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Tèxtil: passat, present i futur
Igualada ha tingut un gran passat industrial, però cal que deixem de mirar aquell
passat amb nostàlgia i prenguem consciència que aquesta ciutat té ara mateix
un immens potencial en els seus sectors empresarials i un futur molt prometedor al seu davant. Només depèn de nosaltres. En el nostre present i en aquest
futur són i seran fonamentals els sectors emergents però també, i de manera
indubtable, aquells de llarga trajectòria, com és el cas del tèxtil.
La indústria del tèxtil a Igualada i l’Anoia acumula dècades d’experiència, d’evolució i d’adaptació als temps. Avui, aquest és un sector modern i molt actiu, que
ha sabut ser innovador i esdevenir altament competitiu. Per això, iniciatives com
aquesta fira BSTIM juguen un paper cabdal: contribuir a promocionar a l’exterior
el gran potencial de les nostres empreses i la qualitat del seu producte.
BSTIM és una iniciativa conjunta dels àmbits públic i privat locals, nascuda del
convenciment comú que, només sumant esforços, la ciutat, la comarca i la
nostra indústria seran capdavanteres i es distingiran en el panorama global
actual. Aquesta és la nostra ambició compartida.

Marc Castells i Berzosa
Alcalde d’Igualada

Textile industry: past, present and future
Igualada has had a great industrial past but we must stop looking at that past
with nostalgia. We must become aware at the moment that this city has an
immense potential in its business sectors and a promising future ahead. It only
depends on us. In our present and in this future the emerging sectors will be
crucial and undoubtedly those with a long career, as it is the case of the textile
sector.
The textile industry in Igualada and Anoia district accumulates decades of
experience, evolution and adaptation to times. Today this is a modern and very
active sector that has been able to innovate and become highly competitive. For
this reason initiatives such as the fair BSTIM play a major role: contribute to
promote the great potential of our enterprises and the quality of their products
outside.
BSTIM is a joint initiative of public and private fields, born with the mutual conviction that only by adding up efforts the city, the district and our industry will
become leader and will outstand in the global panorama. This is our shared
ambition.

Marc Castells i Berzosa
Mayor of Igualada

Presentació

Presentation

BSTIM va néixer amb l’objectiu de
recuperar la indústria tèxtil del país a
través de la posada en valor de conceptes com la professionalització, la proximitat, la confiança i la qualitat. Afortunadament, després d’uns anys de deslocalització i d’una forta competència –sobretot
per part de països d’Orient i del Marrocel sector ha començat a viure símptomes
de recuperació i ens plau pensar que
BSTIM ha posat el seu granet de sorra.

BSTIM was created with the aim of
recovering the textile industry of the
country by emphasising concepts such
as
professionalization,
proximity,
confidence and quality. Luckily, after
some years of relocation and strong
competition, mostly from Asia and
Morocco, the sector has started to have
symptoms of recovery and we are glad to
think BSTIM has played its part.

La tercera edició de BSTIM ha aconseguit
consolidar-se, no només per la participació en nombre d’expositors sinó per
l’interès internacional que ha despertat.
Arribat ja al punt de consolidació i havent
acomplert de nou els objectius d’expositors per aquesta edició hem decidit que el
saló passi a celebrar-se cada dos anys,
que és la periodicitat que ja estava prevista en el pla de desenvolupament inicial si
bé es va acordar que els primers anys fos
anual perquè es pogués fer un lloc dins
del sector. Han estat els mateixos expositors els qui han demanat que la cita se
celebrés cada dos anys, ja que en un sol
any el sector industrial no incorpora prou
novetats i les empreses productores no
generen noves capacitats o serveis que
s’hagin de presentar a marques i distribuïdors.

BSTIM’s third edition has consolidated
itself not only for the number of exhibitors
but also for the international interest it has
attracted. Once the point of consolidation
has been reached and having completed
the targets of exhibitors once more, we
have decided to hold the fair every two
years which is the frequency we had
planned initially even though it was
agreed to celebrate it annually so that it
could find its place in the sector. The
exhibitors themselves have asked for it to
be held every two years because in only a
year the industrial sector does not
incorporate enough novelties and the
manufacturing enterprises do not create
enough capacities or services to be
presented to brands and distributors.

BSTIM evoluciona i s’adapta a les necessitats del moment del sector. En aquest
sentit, també cal destacar l’obertura
d’una nova línia de treball en el marc de la
cooperació amb diferents entitats i
agrupacions tèxtils. Cert és que sempre
hem treballat de la mà de les institucions
del nostre país però en aquesta darrera
edició hem reforçat aquests vincles i per
altra banda, hem establert noves
relacions amb entitats del sector del país
veí de Portugal que ens ajudaran a seguir
projectant internacionalment BSTIM.

BSTIM evolves and adapts itself to the
needs of the moment of the sector. In this
respect the start of a new line of work in
the framework of cooperation with
different entities and textile groups has
been launched. It is true that we have
always worked hand in hand with the
institutions of our country but in this last
edition we have enforced these links and
on the other hand we have established
new relationships with entities of the
sector in the neighbouring country
Portugal that will help us continue
BSTIM’s international projection.

