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JORNADA:  
SOSTENIBILITAT I ECONOMIA 
CIRCULAR AL SECTOR TÈXTIL-

MODA 

 
Igualada, 21 de Febrer de 2017 

Horari: 11.30h-18.00h 
Lloc: Museu de la Pell, Igualada. 

 

 

 
 
 
Organitzat per: 
 
 
 
 
Aquest projecte està Subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals 

 
 

JORNADA: SOSTENIBILITAT I ECONOMIA 
CIRCULAR AL SECTOR TÈXTIL-MODA 

 

Data:  
21 de Febrer de 2017 

 

INFORMACIÓ GENERAL: 
 

Lloc:  Museu de la Pell 
Carrer del Dr. Joan Mercader,  
08700 Igualada, Barcelona 

 
Inscripcions a: 

ATIT- Asociación de Técnicos de la Industria 
Textil:  
Tel. 608 864 754  

info@asociaciontit.org  
 
Cost dinar: 

35€ per persona assistent a la Jornada.  
La inscripció a la Jornada es considerarà efectiva a 
l’ingrés de la quota a  la c/c de l’ Asociación de 
Técnicos de la Industria Textil - BBVA: ES88 0182 8183 
9202 0154 8350  indicant el nom i cognoms del 
participant. 

 
Amb el suport de: 
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JORNADA: SOSTENIBILITAT I ECONOMIA 
CIRCULAR AL SECTOR TÈXTIL-MODA 

 
 
Data: 21 de Febrer de 2017 
Horari: 11.30h-18.00h 
Lloc: Museu de la Pell, Igualada.  

 
 
Les empreses del sector tèxtil i de la confecció del nostre territori es 
veuen sotmeses a un elevat nivell d’exigència i competitivitat (degut al 
context econòmic actual i a l’evolució del sector en els darrers anys). 
Per la majoria d’elles s’ha reduït considerablement el mercat d’actuació 
i els ha exigit ajustar-se de manera imperativa a les necessitats i 
requisits dels clients, i a oferir productes d’elevat valor afegit, 
controlant i reconfigurant els seus processos interns i la seva cartera de 
productes. 
 
En aquest sentit, és d’especial interès per a les empreses del sector 
tenir a l’abast els coneixements de diferents professionals en diversos 
àmbits que els permetin aplicar innovacions en els seus productes o 
serveis, ja sigui a nivell tecnològic, mediambiental, etc.  
 
Avui en dia, conceptes com sostenibilitat, economia circular, cradle to 
cradle, etc., que fan referència a la implicació de les empreses amb el 
medi ambient, són habituals i molt utilitzats (fins i tot excessivament) 
pel sector. 
 
Per aquest motiu, la jornada sostenibilitat i economia circular es 
planteja com un fòrum de reflexió per a empreses i organitzacions del 
sector que permeti detectar noves oportunitats que es puguin arribar 
transformar en nous processos, productes, serveis, etc. que 
contribueixin a la millorar de la competitivitat de les empreses tèxtils i 
de la confecció. 
 

JORNADA: SOSTENIBILITAT I ECONOMIA 
CIRCULAR AL SECTOR TÈXTIL-MODA 

 
 

11.30h – 12.00h Recepció d’assistents i cafè de benvinguda 

12.00h – 12.15h Acte Inaugural 
Ariadna Detrell, Presidenta d’ATIT  
Bernat Biosca, President del Centre Tecnològic FITEX 
Marc Castells, Alcalde d’Igualada 

12.15h– 13.00h Conferència inaugural: Nous models de negoci en 
un entorn econòmic més sostenible i col·laboratiu. 
Xavier Marcet, President de Lead to Change 

13.00h – 13.30h Upcycling The Oceans. 
Carol Blázquez, Directora Creativa d’ ECOALF 

13.30h – 14.00h Fomentar un consum responsable. 
Josep Ignasi Reixach,  Director General de Punto Blanco  

14.00h – 15.30h Dinar  

15.30h – 16.15h La reindustrialització tèxtil a Portugal i a Catalunya. 
Paulo Vaz, Director General de la Asociación Textil Portuguesa 
(ATP) 
David Garcia, Director Executiu del Clúster Català de la Moda- 
 MODACC  

16.15h –17.15h Taula rodona: La contribució de la tecnologia a la 
sostenibilitat del sector. 
Diana Cayuela, Directora de Recerca UPC – Laboratori de 
Polímers. Jordi Mota, Investigador al Centre Tecnològic LEITAT. 
Miquel Rovira, Director de la Unitat Sostenibilitat d’Eurecat. 
Marcel·la Vidal, Responsable de R+D del Centre Tecnològic 
FITEX. Moderador: Vicent Sanchís, Director d’Innovació, 
Empresa i Formació de l’Ajuntament d’Alcoi 

17.15h–17.45h GrintTint: Tints naturals i sostenibles elaborats amb 
processos socialment responsables. 
Marta Subirà, Secretaria General de Medi Ambient i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Manel Subirats, 
responsable de producte de Grintint. Marc Vilahur, Fundació 
Emys, responsable de Màrketing de Grintint. Albert Rosa,  
Fundació Astres, responsable de projecte social de Grintint.   

17.45h -18.00h Cloenda, a càrrec d’un representant del Servei 
d’Ocupació de Catalunya. 

 


