JORNADA:
10 ANYS INNOVANT EN EL SECTOR TÈXTIL
Jornada de transferència de resultats.

25 de gener de 2019 de 9h a 13:15h
Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya
Rambla d’Egara, 270, 08221 Terrassa
L’objectiu de la jornada és donar a conèixer els resultats i els beneficis que han generat i que
poden generar les accions de política industrial implantades al sector tèxtil-moda entre el anys
2008 i 2018 des dels Ajuntaments impulsors de les ciutats d’Igualada, Manresa, Sabadell
Mataró, Badalona i Terrassa.

Si ets una persona emprenedora, podràs conèixer les mesures d’estímul a l’emprenedoria que
s’han fet i es faran en els propers anys. L’objectiu és que els emprenedors vinculats a les nostres
accions, tingueu un procés d’entrada al mercat i unes expectatives de consolidació molt més
segures.

Si pertanys a un ens local (Ajuntament, Consell Comarcal,...) podràs conèixer de primera mà
bones pràctiques i casos d’èxit, que segur et seran d’utilitat per aplicar a altres sectors amb els
que ja estàs treballant o tens previst treballar.

Si ets empresari podràs conèixer de la mà d’experts:
> La qualitat dels nostres programes formatius, sempre ajustats, al màxim, a l’oferta de
llocs de treball de les empreses i del perfil de les persones aturades, programes amb
els que s’han format multitud de treballadors i treballadores.
> La plataforma d’interrelació empresarial d’oferta i demanda de productes i serveis
del sector que, a data d’avui, ja agrupa a més de 560 productors de proximitat i per la
que han passat més de 76.000 usuaris, així com, conèixer formes molt més
sostenibles i escalables de produir al sector.

Participa en el projecte:

Amb el suport de:
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PROGRAMA:
09.00h-09.30h Acreditacions i recepció de les persones assistents
Obertura institucional a càrrec de:
El Sr. Jaume Perarnau, Director del Museu Nacional de la Ciència i
la Tècnica de Catalunya,
Sra. Sílvia Marchena Morales, sub-directora general de Polítiques
09.30h-9h:45h
Actives d’Ocupació del SOC.
La Sra. Matilde Villarroya, directora general d’Indústria de la
Generalitat de Catalunya.
L’Il·lustríssim Sr. Alfredo Vega López, Alcalde de Terrassa
Ponència marc
09.45h-10.30h “El futur del tèxtil-moda”, a càrrec de María Almazán, directora de LATITUDE.
Contacte:
10.30h-10.40h Debat obert
10.40h-11.15h

Pausa Cafè
Experiències de bones pràctiques
- Les accions de capacitació professional a càrrec d’Anna Ribera,Tècnica de
l’Àrea de Dinamització Econòmica de l’Ajuntament d’Igualada.
Cooperatèxtil, una xarxa de cooperació empresarial a càrrec d’Emma
11.15h-12.00h
Feriche, Coordinadora de Projectes Estratègics de Tecnocampus Mataró.
- Futur Mod o “Com posar en contacte emprenedors i empreses
consolidadades” a càrrec de David Garcia, director del Clúster Tèxtil Moda
Catalunya.
12.00h- 12.15h Debat obert
Casos d’Èxit:
- Ester Ferrando, dissenyadora i empresària que ha aconseguit fer desfilar
12.15h-13.00h
els seus dissenys a la 080 de Barcelona Fashion.
- Killing Weekend, empresari I guanyador del premi a Millor marca del
Concurs Rec.0 / 080 Barcelona Fashion REC.0 2017.
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-

Albert Pallarés, mentor en l’àmbit d’Internacionalització de les empreses
del sector tèxtil-moda.
- Estampa tu Tela S.L, empresa que ha aconseguit posicionar-se amb
empreses com HP.
- Gavi Punt, empresa que col·labora en acollir a persones participants de
les accions de capacitació especialitzada en Confecció i patronatge en
pràctiques.
- Trini Mellado S.L.U empresa que col·labora en acollir a persones
participants de les accions de capacitació especialitzada en Confecció i
patronatge en pràctiques, i ha contractat a alumnes
- Cristina Soriano, dissenyador i finalista dels premis REBELPIN d’ACTE
Europa.
13:00h-13:15h Debat obert
13:15h.

Fi de la jornada
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