En definitiva, aquesta és la clau en el
moment actual, servei al sector i col·laboració per un objectiu comú: recuperar la
indústria tèxtil.

Ultimately, this is the key at the present
moment, service to the sector and
collaboration for a joint target: the
recovery of the textile industry.

Joan Gabarró
Presidente de Fagepi

Joan Domènech
Presidente de Fira d’Igualada
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`
Generes
de
Punt Teomr

M. Guinrt S.A.
Adreça Address
Avda. Alba Rosa, 43
Població City
Olot

Adreça Address
Gran Bretanya, 13 Nau 2
Població City
Igualada

2

C.P. Postal Code
08700

C.P. Postal Code
17800

Telèfon Telephone
972 260 788
e-mail
mguinart@mguinart.com

Telèfon Telephone
938 050 053

Web
www.mguinart.com

e-mail
tegomar@tegomar.com
Web
www.tegomar.com

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION

Empresa del sector tèxtil fundada fa més de 100
anys. Actualment fabriquem guants, gorros i
bufandes. Tenim col·lecció pròpia que dividim en
dues línies: GUINART: línia casual urban i FLY:
marca més enfocada al món de l'esport (s'usen
teixits més tècnics com POLARTEC). També
fabriquem per altres marques amb dissenys
personalitzats.

Fabricació de peces de punt exterior en tricotosa,
senyor i dona.
Fabricació de tots tipus de complements en totes
les galgues.
Col·laboració amb tallers exteriors, acabats en tint,
acabats de rentat, acabats de estampació.
La nostra empresa està equipada amb l’última
tecnologia en maquinària i equips de disseny.
Manufacture of knitwear in knitting machines for
men and women. Manufacture of all kinds of
complements in all gauges.
Collaboration with external workshops, dye finishes,
wash finishes and print finishes.
Our company is equipped with ultimate technology
in machinery and design teams.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Confecció punt
Knitting confection

Patronatge
Pattern design

Teixidor
Weaving

Aplicació i acabats
Finishing

Servei integral de
confecció
Total manufacturer
service

Gestió de
produccions
Manufacturing
management

Disseny
Design

Company of the textile sector founded more than
100 years ago. At present we manufacture gloves,
caps/hats and scarfs. We have our own collection
divided into two lines: GUINART: casual urban line
FLY: brand for sport (using more technical fabrica
such as POLARTEC). We also manufacture for other
brands with customized designs.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Confecció punt
Knitting confection

Disseny
Design

Teixidor
Weaving

Especialista en
guants
Specialist in gloves

Servei integral de
confecció
Total manufacturer
service

Ddes de cøntcte d’expøsitors . Exhibitørs’ cøntct detils
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Tèxtil Eltex S.L.

Tintes Er S.L.

Adreça Address
Via Sergia, 69 1a planta

Adreça Address
Pol. Ind. Santa Eulàlia Sur Vial En 9710

Població City
Mataró

C.P. Postal Code
08302

Població City
Terrassa

Telèfon Telephone
937 571 360 / 605 240 625

Telèfon Telephone
937 834 759

e-mail
enri@eltexbcn.com
luistorrent@eltexbcn.com

e-mail
info@tintesegara.com

C.P. Postal Code
08221

Web
www.tintesegara.com

Web
www.anizzia.com
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Disseny i fabricació de prendes de bany i complements per a la dona, home i nens.
Creació de col·leccions exclusives amb els nostres
dissenys o amb el que es necessiti.
Patrons dona jove i estructurats, així com talles grans
i de control. Prenda de bany en cotó tintat en prenda i
els seus complements.
Fabricació a Espanya i també possibilitat de fabricació
a Àsia, depenent de quantitat i preu requerit.

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Empresa dedicada a la tintura sobre peces
confeccionades en totes las matèries i a tractaments
especials sobre peça.
Company devoted to dyes on manufactured
garments in all their materials and special treatments
on garments

Design and manufacture of swimwear and
accessories for women, men and children.
Creation of exclusive collections with our designers or
with whatever you need.
Young woman pattern and structured as well as plus
sizes and control. Swimwear garment in dyed cotton
in garment and its accessories.
Made in Spain and possibility of manufacture in
Asia, depending on quantity and price required.
PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Confecció plana
Fabric confection

Planxa
Ironing

Teixidor
Weaving

Tintura
Dyeing

Modista
Dressmaker

Creació col·leccions
bany exclusives
Creation of exclusive
swimwear collections

Aplicacions i acabats
Finishing

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Tintura
Dyeing

5
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Cimtextricøt S.L. Intrex
Adreça Address
Av. Barcelona, 152

Adreça Address
Ametller, 47
Població City
Òdena

C.P. Postal Code
08711

Població City
Igualada

Telèfon Telephone
938 044 830 / 649 403 128

Telèfon Telephone
938 053 767

e-mail
cimtextricot@gmail.com

e-mail
intarex@intarex.com

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Empresa dirigida per 2 enginyers tècnics industrials
especialitzats en gènere de punt amb més de 20 anys
d’experiència en teixit de bebé i infantil. Les nostres
peces són integrals (sense costures). Realitzem tot el
procés de producció.
Company directed by 2 specialised industrial
engineers in knitting with more than 20 years’
experience in baby and children’s knitting. Our pieces
are whole (seamless). We make all the process of
production.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Teixidor
Weaving
Gestió de
produccions
Manufacturing
management

