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INFORMACIÓ GENERAL
Aquest document ofereix una síntesi dels resultats i conclusions del treball del workshop i 
una presentació dels 4 projectes seleccionats.

OBJECTIUS DE LA SESSIÓ:
Identificar i prioritzar les potencialitats del CRTTT i les seves capacitats 
tecnològiques d’acord amb les necessitats empresarials i de territori.

PROGRAMA:
1. Benvinguda i presentació (9:30h)
2. Dinàmica de grups (10:00)
3. Presentació de resultat (11:30 – 12:00)

PARTICIPANTS
Aj. CANET, ANTEX, ASEGEMA, BACK2ECO, CRTTT, CP ALUART,CANMARTEX, EURECAT, 
FILATURES ARNAU, FYTISA, HIDROCOLOR, MANUFACTURES  TÈXTILS, SHIMA SEIKI, TEXFOR, 
TEXKNIT, TEXTIL ROIG, VELAMEN



SÍNTESI DE CONCLUSIONS DE LA SESSIÓ

Idees consensuades per al desenvolupament d’iniciatives per a la transformació del CRTTT:
§ Impulsar la captació de talent i la formació especialitzada (sector ambiental, mèdic,..). 
§ Adequar el laboratori per oferir assajos tèxtils certificats (biocides, retard flama,...).
§ Crear un laboratori de prototipatge. 
§ Impulsar l’assessorament general, tecnològic i normatiu, a tota la cadena de valor tèxtil.
§ Fomentar les sinergies amb d’altres agents (Parc Circular Maresme,...).
§ Generar una plataforma de networking, dinamitzadora del clúster tèxtil. 
§ Impulsar l’especialització en tecnologies de tendència: ED, I4.0, Transformació Digital,...
§ Adequar espais de co-creació.
§ Oferir cursos de formació i/o màster en eco-disseny.
§ Organitzar els recursos per a oferir un Observatori tèxtil.

§ Concreció en projectes per al desenvolupament d’iniciatives per a la transformació del CRTTT 
§ Laboratori de certificació i assaigs
§ Acadèmia Formació especialitzada
§ Centre de referència: prototipatge i plataforma d’assessorament i networking – Observatori tèxtil
§ Transformació circular: HUB d’economia circular per al tèxtil



1. DESCRIPCIÓ DE LES IDEES MÉS VOTADES  

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

NECESSITAT 
QUE RESOL

RECURSOS 
NECESSARIS

BENCHMARK

DETALL DEL PROJECTE

BENEFICIS

ENTITATS 
INTERESSADES

Cost

Temps

1 2 3 X 5

1 2 3 4 5 Risc Tecnològic 1 2 3 X 5

GENERACIÓ 
D’IDEES

CERTIFICACIÓ D’ASSIGS I LABORATORI TÈXTIL

- Difusió catàleg assaigs actual.
- Assessorament en normativa sectorial (automoció, 

sanitari i alimentari).
- Laboratori d’assaigs certificat amb valor afegit:

- Certificar assaigs que no es fan a Catalunya.
- Certificar en nous reptes: sostenibilitat.

- Participació en grups de treball UNE/ISO.
- Servei integral i col·laboració interlaboratoris.

a) Assessorament 
integral normativa 
industria pròxima.
b) Facilitar contractació 
assajos.
c) Col·laboració amb 
altres centres.
d) Valor afegit al servei

Projecte certificació.
Inversió implementació.
Inversió equipaments.
Inversió RRHH. - VT.

- Estudi de 
mercat.

- Business case. 
- Accions 

partenariat

- Serveis VT normatius per a empreses.
- Serveis assaigs certificats diferencials.
- Projectes innovació amb caracterització.
- Assessorament tecnològic
- Qualitat i resposta ràpida per proximitat. 

- Ajuntament Canet
- DIBA.
- EURECAT.
- GENCAT.
- Empreses i asso-

ciacions empresarials
- Proveïdors de 

tecnologia.
- Centres de recerca.
- Universitats.
- Doctorands
- Alumnes pràctiques 

universitàries.
- Becaris FP DUAL.  

