Nota de premsa
Terrassa, 3 de setembre de 2014

S’inicien les inscripcions per al Congrés Tèxtil
Internacional a Terrassa
El Congrés es farà el 2 d’octubre dins del marc del cicle “Terrassa en Òrbita”

Avui s’inicia el període d’inscripcions per al Congrés Tèxtil Internacional a Terrassa,
que tindrà lloc el dijous 2 d’octubre al Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya (Rambla d’Ègara, 270). Aquest Congrés està organitzat conjuntament per
les associacions ACTE i AEI Tèxtils, l’Ajuntament de Terrassa i l’INTEXTER
(membre d’Innotex Center) de la Universitat Politècnica de Catalunya. El Congrés,
que porta per lema “Teixim el futur amb el fil de la innovació”, s’emmarca dins del
cicle d’activitats “Terrassa en Òrbita”.
L’objectiu del Congrés és crear un espai de trobada a nivell internacional del sector
tèxtil, tant el tradicional com el tècnic, seguint la línia de la jornada “El fil de la
innovació” celebrada l’any 2008, i potenciant Terrassa, i en general tot Catalunya,
com a territori referent del sector, que compta encara amb un important teixit
industrial i diversos organismes de suport a l’R+D+i, que contribueixen a fomentar-ne
la seva competitivitat.
En aquest sentit, s’ha dissenyant un programa de conferències que contempla
diversos àmbits d’interès per al sector amb ponents tant catalans com d’arreu, de
reconegut prestigi internacional, entre els que hi podrem trobar: Lutz Walter,
secretari general de la Plataforma Tecnològica Tèxtil Europea i director d’R+D
d’Euratex; Braz Costa, director General del CITEVE i president de Textranet; o la
doctora Gwendolyn Hustvedt, de la Universitat de Texas.
Amb la necessitat d’aglutinar els principals agents del sector, tant a nivell nacional
com internacional, el Congrés compta amb la col·laboració de diverses associacions,
entitats i empreses del sector.
Les inscripcions podran fer-se, fins al dia 15 de setembre, a través de la pàgina web:
http://terrassatextileconference.com. En aquest web també trobareu el programa
preliminar del Congrés.
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