C.P. Postal Code
08700

Web
www.intarex.com
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Empresa amb més de 20 anys d'experiència al
sector de la Moda, aporta SOL.LUCIONS a la seva
empresa, segons la seva mida i necesitats.
SOL.LUCIONS verticals que abarquen tots els
procesos i cicles de la Moda, en totes les seves
variants i casuístiques possibles.
Revoluciona tots els sistemes de gestió pel sector
de la MODA.
Company with more than 20 years' experience in
the fashion sector and SAP Partner brings in
solutions to your enterprise adapting to your size
and needs. Vertical SOLUTIONS that include all the
processes and cycles of fashion in all its varieties
and possibilities imaginable. INTAREX revolutionizes
all the managing systems for this sector.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Software gestió
per la moda
Software of
management for
Fashion

Ddes de cøntcte d’expøsitors . Exhibitørs’ cøntct detils
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Triløi
TLG Cømmerce
Adreça Address
Milà i Fontanals, 3, 2n
Població City
Igualada

C.P. Postal Code
08700

Telèfon Telephone
931 842 974
e-mail
comercial@trilogi.com
Web
www.trilogi.com
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Empresa especialitzada en el desenvolupament de
botigues online amb àmplia experiència en el sector
de la moda. Més de 16 anys d'experiència exclusiva
en eCommerce avalen els nostres serveis, totalment
orientats a crear botigues onlines d'alt rendiment.
Alguns dels nostres clients: Lacoste, Sita Murt, Nice
Things, eseOese, Munich, Punto Blanco... També
disposem de delegació a Xina des d'on ajudem als
nostres clients a establir el seu negoci a Àsia.
Company specialized in developing on-line shops
with large experience in the fashion sector. More
than 16 years of exclusive experience in eCommerce support our services totally oriented to the
creation of high performance online shops. Some of
our clients are: Lacoste, Sita Murt, Nice Things,
eseOese, Munich, Punto Blanco... We also have a
delegation in China from where we help our clients
establish their business in Asia.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Desenvolupament
ecommerce
Ecommerce
development

7

Texdueñs S.L.
Adreça Address
Gran Bretaña, 21
Població City
Igualada

C.P. Postal Code
08700

Telèfon Telephone
938 046 969
e-mail
ivan@texduenas.es
Web
www.txdshop.com
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Experiència de més de 30 anys al sector. Disposem
de l'última tecnologia en màquines de tricotosa
SHIMA SEIKI, des de la galga 3 a la galga 12.
Oferim el producte totalment acabat al client, des de
disseny i elecció de matèries, fins a peça
embossada i distribuïda a magatzem i a les
botigues. Un servei integral que, gràcies als nostres
estàndards de qualitat, fa que els nostres clients
tinguin una permanència de molts anys a la nostra
empresa.
More than 30 years’ experience in the sector. We
have the last technology in knitting machines SHIMA
SEIKI from gauge 3 to 12. We offer a completely
finished product to the client, from design to choice
of materials, bagged piece and distributed to
warehouse and shops. A complete service that
thanks to our quality standards makes our clients
stay with us for many years.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Confecció i punt
Knitting confection
Teixidor
Weaving

Servei integral de
confecció
Total manufacturer
service
Planxa
Ironing

Ddes
cøntcted’expøsitors
d’expøsitors
. Exhibitørs’
cøntct
detils
Ddes
dede
cøntcte
. Exhibitørs’
cøntct
detils
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Assøcició
Gløbl Tèxtil
Bcn
Adreça Address
Avda. de la Generalitat I, La creueta, Hotel d’entitats
box I
Població City
Navarcles

C.P. Postal Code
08270

Telèfon Telephone
618 535 306

8/9

Inenitex
Adreça Address
Pica d'Estats, 119-121 P.I. Sant Isidre
Població City
St Fruitós del Bages

C.P. Postal Code
08272

Telèfon Telephone
935 164 150
e-mail
ingenitex@gmail.com

e-mail
global.textil.bcn@gmail.com

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION

Fabricació nacional de teixits per moda infantil,
dona, home i laboral. Disseny de teixits, col·leccions
personalitzades. Teixits de calada i jacquards amb
diferents composicions.

Associació d'empreses tèxtils i professionals que té
com a finalitat promoure l'activitat tèxtil en tota la
seva cadena productiva, de manera integrada,
constituint un clúster que doni solidesa al sector. La
voluntat d'aquesta associació es treballar
conjuntament per sumar sinèrgies, disminuint els
costos de producció tot oferint una gran diversitat
de productes.

National production of fabrics for children, men,
women and work clothes fashion. Design of fabrics,
personalized collections. Woven textile fabrics and
jacquards with different compositions.