CLIENTS

- Proveïdors material
- Fabricants, acabadors
- Investigadors



2. DESCRIPCIÓ DE LES IDEES MÉS VOTADES  

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

NECESSITAT 
QUE RESOL

RECURSOS 
NECESSARIS

BENCHMARK

DETALL DEL PROJECTE

BENEFICIS

ENTITATS 
INTERESSADES

Cost

Temps

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Risc Tecnològic 1 2 3 X 5

GENERACIÓ 
D’IDEES

ACADÈMIA DE FORMACIÓ ESPECIALITZADA

§ Formació reglada FP DUAL
§ Formació especialitzada via (universitats, grau superior 

disseny tècnic, certificat professionalitat N3 tèxtil tècnic)
§ Formació a mida i d’alta especialització per a empreses i in-

company
§ Captació de talent mitjançant pràctiques al centre CRTTT
§ Especial focus a:

§ Sostenibilitat al sector
§ Industria 4.0
§ Eco Disseny
§ ABC tèxtil
§ Processos industrials tèxtils

§ Garanteix la 
continuïtat tèxtil 
al país

§ Nova generació 
de tècnics tèxtils 
especialitzats

§ Formar equip 
docent especialitzat 
en els nous reptes.

§ Millora dels espais 
de formació i de 
l’equipament de 
laboratori

Contacte i sinèrgies 
amb centres 
formatius  reglats 
Organismes públics: 
SOC i SEPE
Businesscase amb 
empresaris

§ Accés de la societat a mòduls formatius 
universitaris i de formació professional

§ Accés de la societat de mòduls formatius 
escoles disseny

§ Formació a mida per a empreses

§ Universitats (Elisava, 
TCM)

§ Institut Domènech i 
Montaner de Canet de 
Mar

§ Generalitat de 
Catalunya (nous cicles)

§ EURECAT Formació
§ Sector empresarial
§ Proveïdors de 

tecnologia
§ Alumnes, becaris, 

doctorands.

È

CLIENTS

Escoles de disseny
Universitats
Sector empresarial
Administracions



3. DESCRIPCIÓ DE LES IDEES MÉS VOTADES  

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

NECESSITAT 
QUE RESOL

RECURSOS 
NECESSARIS

BENCHMARK

DETALL DEL PROJECTE

BENEFICIS

ENTITATS 
INTERESSADES

Cost

Temps

1 2 3 X 5

1 2 3 4 5 Risc Tecnològic 1 2 3 X 5

GENERACIÓ 
D’IDEES

CENTRE DE REFERÈNCIA I PROTOTIPATGE TÈXTIL: OBSERVATORI TÈXTIL

§ Millorar la difusió de capacitats i programes (Reimagine
Textile): web i jornades. 

§ Adaptar i actualitzar els espais de recerca i equipaments
§ Crear un espai per a la difusió de best practices, tecnologies 

facilitadores i capacitats del teixit industrial i de recerca:
§ Aliances amb altres centres amb tecnologies  

complementàries
§ Aliances amb la indústria per dinamitzar la innovació

§ Espai de networking per a les empreses del sector
§ Desenvolupament de projectes tècnics: espais de 

prototipatge i de caracterització.

§ Apropar la recerca i la 
innovació a les 
empreses.

§ Prototipatge productes 
innovadors,

§ Acompanyament 
transferència i 
industrialització.

§ Showroom i aparador 
innovació.

§ Adequació showroom.
§ Adequació 

instal·lacions de 
recerca i equipament. § Estudi de 

compatibilitat 
amb altres 
centres.

§ Establir convenis 
de col·laboració 
amb indústria 
referent.

