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Generalitat
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Activitats
per a tots
els públics
–––––
3 de novembre, 18.30 h | Triem 
realment com ens vestim? La moda 
femenina com a condicionant social. 
Una visió a través de la història des 
de 1750 fins a l'actualitat
Els canvis socials, la industrialització
i la moral han marcat les modes: 
modelant, guarnint, sovint estrenyent 
el cos femení. S’abordarà com la 
moda femenina ha estat condiciona-
da pels rols assignats i es veurà de 
quina manera les dones han pretès 
deslligar-se d’aquests rols per 
adoptar un paper més actiu i inde-
pendent.  
Ponent: Mercè López García, conser-
vadora del Centre de Documentació
i Museu Tèxtil de Terrassa.

17 de novembre, 18.30 h |
La indústria tèxtil igualadina:
una trajectòria multisecular 
(1730-2020)
L’inici de la industria tèxtil a Igualada 
es remunta a l’Edat Mitjana, amb la 
proliferació de la figura dels “parai-
res”. Des d’aleshores, no ha deixat de 
marcar la història i la demografia de 
la ciutat, superant crisis i adaptant-se 
a les necessitats de cada moment 
històric. Es resseguirà la seva 
evolució fins a l’actualitat. 
Ponent: Pere Pascual i Domènech, 
historiador igualadí i catedràtic 
emèrit de la Universitat de Barcelona.

24 de novembre, 18.30 h |
Documentals i moda
A través de la visualització del docu-
mental Hand Made With Love in 
France, dirigit per Julie Georgia 
Bernard (2014), on es retraten els 
últims representants dels oficis de 
moda francesos que contribueixen
a l’essència de l’alta costura, s’analit-
zarà la situació d’aquests oficis a 
Catalunya i el seu futur.
Ponent: TBD

1 de desembre, 18.30 h | Exposició 
cre@ctive, visita guiada
Emprovar-se virtualment un jersei
a partir d’una fotografia feta des
del mòbil, és possible? És possible 
vestir-se de suro? Aquesta és una 
exhibició disruptiva de 16 projectes 
innovadors en el negoci de la moda, 
basats en nous materials i colorants 
sostenibles, com la vela, el suro, o
la biomassa, i les noves tecnologies 
digitals, com el 3D, el Metavers, 
l’emprovador virtual o la textrònica. 

Inscripcions:
tiquetsigualada.cat

Activitats
per a estudiants
de tèxtil, moda
i disseny
–––––
8 de novembre, 10.30 h | Sostenibilitat
i moda circular: reptes i solucions
Conferència en què s’exposaran els
reptes i solucions de la moda i els 
accessoris per a una economia circular i 
sostenible. S’analitzarà l’impacte dins la 
cadena de valor dels productes, aprenent 
diferents models de negoci sostenibles 
juntament amb exemples i casos d’estudi.
Ponent: Rut Turró, CEO i fundadora de 
Movingmood. 

1 de desembre, 9 h | Taller de moda 
inclusiva
Estudiants de diferents instituts de 
formació tèxtil i moda de Catalunya 
competiran en equips per dissenyar una 
peça de roba inclusiva que tingui en 
compte les necessitats i dificultats que 
tenen les persones amb discapacitat. 
Formadora: Rut Turró, CEO i fundadora 
de Movingmood.

Igualada,
laboratori
de moda
–––––

Igualada Fashion Lab | c/ Lleida, 53
igualadafashionlab.cat

Activitats
gratuïtes
Tardor
2022

https://tiquetsigualada.cat/
https://igualadafashionlab.cat/


Xerrades per
a empreses del 
sector tèxtil
i moda
–––––

Jornada 3 de novembre

     Digitalització, automatització
i Metavers
–––––
9.30h | Transformació digital per
a les empreses
S’explicaran els objectius, fases i 
dimensions d'anàlisi en la realització 
d'un roadmap de transformació digital. 
Es presentaran les noves tecnologies 
habilitadores (KET) de la industria 4.0, 
així com les eines i solucions disponi-
bles al llarg de tota la cadena de valor 
del sector tèxtil. I es mostraran 5 casos 
pràctics d’eines bàsiques. 
Ponent: Daniel Blanco, Consultor 
Tecnològic i de Transformació Digital
a EURECAT, Centre Tecnològic de 
Catalunya.

