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PROGRAMA DE FORMACIÓ I INNOVACIÓ TÈXTIL  

 
Des de TEXFOR volem donar a conèxer una iniciativa de formació organitzada per 

diferents organitzacions vinculades al tèxtil, entre elles el centre tecnològic 
InnotexCenter CTF de l’Escola d’Enginyeria de Terrassa de la UPC, on s’aborden 

diferents temes relacionats amb la innovació i l’emprenedoria. 
 
Aquesta iniciativa va dirigida principalment a: 

 
- Persones innovadores, amb l’objectiu principal d’adquirir els coneixements 

tècnics i de gestió per crear el seu negoci i comercialitzar un nou producte 
relacionat amb la indústria tèxtil segons necessitats del mercat (moda, la llar, 
tèxtils tècnics i tèxtils intel·ligents...) 

- Personal d’empresa, que estiguin treballant en companyies tèxtils catalanes, 
amb l’objectiu de cercar noves aplicacions a través del disseny, el projecte de 

fabricació i la posada a punt de tota la gestió per la comercialització del nous 
producte d’alt valor afegit. 

 

El programa en qüestió presenta les següents característiques: 
 

- 150 hores formatives (105 en tecnologia i innovació, noves oportunitats i 45 en 
nous  models de negoci i gestió empresarial), i 100 hores de tutoria, a repartir 
entre tots els alumnes. 

- L’execució del programa es durà a terme entre el febrer i juny de 2017. 
- Dijous de 9:00 a 13:00 hores i de 14:00 a 18:00 hores. 

- Lloc: En funció dels temes a tractar les sessions es desenvoluparan a Berga, 
Terrassa o Manresa. 

- Preu: gratuït. 

 
 

El temari així com el professorat del programa estan reflectits en el 
document adjunt. 

 
 
Per a més informació i matriculació poden posar-se en contacte amb: 

 
 

 
 
 

 
 

 

Innotex Center CTF 

Colom 1, 08222 Terrassa 
felix.marsal@upc.edu 
www.innotex.upc.edu 

Agència de Desenvolupament 

del Berguedà 
c/ Lluís Millet 33, 08600 Berga 

93.824.77.00 

formacio@abergueda.cat 
www.adbergueda.cat 

mailto:info@texfor.es
mailto:felix.marsal@upc.edu
mailto:formacio@abergueda.cat


TEXINNOVA
Formació especialitzada 
i innovadora en el tèxtil 



Durada: 150 hores formatives (105 en tecnologia i innovació, noves oportunitats i 
45 en gestió empresarial, més 100 hores de tutories, a repartir entre tots els alum-
nes assistents a l’acció formativa).

Període: De febrer a juny de 2017

Calendari de les sessions expositives i de les sessions pràctiques: els dijous, de 9 
a 13 hores i de 14 a 18 hores.

Calendari de les tutories: A concretar, segons la disponibilitat dels alumnes. Hi ha 
la possibilitat de fer-les els dissabtes.

Presentació i defensa del projecte final: A finals de juny de 2017.

Lloc: En funció dels temes a tractar les sessions es desenvoluparan a Berga, Te-
rrassa o Manresa.
     • Berga: Agència de Desenvolupament del Berguedà. Centre de Formació.
               c/ Lluís Millet 33
     • Terrassa: Innotex Center CTF. Universitat Politècnica de Catalunya. Colom 1.
     • Manresa. Universitat de Manresa. Av. Universitària, 4-6

Requisits d’accés: Estar motivat per la innovació i amb ganes de crear la seva 
pròpia empresa o, en el cas de persones d’empresa, de posar a punt una nova es-
tructura tèxtil innovadora per a la seva implementació en el mercat

Places limitades per rigorós ordre d’inscripció. Cal mantenir una entrevista prèvia 
amb els coordinadors de l’acció formativa per formalitzar la inscripció.

L’organització es reserva el dret de suspendre aquesta acció formativa si no s’arriba 
al nombre mínim d’inscrits

L’objectiu principal del curs és que les persones innovadores puguin crear la seva em-
presa per a desenvolupar un nou projecte tèxtil que necessiti el mercat dels tèxtils per 
la moda, la llar, tèxtils tècnics i tèxtils intel·ligents. Amb aquesta acció formativa es vol 
ajudar a la inserció laboral de les persones innovadores a les indústries per potenciar-ne 
la seva competitivitat mitjançant la innovació.

Per totes aquelles persones, que estiguin treballant en empreses tèxtils catalanes, aquest 
curs es fonamenta en el disseny, el projecte de fabricació i la posta a punt de tota la 
gestió per comercialitzar el nou producte.

Per aquest motiu aquesta acció formativa vol desenvolupar en els participants els co-
neixements i les tècniques més adequades per poder crear la seva pròpia empresa, o 
en el cas de persones d’empresa, posar al mercat un nou producte tèxtil innovador

INFORMACIÓ GENERAL



BLOC 1. TECNOLOGIA I INNOVACIÓ, NOVES OPORTUNITATS

Mòdul I. Coneixement del mercat actual del tèxtils
Coneixement detallat de les darreres novetats en el mercat tèxtil adreçat al món de 
la moda, tèxtils per la llar, tèxtils tècnics i tèxtils intel·ligents. Es dedicarà una especial 
atenció als fils, tèxtils de punt i de calada, estructures no teixides, estructures com-
plexes i peces de roba confeccionades de més alt valor afegit.

