
                                                                                 
 
 
Terrassa, 21 d’octubre de 2019 

                                 

CONTEXT organitza un seminari sobre innovació en 

tèxtils per a construcció, arquitectura i interiorisme 
 

Els dies 15 i 16 d’octubre va tenir lloc a Frankfurt el seminari “Innovació en tèxtils per a 

construcció, arquitectura i interiorisme” coorganitzat per CONTEXT, la plataforma tecnològica 

tèxtil europea Textile ETP, l’associació tèxtil alemanya IVGT i FKT, la organització que coordina 

els 16 centres d’investigació tèxtil alemanys. 

 

L’esdeveniment, celebrat a la seu de IVGT, va reunir a investigadors, dissenyadors i arquitectes, 

així com empreses del sector de tèxtils tècnics i de la construcció que, durant dos dies varen 

debatre sobre noves solucions tèxtils per arquitectura, construcció, infraestructures, espais 

interiors i exteriors, així com de les necessitats canviants del mercat final en aquests sectors.  

 

El dia 15, tretze experts de diferents països europeus varen exposar projectes i productes 

innovadors al sector: productes destinats a l’aïllament tèrmic, tèxtils intel·ligents aplicats en 

arquitectura i interior, solucions ecològiques o sistemes d’escalfament, entre altres.  

 

El dia 16 va tenir lloc una sessió de treball, en la que investigadors, empreses i usuaris dels 

sectors de la construcció, l’arquitectura i l’interiorisme varen debatre sobre les possibilitats per 

encarar els diferents reptes dels materials tèxtils en aquests sectors, tant tecnològics com 

industrials o de mercat.  

 

La sessió va començar amb una presentació de la xarxa CONTEXT, per part d’Ariadna Detrell, 

clúster manager de l’AEI Tèxtils i líder de la xarxa. 

 

A continuació, el líder del grup de treball Tèxtils per a construcció i interiorisme de la xarxa 

CONTEXT, Enrico Venturini, va presentar les principals innovacions i tendències dels materials 

tèxtils al sector. 

 

El varen seguir les presentacions de tres arquitectes, que varen exposar diverses solucions 

innovadores de base tèxtil. 

 

Finalment, es va realitzar la sessió de treball, en la que els assistents es varen dividir en tres 

grups per a aprofundir en els reptes i proposar solucions que puguin treballar-se des de la xarxa 

CONTEXT. 

 

 

 

http://www.context-cost.eu/
http://www.textile-platform.eu/
https://www.ivgt.de/home.html
https://www.textilforschung.de/en


                                                                                 
 
 

 

 
Ariadna Detrell presentant la xarxa CONTEXT 

 

 

 
Participants al seminari durant la sessió de treball en grups 

 



                                                                                 
 
 

 
Participants al seminari 

 

 

CONTEXT s’emmarca dins del programa COST de la Comissió Europea i té com objectiu unir 

esforços a nivell europeu per facilitar la sortida al mercat de nous materials tèxtils avançats, 

reduint l’espai existent entre el món acadèmic i l’empresarial. Aquest objectiu només pot  

aconseguir-se involucrant en el procés tots els actors de la cadena: les universitats, els centres 

tecnològics, la indústria i els usuaris finals, tots ells coordinats per una de les principals eines per 

contribuir a la millora de la competitivitat i productivitat dels diferents sectors econòmics del 

nostre entorn europeu: els clústers.  

 

El Comitè Gestor de CONTEXT, liderat per l’AEI Tèxtils, es va constituir formalment l’11 d’octubre 

del darrer any i està format per representats de 34 països del continent europeu i 3 

internacionals. La xarxa està oberta a tots els professionals de l’àmbit de la investigació, 

empreses, clústers i usuaris finals, que poden participar en les diferents activitats que es duran a 

terme durant 4 anys.  

 

CONTEXT s’estructura en 6 grups de treball; 5 d’ells dedicats a diferents àrees d’aplicació dels 

materials tèxtils avançats: sector salut/mèdic, automoció i aeronàutica, protecció personal, 

construcció i hàbitat i esport/wearables. El sisè grup està dedicat a tasques de difusió i 

comunicació.  

 

Per a més informació:  

Dra. Ariadna Detrell 

Telf.: +34 608 864 754 / e-mail: adetrell@textils.cat 

https://textils.cat · https://textils.cat/twitter ·  https://textils.cat/linkedin 

https://context-cost.eu  
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