Textile and professional companies association with
the aim of promoting the textile activity in all its chain
of production in an integrated way, forming a cluster
that gives solidity to the sector. The aim of this
association is to work jointly to sum up synergies,
lowering costs of production offering a large
diversity of products.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Teixidor
Weaving
Disseny
Design
Gestió de
produccions
Manufacturing
management

Ddes de cøntcte d’expøsitors . Exhibitørs’ cøntct detils
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Tèxtil Prer

Tèxtil Tpis

Adreça Address
Camí Font Calda, 14

Adreça Address
La Fàbrica s/n, Col. Ametlla de Merola

Població City
Navarcles

C.P. Postal Code
08270

Població City
Puig-Reig

C.P. Postal Code
08692

Telèfon Telephone
938 310 817

Telèfon Telephone
938 390 675

e-mail
textilparera@textilparera.com

e-mail
dproducto@textiltapias.com

Web
www.textilparera.com

Web
www.textiltapias.com

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION

Empresa familiar fundada l'any 1990, especialista
en la fabricació i comercialització de teixits per
camiseria, amb una fàbrica de 17 telers amb una
producció mitja anual d'1 milió de metres.
Disposem d'un ampli mostrari per a cada
temporada en diferents qualitats i composicions que
van des del cotó 100% passant per diferents
mescles de poliester cotó. El disseny i la fabricació
és pròpia oferint als nostres clients la possibilitat de
crear dissenys exclusius.
Family company founded in 1990 specialised in
manufacturing and commercialising fabrics for
shirtmaking. It has a factory with 17 looms with an
annual average production of 1 million meters. We
have a large pattern book for each season in
different qualities and compositions ranging from
100% cotton to different blendings of polyester
cotton. The design and manufacturing is our own
offering the client the possibility of creating exclusive
designs.
PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Teixidor
Weaving
Fabricació i comercialització
de teixits per camiseria
Manufacture and commercialization
of fabrics for shirtmaking

Empresa fundada a finals de l'any 1986 per Jaime
Tapias Bosch que, després d'una experiència al
sector, es va decidir a constituir una societat que
pogués satisfer les necessitats d'un mercat en
creixement, passant de la producció de teixits de la
llar a la producció d'articles d'alta qualitat amb un
major valor afegit (Sportwear, Denim, Tècnics, etc). El
caràcter emprenedor i la visió empresarial del Sr.
Tapias han permès passar dels primers telers Sulzer i
Vamatex als ultramoderns PICAÑOL d'aire, que
actualment abasteixen la nostra planta de més de
10.000 m2, ubicada a la Colònia de l'Ametlla de
Merola a Puig-Reig (Barcelona).
Company founded at the end of 1986 by Jaime Tapias
Bosch who after some experience in the sector
decided to constitute a society that could satisfy the
needs of a growing market, from the manufacturing of
fabrics for the home to the production of high quality
articles with added value (Sportwear, Denim, Technical
and so on). The enterprising character and the
business vision of Mr. Tapias have made the change of
the first Sulzer and Valmatex looms into the ultramodern air PICAÑOL possible. These furnish our plant of
more than 10.000 m2 situated in Colònia de l'Ametlla
de Merola in Puig-Reig (Barcelona).

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Filador
Spinning

Ddes
Ddes
dede
cøntcte
cøntcted’expøsitors
d’expøsitors
. Exhibitørs’
. Exhibitørs’
cøntct
cøntct
detils
detils
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Cønfecciønes
de
Delmpuntø S.L. Oficin
Prøtøtipte
FITEX
Adreça Address
Pol. Ind San Rafael Parc 57 vial M
Població City
Hellin

C.P. Postal Code
02400

Telèfon Telephone
967 329 071

Adreça Address
Avda. Mestre Muntaner, 86
Població City
Igualada

e-mail
confecciones@delmapunto.com

C.P. Postal Code
08700

Telèfon Telephone
938 035 762

Web
www.delmapunto.com

e-mail
general@fitex.es

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION

Web
www.fitex.es

Empresa dedicada a la manufactura de tot tipus de
prendes tant de punt com de confecció: jerseis,
polos, jaquetes, faldilles, xandalls, amb tecnologia
d'última generació, també prendes de "manga".

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION

Company dedicated to manufacturing all kinds of
garments, knitted and sewn: jerseys, polos, jackets,
skirts, tracksuits, with ultimate generation technology
and also “manga” garments.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Confecció punt
Knitting confection

Disseny
Design

Confecció plana
Fabric confection

Tall
Cutting

Teixidor
Weaving

Planxa
Ironing

Servei integral
confecció
Total manufacturer
service

És un servei orientat al desenvolupament de
prototips i la posterior industrialització i/o producció
en empreses de la zona.
Service oriented to developing prototyes and their
industrialization and/or production afterwards in
companies of the area.

Ddes de cøntcte d’expøsitors . Exhibitørs’ cøntct detils
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Textiles
Cmpillø
Adreça Address
Las Pedrizas, 1
Població City
Campillo de Altobuey

15

Fntexfil S.L.
Adreça Address
Jacquard, 122
Població City
Sabadell

C.P. Postal Code
16210

Telèfon Telephone
969 337 071

C.P. Postal Code
08205

Telèfon Telephone
937 457 373
e-mail
info@fantexfil.com

e-mail
info@textilescampillo.es

Web
www.fantexfil.com

Web
www.textilescampillo.es
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Dissenyem i fabriquem prendes de punt de qualitat
per a home, dona, infantil i bebè des de 1977. A les
nostres instal·lacions de 4.000 m2, disposem d'una
tecnologia de totes les galgues i processos, que
ens permet tenir un control absolut del procés
productiu amb las màximes garanties. Donem una
resposta àgil a petites i grans produccions.
We design and manufacture quality knitwear for
men, women, children and baby from 1977. At our
premises of 4.000 m2 we have technology in all
gauges and processes that enable us to have
absolute control over the productive process at
maximum guarantees. We give a quick answer to
small and big productions.