§ Viabilitat a la innovació de les empreses
§ Projectes d’innovació amb caracterització 

pròpia
§ Generar projectes de recerca avançats
§ Acompanyament industrialització
§ Visibilitzar la innovació de la indústria tèxtil 

catalana

§ EURECAT /CRTTT
§ Ajuntament i DIBA.
§ GENCAT: ACCIÓ
§ Empresaris referència.
§ Associacions empresarials
§ Centres Investigació
§ Proveïdors de tecnologia
§ Universitats
§ Alumnes i doctorands
§ Sector empresarial

Sector empresarial 
europeu i centres de 
recerca 
internacionals



4. DESCRIPCIÓ DE LES IDEES MÉS VOTADES  

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

NECESSITAT 
QUE RESOL

RECURSOS 
NECESSARIS

BENCHMARK

DETALL DEL PROJECTE

BENEFICIS

ENTITATS 
INTERESSADES

Cost

Temps

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 Risc Tecnològic 1 2 3 4 x

GENERACIÓ 
D’IDEES

TRANSFORMACIÓ CIRCULAR: HUB d’economia circular tèxtil

§ Creació d'un nou servei de consultoria per assessorament 
circularitat: roadmap, normativa, certificacions

§ Laboratori valorització residu: tecnologies valorització 
mecànica i química i nous materials.

§ Recerca i desenvolupament al voltant de la sostenibilitat: 
- reducció de l’alliberament de microplàstics,
- processos acabats més sostenibles
- Fomentar la simbiosi industrial

Facilitar el canvi cap a 
model sostenible de 
producció i negoci:
§ Accés a tecnologies
§ Contacte amb partners i 

proveïdors tecnologies 
innovadores.

§ Formació i 
Assessorament

§ Equip especialitzat en 
transformació

§ Inversió en RRHH
§ Inversió en equipament 

nou.
§ Fer estudi i priorit-

zació necessitats  
industrial entorn.

§ Partenaritat
centres entorn per 
complementar.

§ Alineació amb 
iniciatives entorn

§ Crear nous models negoci basats en la 
valorització residu.

§ Posicionar la indústria catalana com a 
pionera en el model circular de negoci 

§ Generar projectes de recerca avançats en 
nous materials i en tecnologies de suport a 
la valorització.

§ Asegema - Fagem
§ Eurecat
§ Escoles de Formació
§ Centres tecnològics
§ Administració
§ Universitat / 

Tecnocampus
§ Iniciativa Re-Imagine

Textile
§ Empreses del sector
§ Agència de Residus de 

Catalunya
§ Centres Investigació.

CLIENTS
Sector empresarial 
europeu
centres de recerca 
administracions



CONCLUSIONS DE LA SESSIÓ (IMPACTES)

IMPACTE/ 
PROJECTE EMPRESARIAT SOCIETAT TERRITORI

1
LAB CERTIFICAT

Servei integral  
d’assessorament 
normatiu i d’assajos 
certificats 

Creació de nous serveis 
proveïdors

Ampliar serveis de valor 
Capacitat de reacció 
davant de situacions 
d’emergència

2
ACADEMIA

Continuïtat generacional
Tècnics especialistes

Tèxtil com a projecte de 
futur 
Noves vocacions

Atracció talent
Reforçament activitat 
econòmica 

3
CENTRE 

REFERENCIA

Apropar la recerca i la 
innovació a les empreses
Connectar a la industria

Dinamització d’activitats 
socials al voltant del centre 

Posicionament Europeu 
Garantir la presència de la 
indústria al territori a 
través de la innovació

4
HUB CIRCULAR

Nous models de negoci
Simbiosi industrial
Transformació sostenible

Ocupació més nivel 
Canvi de paradigme consum

Posicionament Europeu 
Atracció d’inversió en 
recerca i tecnologia



PER COMPLETAR LA TEVA PARTICIPACIÓ

Contesta el següent qüestionari, només et portarà només 5’ i ens donarà 
informació molt valuosa per prioritzar la execució dels projectes.

<EMPLENA EL QÜESTIONARI ARA!!>

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XttPHW9YTEGg95P2MbZVkfaO99Se0hRBh7P8stXYXPZUMjlNNkcxNjZGSjJHVTVGNjVKTVExV1BJVS4u


Consultoria Tecnològica

Gràcies!