10.45 h | Digitalització dels processos 
industrials: entorns col·laboratius,
IA i el poder de la data
S’abordaran els diferents processos de 
digitalització, des del disseny fins a la 
comercialització dels productes, 
posant el centre d’atenció en els nous 
entorns col·laboratius, l’efectivitat de la 
data única i el núvol aplicat al món de 
la moda. S’analitzaran les noves solu-
cions tecnològiques d’última generació 
per a poder implementar-les. 
Ponent: Rafael Vargas, enginyer de 
sistemes a Lectra i especialista en la 
Indústria 4.0 per al sector Fashion and 
Apparel.

12 h | El Metavers i les oportunitats 
de negoci per a la industria tèxtil
i moda
Es tractaran els elements fonamentals 
de la relació entre Metavers i la seva 
aplicació a la industria de la moda.
Els assistents experimentaran en 
primera persona el Metavers utilitzant 
tan ulleres de Realitat Virtual com a 
tecnologies de Realitat Augmentada.
Ponents: equip de recerca ARU, dirigit 
per Maja Cecuk, d’ESDI; Mikki Schind-
ler, expert en intel·ligència artificial i 
sociòleg; Loana Flores, experta en 
moda i tecnologia; Dani Hernández, 
expert en gamificació i realitat virtual.

Inscripcions:
bit.ly/IFL22xerrades3

Jornada 17 de novembre

     Sostenibilitat en el sector tèxtil: 
canvis legislatius, certificacions
i ajudes
–––––
9.30 h | Canvis legislatius en el
sector tèxtil i moda vinculats a la 
sostenibilitat
Es presentaran els principals canvis 
normatius que afecten directament el 
sector del tèxtil: documents com el New 
Green Deal, la Nova Estratègia Indus-
trial, el Pla d’Acció d’Economia Circular, 
l’Estratègia per a Tèxtils Sostenibles i la 
Directiva d’Ecodisseny, entre d’altres.
Ponent: David Garcia Uslé, cluster 
manager de Modacc.

10.45 h | Certificacions
de sostenibilitat
S’explicarà què son les ecoetiquetes i 
les certificacions sectorials, presentant 
les més rellevants en el sector tèxtil i de 
la moda, diferenciant les certificacions 
a nivell corporatiu i les que afecten al 
producte. 
Ponent: Clara Mallart Lacruz, responsa-
ble de l’àrea de Sostenibilitat i Econo-
mia Circular de Modacc.

11.45 h | Ajudes per a implementar
la sostenibilitat en la industria tèxtil
i moda
Es presentaran les ajudes i subvencions 
que diversos organismes tenen planifi-
cades per atorgar en els pròxims anys.
Ponent: Lidia Morcillo Jordana, 
responsable d’innovació de Modacc.

Inscripcions:
bit.ly/IFL22xerrades17

Cursos per
a professionals
del sector
tèxtil i moda
–––––
     Estilisme: El secret per a una 
imatge sempre perfecta
–––––
Aprèn a assessorar els clients en
imatge i estilisme, aportant valor
afegit al seu negoci, fidelitzant clients
i incrementant les vendes. 
Formadora: Susanna Maldonado, 
dissenyadora de moda, estilista i 
assessora d’imatge.
Dates: dilluns 10, 17, 24 i 31 d’octubre.
Horari: de 9.30 a 12h.

     Aparadorisme: El ganxo per a 
millorar la rendibilitat del teu negoci
–––––
Aprèn a treure el màxim rendiment del 
teu aparador per a diferenciar el teu 
producte de la competència, guanyar 
competitivitat i augmentar vendes.
Formador: Roberto Domínguez, expert 
en retail, creatiu aparadorista, visual 
merchandiser, formador, consultor i 
conferenciant.
Dates: dilluns 21 i 28 de novembre.
Horari: de 10 a 12h.

Inscripcions:
bit.ly/IFL22cursos

bit.ly/IFL22xerrades3

https://www.xn--comerigualada-mgb.cat/cursos-aula-de-comerc-2on-semestre/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJyw9wc2A8qPawxOS9MBX0ZL3Yvb5Hlg620xQONfJbM-i7Ew/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkxmZRrPQROHSPNZSAsjC_jCug4NA5yGbdMXWVTG2_C2PyEg/viewform