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Empresa familiar de 3a generació fundada l'any
1944 amb el nom de Francisco Pons S.A. Dedicada
als fils de fantasies i doblats amb tota la gamma de
nombres i torsions. El nostre mercat és el gènere de
punt, decoració i llaneria. Fantexfil té una amplia
àmplia gamma de màquines d'alta producció per
poder competir amb qualitat, rapidesa i preu.
Disposem d'un laboratori propi per al desenvolupament dels fils.
Family company of 3rd generation founded in 1944
under the name of Francisco Pons S.A. Dedicated
to fantasy yarns and folded with all the range of
numbers and torsions. Our market is mainly knitting,
decoration and wool. Fantexfil has a wide range of
quality machines of high production to be able to
compete with quality, speed and price. We have our
own laboratory for the development of yarns.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Confecció punt
Knitting confection
Teixidor
Weaving
Servei integral
confecció
Total manufacturer
service
Disseny
Design
Patronatge
Pattern design

Aplicacions
acabats
Finishing
Tall
Cutting
Planxa
Ironing
Gestió de
produccions
Manufacturing
management

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Filatura de fils de
fantasia
Fantasy yarns spinning

Ddes
Ddes
dede
cøntcte
cøntcted’expøsitors
d’expøsitors
. Exhibitørs’
. Exhibitørs’
cøntct
cøntct
detils
detils
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Jøhn-fil SCCL
Adreça Address
Pss. Mn. Joan Llort, s/n
Població City
L'Espluga Calba

C.P. Postal Code
25410

17

Lner de
Glici
Adreça Address
Parque empresarial Alvedro F 30

Telèfon Telephone
973 156 017

Població City
Culleredo

e-mail
john-fil@john-fil.com

Telèfon Telephone
981 784 918

Web
www.john-fil.com

e-mail
lanera_galicia@laneragalicia.com

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Des de 1970 som fabricants de peces de gènere de
punt exterior. Gestionem tota la cadena de valor dels
productes que elaborem. Oficina tècnica per
col·laborar amb els nostres clients tant en disseny,
compra de matèria i buscar les millors solucions
productives. Per teixir disposem de maquinària
Cotton-Closa, electròniques Shima-Seiki, Protti i
integral. Confecció i acabats per tal de servir al client el
producte etiquetat i embossat llest per a la seva
distribució.
From 1970 we manufacture knitwear pieces for
streetwear. We manage all the value chain of the
products we make. Technical office to collaborate with
our clients in design, purchase of material and looking for
the best productive solutions. To knit we have machines
Cotton-Closa, electronic Shima-Seiki, Protti and integral.
Manufacture and finishes to serve the client the labelled
and bagged product ready for distribution.
PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE

Web
www.laneragalicia.com
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Estoc i distribució de filatures industrials de tot tipus,
fabricades en sistema convencional o open-end.
Articles: acrílics en HB i fixats, barreges amb llana,
cotons, polièster, viscoses i fils de més elaboració
"Fantasies". Servim filatura a totes les branques
industrials, tricotosa, circular, telar.
Stock and distribution of industrial yarns of all kinds,
manufactures in conventional or open-end system.
Articles: Acrylics in HB and fixated, mixtures with
wool, cottons, pilyester, viscose and more
ellaborated yarns “Fantasies”. We serve yarns to all
industrial branches, knitting machines, circular,
loom.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE

Confecció punt
Knitting confection

Aplicacions acabats
Finishing

Teixidor
Weaving

Tall
Cutting

Servei integral
confecció
Total manufacturer
service

Planxa
Ironing

Patronatge
Pattern design

C.P. Postal Code
15180

Gestió de
produccions
Manufacturing
management

Estoc i distribució
de filadures
Stock and spinning
distribution

Ddes de cøntcte d’expøsitors . Exhibitørs’ cøntct detils
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Tørrs Wørld
S.L.

Mømd
Metrøpølis

Adreça Address
Garraf, 33. P.l. La Borda

Adreça Address
Avda. del Partenon 5

Població City
Caldes de Montbui

Població City
Madrid

C.P. Postal Code
08140

Telèfon Telephone
938 627 533

Telèfon Telephone
917 223 000

e-mail
info@torras.com

e-mail
metropolis@ifema.es

Web
www.torras.com

Web
www.ifema.es

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Comercialització i producció de tot tipus de prendes
de pell, de pell i punt, teixint accessoris de pell.
Commercialization and production of all kinds of
leather garments, knitting and leather garments,
knitting leather accessories.

C.P. Postal Code
28042

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Saló internacional de moda.
International fashion trade show.

