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Jornada: NEXTextile. Nous materials i tecnologies per al tèxtil 
i la moda 

 

El proper dimecres 9 de novembre, ACCIÓ i la Cambra de Comerç de 
Barcelona organitzen una sessió per donar a conèixer les noves tendències i 

oportunitats a través d’aplicacions d’última generació al tèxtil i la moda. 

La gran varietat de fibres i tecnologies aplicades dóna lloc a un nombre 
infinit de característiques diferents que permeten obtenir teixits funcionals, 
obrint la porta a una nova generació de peces i productes que disparen 

el seu rendiment, exploren nous vincles amb l’usuari i l’entorn i representen 
sòlides alternatives en termes de sostenibilitat. 

 

Objectiu de l’acte 

Descobrir les noves tendències i oportunitats a través d’aplicacions d’última 
generació, i exemples concrets de materials, com els adaptatius o smart 
materials, fibres nanoestructurades, teixits híbrids, roba reactiva o 

tècniques de fabricació avançada.  

Interactuar amb aquests materials en una exposició de 50 mostres 
englobades en 10 famílies de materials avançats, seleccionades 
exclusivament per aquesta sessió. 

 

Dia  Dimecres 9 de novembre 

Hora 9.30h – 11.30h 

Lloc  Delegació Cambra al Maresme 

  Avd. Ernest Lluc, 32 

  Tecnocampus Mataró, Ed. TCM 

  08302 Mataró 
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Programa: 
 

09.30 h   

 

Benvinguda i presentació 
  

09.35 h   

 

NEXTextile  

Presentació inspiracional de nous materials i tecnologies per al 
tèxtil i la moda 

Ponent: Robert Thompson, expert de Materfad en nous 
materials 
  

10.45 h   

 

Touch and feel & Coffee break 
Els assistents podran interactuar amb aquests materials en una 

exposició de 50 mostres englobades en 10 famílies de materials 
avançats, seleccionades exclusivament per a aquesta sessió. 
  

11.15 h   

 

Preguntes i respostes 

11.30 h   

 

Fi de la sessió 

 

 

 

Les inscripcions es poden fer directament seguint el següent enllaç 
 

http://www.cambrabcn.org/ca/pagines-de-productes/tallers-de-comerc-?call=399175&utm_source=materfad&utm_campaign=NEXTextile