Mòdul II. Determinació d’oportunitats
En funció de l’estudi dels diferents mercats dels tèxtils es determinaran les oportuni-
tats i necessitats de mercat. Selecció d’una d’aquestes oportunitats en funció de les 
capacitats, visió de negoci i possibilitats tècniques i econòmiques de cadascun dels 
participants. El projecte es pot desenvolupar de forma personal o en grup.

Mòdul III. Coneixement de les noves tecnologies i dels nous materials
S’estudiaran els nous materials i les noves tecnologies que s’han d’emprar per 
fabricar les noves estructures tèxtils innovadores. Es realitzaran els prototips, sempre 
que sigui possible, en els tallers i laboratoris d’Innotex Center CTF i es farà el segui-
ment personalitzat de cada projecte en les sessions de tutoria, tant de la part tec-
nològica com de la part de gestió i implementació del projecte.

BLOC 2. MODELS DE NEGOCI I GESTIÓ EMPRESARIAL

Mòdul IV. De la idea al projecte
Incentivar i validar les idees, i nous models de negoci. Models de negoci innova-
dors, viabilitat dels projectes. Dimensions empresarials i tècniques, Road map. 
Procés emprenedor, tràmits i gestions.

Mòdul V. El perfil emprenedor
Conèixer les habilitats emprenedores i la construcció d’equips emprenedors. Perso-
nal Pains&Gains. Gestió de projectes&persones.

Mòdul VI. Els recursos, les capacitats i l’organització
Identificar i disposar dels recursos i capacitats per emprendre. Capital intel·lectual i  
emocional, financer, relacional.El màrketing, les operacions, previssions financeres...

Mòdul final. Presentació i defensa del projecte personalitzat.
Cada alumne haurà de presentar i defensar un projecte, de forma individual o en 
grup, en cas de que la iniciativa del nou negoci sigui grupal, davant d’un tribunal 
format per professors i per industrials del sector. Per això en aquest mòdul hi haurà 
una sessió específica per estructurar un Elevator Speech. 

PLA D’ESTUDIS



Feliu Marsal Amenós. Director del Centre d’innovació Tecnològica Innotex Center 
CTF de la Universitat Politècnica de Catalunya. Consultor de Nacions Unides pel 
Desenvolupament Industrial. Amb 50 anys d’experiència en innovació de nous pro-
ductes tèxtils.  
Vicenç Camps. Gerent de Technitiger, empresa dedicada al desenvolupament i 
fabricació de nous productes tèxtils. 
José Antonio Tornero García. Investigador en nous productes tèxtils dela Universitat 
Politècnica de Catalunya. Fundador d’una spin-off, amb la col·laboració d’un impor-
tant Centre Sanitari, per desenvolupar tèxtils per aplicacions mèdiques. 
Marc Bernadich. Doctor i responsable del programa FUB e+i, llicenciat en adminis-
tració i direcció d’empreses, màster en creació i gestió d’empreses. 
Francesc Rufas. Consultor àrea estratègica i màrqueting. Professor dels estudis 
d’empresa UManresa, Professor d’Escoles de Negoci. Llicenciat en ciències econò-
miques. 
Antoni Viladomat. Enginyer Superior. Master in Business Administration. Professor de 
Umanresa. 
Núria Serrat. Doctora en pedagogia. Professora de Umanresa i UB.

PROFESSORAT

Aquesta acció formativa s’adreça a: 
• Totes aquelles persones amb un marcat caràcter innovador, que cerquen asseso-
rament tecnològic i de gestió per poder crear la seva pròpia empresa per a comer-
cialitzar productes tèxtils. En cas de persones vinculades a una empresa, l’objectiu 
és poder posar al mercat un nou producte innovador, diferent als que fabrica l’em-
presa, i que tingui una bona rendibilitat industrial i un alt valor afegit. 
 • Als directius d’empreses, de diferent nivell, amb responsabilitat directe d’impulsar 
la innovació i la creació de nous productes que aportin un major valor afegit als 
productes convencionals que fabrica actualment l’empresa.

Classes magistrals i tallers a partir de casos pràctics industrials de productes des-
envolupats recentment amb un fort impacte en el mercat. Experiència en innovació 
aplicada a la pràctica industrial. En l’àmbit tecnològic, sempre que sigui possible, 
els prototips projectats pels alumnes es desenvoluparan en els tallers d’Innotex 
Center CTF i es validaran els resultats en els seus propis laboratoris. A banda de 
les sessions formatives, els alumnes disposaran d’un paquet d’hores de tutoria per 
part de tutors especialitzats en cada àmbit per crear i desenvolupar els projectes.

METODOLOGIA DOCENT

CONDICIONS D’ACCÉS



TITULACIÓ

COORDINACIÓ

Reconeixement universitari d’Innotex Center CTF de la Universitat Politècnica de Ca-
talunya i certificat d’aprofitament UManresa.

PREU: Gratuït

Rosa Pujols. Agència de Desenvolupament del Berguedà
pujolscr@adbergueda.cat / 93.824.77.00

Feliu Marsal. Innotex Center CTF
felix.marsal@upc.edu / 93.739.98.40

Marc Bernadich. UManresa
mbernadich@umanresa.cat / 93.877.41.79

INFORMACIÓ I MATRICULA

Innotex Center CTF
Colom 1, 08222 Terrassa

felix.marsal@upc.edu
www.innotex.upc.edu

Agència de Desenvolupament del Berguedà
c/ Lluís Millet 33, 08600 Berga

tf. 93.824.77.00
formacio@adbergueda.cat

www.adbergueda.cat

Formació subvencionada per la Generalitat de Catalunya, en el marc del 
programa Catalunya Emprèn-Emprenedoria Territorial Especialitzada


