers, de 
reconegut prestigi internacional. 
 
Varen obrir el Congrés, l’Ilm. Sr. Jordi Ballart, Alcalde de Terrassa i President d’ACTE Europa i el Sr. Jaume Perarnau, 
Director del mNACTEC. 
 
El Congrés es va  iniciar amb una conferència plenària a càrrec de  la Dra. Gwendolyn Hustvedt, de  la Universitat de 
Texas, moderada pel Sr. Joan Roca, Diputat Delegat de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona. 
 

Ilm. Sr. Jordi Ballart, Alcalde de Terrassa i President d’ACTE Europa 
(esq.) i Sr. Jaume Perarnau, Director del mNACTEC 

La Dra. Gwendolyn Hustvedt i el Sr. Joan Roca, durant la conferència 
plenària 

 
En  la  seva  conferència,  la  Dra.  Hustvedt  va  parlar  sobre  la  innovació  com  a  segell  d’identitat  en  la  cadena  de 
subministrament  tèxtil  i  com  aquesta  ha  d’adaptar‐se  als  nous  reptes  de  sostenibilitat  ambiental  i  social.  Va 
mencionar  la Sustainable Apparel Coalition, una organització formada per marques, minoristes, fabricants, govern, 
ONGs  i experts acadèmics, que representen més d’un terç del mercat d’indumentària  i calçat,  i que treballa per a 
reduir els impactes ambientals i socials d’aquests productes a tot el món. 



A  continuació,  va  tenir  lloc  el  fòrum  “Innovació  al  tèxtil”, moderat  pel  Sr.  Sergi Artigas, Director  d’Estratègia  en 
Innovació  del  Centre  Tecnològic  Leitat  i  en  el  que  es  varen  tractar  diversos  aspectes  relacionats  amb  les  noves 
tecnologies i productes del sector, els clústers com a noves estructures d’entramats d’organitzacions i empreses, i les 
polítiques de suport al sector de la Comissió Europea, especialment en R+D+i. 
 
El  fòrum  el  va  obrir  el  Sr.  Braz  Costa,  Director  General  del  centre  tecnològic  CITEVE  de  Portugal,  President  de 
TEXTRANET i Vicepresident de la Plataforma Tecnològica Tèxtil Europea. El Sr. Costa va fer un repàs de les principals 
possibilitats d’innovació dels materials tèxtils per a les seves aplicacions en diversos àmbits. 
 
Seguidament,  el Dr. Raul  Fangueiro, Professor  i  Investigador de  l’Escola d’Enginyeria de  la Universitat de Minho, 
també a Portugal, va presentar diversos exemples de projectes d’investigació que actualment s’estan desenvolupant 
a  la  plataforma  Fibrenamics,  que  coordina.  Fibrenamics  és  una  plataforma  multisectorial  per  a  la  cooperació 
científica i tècnica entorn als materials fibrosos, que actualment compta amb 180 socis. 
 
El varen seguir  les Dres. Ariadna Detrell  i Paola Fontana, clúster managers de  l’AEI TÈXTILS  (Catalunya)  i POINTEX 
(Piemonte, Itàlia), respectivament; dos dels principals clústers europeus de tèxtils tècnics. En les seves presentacions 
varen explicar des d’ambdós punts de vista el perquè  i com aquest  tipus d’organitzacions  resulten una eina útil  i 
exitosa per a ajudar especialment a les petites i mitjanes empreses del sector, a millorar la seva competitivitat. 
 
Per part de la Direcció General d’Empresa i Indústria de la Comissió Europea, va participar al Congrés la Sra. Agnieska 
Wojdyr,  Responsable  de  polítiques  de  la  Unitat  Tèxtil,  Moda,  Disseny  i  Creació  Industrial,  que  va  resumir  les 
polítiques  de  la  Unió  Europea  per  a  les  indústries  del  sector  tèxtil  i  confecció,  detallant  alguns  exemples  de 
programes de suport dins d’Horizon2020. 
 