ANUNCI

Ddes de cøntcte d’expøsitors . Exhibitørs’ cøntct detils
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Escøl Municipl
d’Art i Disseny
Gspr Cmps

Hildøs Rubén
Gndi
Adreça Address
Filà Gusmans, 3 P. I. Santiago Gaya

Adreça Address
Av. Barcelona, 105
Població City
Igualada

21

C.P. Postal Code
08700

Telèfon Telephone
938 055 262
e-mail
gasparcamps@gmail.com
Web
www.escolagasparcamps.org

Població City
Alcoi

C.P. Postal Code
03082

Telèfon Telephone
965 524 150
e-mail
info@rubengandia.com
Web
www.rubengandia.com

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION

És l'única escola a Catalunya que imparteix estudis
professionalitzats de disseny. Concretament
ofereix el cicle formatiu de grau mitjà d'artesania de
complements de cuir, de la família professional de la
indumentària. Un dels objectius principals de
l'Escola Gaspar Camps és promoure i potenciar el
disseny de qualitat amb cuir, aplicant les tècniques
artesanals per donar valor afegit a objectes
funcionals i contemporanis.

Rubén Gandía és pionera desenvolupant tèxtils. És
present al món tèxtil des de 1980.
Avui per avui, oferim una variada gamma de filats
per a gènere de punt, llar, calçat, confecció, etc..
Abastem per a cadascú d'aquests sectors del tèxtil
un ampli espectre de productes de la més elevada
qualitat tals com ara torçals, tritorçals, multicapes,
fantasies, tot ells en acrílic, acrílic llana, cotó,
polièster, poliamida, etc.

Is the only school in Catalonia that teaches
professionalized studies of design, offering a middle
level degree on leather crafts complements, of the
professional family of clothing. One of the main aims
of the School Gaspar Camps is to promote and
potentiate the quality design with leather applying
craft techniques to give added value to functional
and contemporary objects.

Rubén Gandía is pioneer in textile developing.It has
been present in the textile world since 1980. Right
now, we offer a varied range of yarns for knitwear,
the home, shoes, dressmaking etc... We reach all
these sectors with a wide range of products of the
highest quality such as twines, tritwines, multilayer,
fantasises, all of them acrylic, acrylic wool, cotton,
plyester, plyamid etc.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Disseny
Design
Patronatge
Pattern design
Artesania en cuir
Leather craft

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Filats
Yarns

22

Tørcidøs y Fntsis Cudete
S.A.

Adreça Address
Ctra. Villena – Vereda de la Cruz, s/n
Població City
Caudete

C.P. Postal Code
02660

Telèfon Telephone
965 827 250 / 653 800 422 / 605 840 452
e-mail
export@filtoni.com
Web
www.fantasiascaudete.com
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Empresa dedicada a la fabricació i comercialització
de filatures de fantasia per als mercats de punt,
moda, tapisseria, decoració i marroquineria.
Company dedicated to manufacture and
commercialization of fantasy yarns for the knitwear,
fahion, tapestry, decoration and leather goods
markets.

23

Universl Punt
S.L.U.

Adreça Address
Tàrrega, 60
Població City
Terrassa

C.P. Postal Code
08227

Telèfon Telephone
937 313 571
e-mail
guillermo@universalpunt.com
Web
www.universalpunt.com
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Empresa dedicada a l’acabat de prendes de gènere
de punt i gestió de produccions en totes les seves
varietats i models. Considerats experts en llanes
d'alta qualitat, sabem treure tota la bellesa
d'aquesta fibra natural. Afegim noblesa i qualitat a
totes les seves prendes, sempre segons les
necessitats i directrius dels nostres clients.
Company dedicated to finishing jobs for knitwear
and production managing in all its varieties and
models. Considered experts in high quality wools,
we know how to get all the beauty of this natural
fibre. We add nobility and quality to all the pieces,
always and according to the needs and wishes of
our clients.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE

Filatures de
fantasia
Fantasy yarns
spinning

Planxa
Ironing
Gestió de
produccions
Manufacturing
management

Ddes de cøntcte d’expøsitors . Exhibitørs’ cøntct detils
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Estmpts
Sbter
Msn S.L.

Gusch
Cpelldes S.L.
Adreça Address
Av. Matias Guash, 57

Adreça Address
Font Cuitora s/n
Població City
Capellades

24

C.P. Postal Code
08786

Telèfon Telephone
938 013 201
e-mail
estampsabatermasana@hotmail.com
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Empresa familiar tèxtil amb més de 25 anys
d'experiència en el món de l'estampat, sobre peça
tallada i/o confeccionada en tot tipus de teixit: cotó,
llana i altres. Utilitza diferents tècniques i
aplicacions (lionesa, flocats, laminats etc).
Family textile company with more than 25 years’
experience in the world of prints, on cut pieces
and/or manufactures in all kinds of fabrics: cotton,
wool and others. Using different techniques and
applications (flocked, lionese, laminated etc).

