Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020
Workshop online
Tendències d’aplicació de l’economia
circular en el sector tèxtil

Objectius:
 Proporcionar una visió general de l’estat
actual en l’aplicació de l’economia
circular al sector tèxtil.

22 Juliol 2021
Horari: 10.00h a 11:00h.
Accés a l’streaming
Programa:

INSCRIU-TE
Import: 0 € (subvencionat per EURECAT
I Impuls Reimagine Textile)

Del residu
al recurs

Disseny sense
residus ni
contaminació

Allargar la vida
útil del producte

Organitza:

10.00h Inici de la jornada
10.00h – 10.10h Introducció
• Forces del canvi cap als models d’Economia
Circular
10.10h – 10.30h Economia circular aplicada
al tèxtil
• Models d’economia circular al sector tèxtil
• Tecnologies facilitadores
• Casos d’aplicació
10.30h – 10.50h Cas d’èxit
Experiència de Back To Eco (Núria Nubiola)

10.50h – 11.00h
• Torn obert de preguntes

 Identificar tendències, oportunitats de
negoci
i
tecnologies
disponibles
alineades amb l’economia circular, que
ajuden a la transformació del sector.
 Exemplificar casos reals ja implementats
i el seu impacte a través de l’empresa
Back to Eco.

A qui es dirigeix:
D’interès per a tota empresa pertanyent al
sector tèxtil i de la moda que vulgui
conèixer com s’està transformant el
sector en tota la seva cadena de valor, i
vulgui tenir una visió general de les
oportunitats que li ofereix la economia
circular.
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Organitza:

Experts que faciliten el workshop:
Julia Riquelme Gargallo
Enginyera superior en Enginyeria Industrial per la
UPC i Màster en Gestió de la Eficiència Energètica
per la UB. Consultora avançada en la gestió de la
innovació i transformació digital i circular de
l'empresa realitzant diagnòstics i roadmaps
tecnològics (I4.0 i d'economia circular). Expertise en
vigilància tecnològica i intel·ligència competitiva.

Núria Nubiola Orriols
Llicenciada en Ciències Ambientals per la UdG i
postgrau en interveció i gestió ambiental per la UB.
Especialitzada en comunicació i educació ambiental.
Fundadora de l’associació Back To Eco i de
l’empresa Infinit Denim, especialitzades en
circularitat tèxtil vinculada al denim.

PROJECTE D’ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT TERRITORIAL (PECT) DE MATARÓ MARESME
Els PECT son projectes d’innovació i especialització intel·ligent territorial cofinançats pel Fons europeu de desenvolupament regional
(FEDER), que responen a la voluntat d’organitzar i aglutinar els diferents elements determinants del desenvolupament econòmic d’un
territori de forma alineada amb l’Estratègia europea de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent (RIS3) i la corresponent
estratègia catalana RIS3CAT.
Així, el PECT de Mataró Maresme parteix de la capitalització de la històrica fortalesa dels sectors del tèxtil i del turisme a la comarca i
centra la seva proposta estratègica en la innovació per mitjà de dos grans projectes: el projecte Reimagine Textile, amb la concentració
d’inversió en el disseny tècnic tèxtil, la transferència de coneixement tecnològic, l’economia col·laborativa i el foment de l’emprenedoria i la
internacionalització. I el projecte d’Esport i Turisme, a partir de la intensificació de la pràctica esportiva com a generador de noves activitats
econòmiques, oportunitats i atractivitat internacional en l’àmbit del turisme de qualitat.
El projecte està coordinat per l’Ajuntament de Mataró, participat activament per la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, la Fundació
Eurecat i l’Ajuntament de Calella, i compta amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, l’Associació d’Empresaris de Gèneres de
punt de Mataró i Comarca (ASEGEMA) i 15 municipis de la comarca.