Les Dres. Ariadna Detrell (esq.) i Paola Fontana durant la seva 
presentació, juntament amb el moderador, el Sr. Sergi Artigas 

La Sra. Agnieska Wojdyr de la Direcció General d’Empresa i Indústria 
de la Comissió Europea 

 
Va  tancar el  fòrum el Sr. Besnik Mehmeti, Project Manager de  l’Ajuntament de Prato  (Itàlia), que va presentar el 
projecte Plustex, un projecte de cooperació, cofinançat pel programa  Interreg  IVC de  la Comissió Europea, que  té 
com  a  objectiu  intercanviar  bones  pràctiques  entre  els  diversos  actors  del  sector  tèxtil/confecció  i  identificar  i 
adoptar els millors models d’innovació duts a terme pels socis del projecte per a fer front a la crisi del sector. 
 
Després del dinar‐cocktail, es va celebrar el segon fòrum, “Tèxtils a la moda”, moderat pel Dr. Martí Crespi, Director 
de l’Intexter (member d’Innotex Center). 
 
 
 



En primer lloc, va intervenir‐hi la Sra. María Llanos, Directora Editorial del Canal Femení de Weblogs SL: Trendencias, 
Trendencias Belleza, Trendencias Hombre i Trendencias Lifestyle, entre altres. Va parlar de les noves maneres de fer 
negoci  en  el món  de  la moda  que  han  nascut  com  a  conseqüència  dels  nous models  de  comunicació  basats  en 
internet: blogs, webs comunitàries, etc. 
 
A continuació, la Dra. Julia Baruque, professora de la Universitat de São Paulo, va realitzar una presentació del sector 
tèxtil/confecció al seu país, Brasil, el quart productor mundial, que comptava amb un total de 33.000 empreses l’any 
2013. Va exposar  també  la problemàtica dels  residus del sector, que  representen al Brasil 175.000  tones  l’any, el 
90%  dels  quals  es  gestionen  incorrectament.  Finalment,  va  plantejar  diverses  possibilitats  de  gestió  d’aquests 
residus, segons la seva procedència, i va exposar 3 casos d’empreses que apliquen processos de reciclatge. 
 
La  va  seguir  la  Sra. Celaine Refosco,  creadora  i directora d’Orbitato,  ‐  Institut d’Estudis d’Arquitectura, Disseny  i 
Moda,  amb  seu  a  Pomerode,  Santa  Catarina  (Brasil),  que  treballa  en  el  desenvolupament  de  la  qualitat  social, 
cultural  i ambiental mitjançant  l’educació en àrees de creativitat aplicada, amb una  important representació en  la 
indústria tèxtil, de la moda i del disseny. La seva conferència es va centrar en la relació entre la creativitat i la tècnica 
amb la finalitat de donar resposta a les necessitats del mercat. 
 
La següent i última conferència va anar a càrrec del Sr. José Antonio Tornero, responsable del Laboratori de Sistemes 
i  Processos  de  l’Intexter,  que  va  fer  una  exposició  sobre  els  avanços  de  les  tecnologies  de  la  informació  i  la 
comunicació  (TIC) aplicats al  tèxtil, utilitzant 3 exemples de noves TIC disponibles per a ajudar a  la  indústria  tèxtil 
durant la fase de desenvolupament del producte, que s’ha convertit en fonamental per a l’èxit del negoci. 
 

Dra. Julia Baruque, professora de la Universitat de Sao Paulo  El Sr. Lutz Walter durant la presentació de les conclusions 

 
Va exposar les conclusions del Congrés el Sr. Lutz Walter, cap del Departament de Projectes de R+D+i de la patronal 
tèxtil europea Euratex  i Secretari General de  la Plataforma Tecnològica Tèxtil Europea. El Sr. Walter va destacar  la 
importància  i pes de  la  indústria  tèxtil, afegint que el  seu paper és crucial per al  futur de  la prosperitat europea, 
especialment a nivell regional  i  local. Va proposar com a fórmula màgica per al futur exitós del sector  la suma de: 
innovació, lideratge industrial i entorn favorable. 
 
El Congrés el va  tancar el Sr. Amadeu Aguado, Tinent d’Alcalde de  l’Àrea de Promoció Econòmica  i  Innovació de 
l’Ajuntament de Terrassa. 
 
 



 

El lema del Congrés, “Teixint el futur amb el fil de la innovació” 

 