Població City
Capellades

C.P. Postal Code
08786

Telèfon Telephone
938 011 772
e-mail
jguasch@guasch.es
Web
www.guaschcapellades.com
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Guasch Capellades SL, gràcies a la seva
experiència tèxtil de més de 150 anys, dona un
servei als seus clients amb una extrema atenció
sobre el producte. Després de 5 generacions
aporta una sòlida base de gestió de la cadena de
subministrament al llarg de tot el procés de
producció, guiant i acompanyant el client, obtenint
un producte que respon als criteris més elevats de
qualitat.
Guasch Capellades S.L. thanks to more than 150
years’ experience in the textile world gives service to
the clients with extreme attention to the product.
After 5 generations bringing solid basis of chain
managing of supplying in all the production process,
guiding and accompanying the client, obtaining a
product that answers the highest quality criteria.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Estampats tèxtils
Textile patterns

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Teixidor
Weaving
Gestió de
produccions
Manufacturing management
Tintura
Dyeing

Ddes de cøntcte d’expøsitors . Exhibitørs’ cøntct detils
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Puimr-Assun
Marcet

Shim Seiki
Spin S.A.U.

Adreça Address
Alemanya, 45A Nau 2, 1er

Adreça Address
Comadrán 35 P. I. Can Salvatella

Població City
Igualada

Població City
Barberà del Vallès

C.P. Postal Code
08700

C.P. Postal Code
08210

Telèfon Telephone
650 652 200 / 687 974 261

Telèfon Telephone
937 293 727

e-mail
puimar88@hotmail.com

e-mail
shimaseiki@shimaseiki.es

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION

Web
www.shimaseiki.com

Empresa jove i emprenedora especialitzada a donar
servei a nous dissenyadors. Oferim un tracte
personalitzat englobant des del disseny i
programació, elecció de matèries, teixit, confecció,
entrega producte acabat, gestió de produccions...
A part també treballem per a altres marques oferint
la possibilitat de teixir des de gg5 fins a gg12.
Cuidem el procés de fabricació i prioritzem la
qualitat dels productes.
Young and enterprising company specialised in
giving service to new designers. We offer
personalized treatment including design and
programming, choice of materials, fabrics,
manufacturing, delivery of finished product,
managing productions...
We also work for other brands offering the possibility
of knitting from gg5 to gg12.
We take care of the process of manufacturing and
prioritize quality of products.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Confecció plana
Fabric confection

Patronatge
Pattern design

Servei integral
confecció
Total manufacturer
service

Tall
Cutting

Modista
Dressmaker
Aplicacions
acabats
Finishing

Planxa
Ironing
Tintura
Dyeing
Programació
Programming

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Filial de SHIMA SEIKI Mfg., Ltd., al servei de la
indústria del gènere de punt. Distribuïm, oferim
suport tècnic i formació per a les màquines i equips
de disseny SHIMA SEIKI.
SHIMA SEIKI Mfg, Ltd subsidiary at the service of
knitting. We distribute, offer technical support and
formation for the machines and design teams
SHIMA SEIKI.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Fabricant i distribuïdor de máquines
tricotoses rectilíneas electróniques,
sistemes de disseny i equips per a la
industria tèxtil
Manufacturer and distributor of flat knitting
electronic machines, design systems and
other equipments for the textile industry

Ddes de cøntcte d’expøsitors . Exhibitørs’ cøntct detils
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Bøttøn
Iuld

Tylør Trdin
Cømpny S.L.

Adreça Address
Gran Bretanya, 9 Nau 7

Adreça Address
Apartat Postal nº 2

Població City
Igualada

C.P. Postal Code
08700

Població City
St Vicenç de Montalt

C.P. Postal Code
08394

Telèfon Telephone
678 771 053

Telèfon Telephone
656 907 156

e-mail
botton@telefonica.net

e-mail
info@taylortradingco.eu

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION

Web
www.taylortradingco.eu

Empresa líder en el sector de les fornitures.
Distribuïdora de tot tipus de complements per a la
moda a grans grups, col·leccions, etc... Marcant
serveis FRESH FASHION, de consulta-mostra-produccions.

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION

Leading company in the accessories. Distributor of
all kinds of accessories for fashion to large groups,
collections and so on. Marking services FRESH
FASHION, of consulting-sample-productions.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Fornitures
Accessories

Empresa que neix per cobrir les necessitats de
subministrament de teixit en el conglomerat
d’empreses de nova creació del sector moda i
puericultura, així com les ja existents al mercat, que
busquen un servei personalitzat que cobreixi les seves
necessitats. Impressió digital, teixits a la plana, dobby,
jaquards, llisos, conjuntament amb tot l'ampli ventall de
productes de la firma representada, Ifansi, especialista
en teixits de punt circular i pla, tricot, felpes, brodats,
teixits de camiseria, etc. Cobrim les necessitats de
subministrament de teixit de la majoria d’empreses de
confecció, tant per al segment infantil, dona i home.
Company created with the aim of covering the needs to
supply fabrics in the conglomerate of companies of new
creation in the fashion and childcare sector, as well as
those existing in the market that are looking for a
personalized service to cover their needs. Digital
printing, flat woven fabrics, dobby, jacquards, flats,
together with a wide variety of the company
represented. Ifansi, specialised in circular knitting, flat,
woven, towelling, embroidery, shirt fabrics etc. We cover
all the needs to supply the fabric to the majority of
dressmaking companies for children, men and women.
PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Teixidor
Weaving
Disseny
Design

