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PER UNA INDÚSTRIA TÈXTIL MÉS SOSTENIBLE:  

CASOS PRÀCTICS CAP A L’ECONOMIA CIRCULAR 
 

28 de maig del 2020  
 
 

“Per una indústria tèxtil més sostenible” es una sèrie de jornades pràctiques i interactives co-organitzades 
per l’AEI Tèxtils, el Clúster Català dels tèxtils tècnics, juntament amb ACCIÓ.  
 
La primera edició, organitzada al febrer del 2019, va ser tot un èxit amb més de quaranta participants. Els 
principals punts de debat van ser els reptes en la substitució de substàncies perilloses en productes d’acabat 
tèxtil. L’informe de la sessió està disponible aquí.    
 
En aquesta segona edició, virtual degut a la situació actual, s’amplia l’enfoc de les actuacions amb casos 
pràctics enfocats cap a l’economia circular del sector dels tèxtils tècnics liderats per empreses catalanes així 
com la presentació de les diferents actuacions del clúster AEI Tèxtils i d’ACCIÓ en aquest marc.  En aquesta 
sessió on-line coneixerem aquesta estratègia que es vincula directament amb les directrius de la UE que 
proposen una sortida de la crisi de la COVID-19 més verda i sostenible. El sector tèxtil és un dels sectors 
prioritaris en el Green Deal de la Unió Europea. 
 

 

Co-organitzat per: 

  
 

 

 
Els objectius de la jornada són: 

1. Presentar les diferents iniciatives enfocades a millorar la sostenibilitat del sector i cap a l’economia 
circular 

2. Presentar diversos casos pràctics per facilitar l’economia circular a la indústria dels tèxtils tècnics 
3. Conèixer les estratègies per a les indústries tèxtils per fer front a la sortida de la crisi d'una manera 

més verda i sostenible. 
 

 
A qui va dirigit? 
Empreses del sector de tèxtils tècnics, moble/llar i químic, associacions, clústers i centres de recerca.  
 
 

 

 

https://www.life-flarex.eu/download/5258/
https://www.life-flarex.eu/download/5258/
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Programa 
 

10.30 h 10.35 h Benvinguda 

10.35 h 11.10 h Iniciatives enfocades a millorar la sostenibilitat de la indústria tèxtil    
cap a l’economia circular 
S3CHEM. Maria Dolors Nuñez (ACCIÓ) 
CIRCE. Mireia Canyelles (Departament de Territori) 
SUSTEX. Josep Casamada (AEI Tèxtils) 
CIRCULARTECH. Ariadna Detrell (AEI Tèxtils) 
ECODISTEX. Gertri Ferrer (LEITAT) 
 

11.10 h 11.30 h Progrés en els casos pràctics de substitució de substàncies perilloses. 
Tendències en substàncies perfluorades en repel·lents a fluids i 
novetats en les alternatives de retardants de flama.   
LIFE FLAREX / MIDWOR. Ruth Garcia (LEITAT) i Paula Felix (LEITAT) 
 

11.30 h 12.00 h Presentacions casos d’economia circular d’empreses catalanes  
MANUFACTURAS ARPE. Joan Pera 
HILATURAS ARNAU. Joan Santamaria  
SEAQUAL. Mark Hartnell 

 

 

Contacte 

Per qualsevol dubte sobre la jornada, contactar amb Núria Campmany (ncampmany@textils.cat) o amb 
Josep Casamada (projectes@textils.cat).  
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