Impresio digital i
teixits de punt
Digital printing and
knitted fabrics

Ddes de cøntcte d’expøsitors . Exhibitørs’ cøntct detils
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Visultextil
Adreça Address
Garrotxa ,87 P. I. Plà de la Bruguera
Població City
Castellar del Vallès

C.P. Postal Code
08211

35

Grintint
Natural
mediterranean
colors

Telèfon Telephone
936 248 498

Adreça Address
Ctra Santa Coloma pk. 21,1er

e-mail
info@visualtextil.es

Població City
Riudarenes

Web
www.visualtextil.es

Telèfon Telephone
972 164 957

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION

e-mail
info@grintint.org

Distribuïdor tèxtil multimarca. Disposem d'una gran
col·lecció en producte Pronto-Moda de les marques
Stanley&Stella, Continental Clothing i Stedman.
Amb el nostre taller propi de serigrafia, oferim un
servei complet per als nostres clients. Realitzem
qualsevol tipus de manipulació (etiquetes, plegat,
embossat i brodat).
Multi-brand textile distributor. We have a large
collection of Fast Fashion product of the brands
Stanley&Stella, Continental Clothing and Stedman.
With our own serigraphy workshop we offer a
complete service to our clients. We make any kind
of manipulation (labels, folding, bagging and
embroidery).

C.P. Postal Code
17421

Web
www.grintint.org
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Tints de colors naturals harmònics d'alta qualitat.
Tenyim tèxtils ecològics a partir de colorants
naturals mediterranis mitjançant processos
sostenibles ambientalment i socialment per obtenir
colors resistents innocus i completament
biodegradables.
High quality dyes of harmonic natural colours. We
dye ecological textiles through Mediterranean
natural colourings and environmentally and socially
sustainable processes obtaining resistant and
harmless colours completely biodegradable.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE

Distribuïdor tèxtil Serigrafia
Sik-screen printing
distributor

Tintura
Dyeing

Ddes de cøntcte d’expøsitors . Exhibitørs’ cøntct detils
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Kidm S.L.

Venetønred

Adreça Address
San Juan, 22

Adreça Address
Itàlia, 9-11. P. I. Les Comes

Població City
El Pont de Vilomara

C.P. Postal Code
08254

Població City
Igualada

C.P. Postal Code
08700

Telèfon Telephone
938 317 361

Telèfon Telephone
938 048 168 / 607 410 703

e-mail
comercial@kidam.es
kidam@kidam.es

e-mail
venetonred@venetonred.es

Web
www.kidam.es
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Empresa dedicada a la tintura i distribució de filatura
per al gènere de punt i també a la mercerització,
estampació i altres acabats de fil per a gènere de
punt.
Company dedicated to dyes and distribution of
yarns for knitwear and accessories, printing and
other finished yarns for knitwear.

Web
www.venetonred.es
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Empresa creada el 2005, dedicada a la fabricació i
venda de filats i fantasies. També representem
firmes europees de primera línia, abastint totes les
possibilitats de teixidoria, tant per a tricotoses com
per a circulars. Per una altra banda, som
especialistes en Moda Pronta i disposem en el
nostre magatzem d'algunes matèries en stock
service per donar servei immediat als nostres
clients.
Company created in 2005, dedicated to manufacturing and selling yarns and fantasies. At present we
also represent first line European firms with all the
weaving possibilities, both for knitting machines and
circular. On the other hand, we specialise in Moda
Pronta (fast fashion). We have some materials in
stock in our warehouse to give immediate service to
our clients.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Tintura
Dyeing
Filatura
Yarns

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Filador
Spinner

Ddes de cøntcte d’expøsitors . Exhibitørs’ cøntct detils
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Teixint
Prøjectes
Adreça Address
Gran Bretanya, 28 Nau 2
Població City
Igualada

C.P. Postal Code
08700

Telèfon Telephone
938 053 039
e-mail
teixintprojectes@gmai.com
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Amb 50 anys de trajectòria, oferim un servei integral
de fabricació de gènere de punt -home-dona-infantil-tècnica-complements. Amb un producte adaptat
a les necessitats del nostre client. Disposem de
totes les galgues (18 a 3), amb una alta capacitat de
producció i amb tecnologia de disseny Shima Seiki.
With more than 50 years career in the sector, we
offer complete service of manufacture of all kinds of
pieces and knitwear garments (children,men,
women, technical), to which we adapt to the needs
qualities necessary to our clients. We have high
production capacity and technology design Shima
Seiki.

39

Døcør S.L.
Adreça Address
Avda. Maresme, 121
Població City
Mataró

C.P. Postal Code
08302

Telèfon Telephone
937 572 279
e-mail
info@grupodocor.com
Web
www.grupodocor.com
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Empresa dedicada al disseny i la fabricació de
prendes de bany per a dona, home i nens.
Dissenyem i fabriquem les nostres pròpies marques
de bany: Cris Zarel, Avec Plaisir, Docor, Anoa i OZT,
així com col·leccions a mida per a tercers.
Fabriquem prendes de bany per a grans distribuïdors nacionals i internacionals (El Corte Inglés,
Carrefour...).
Company dedicated to design and manufacture of
swimwear for women, men and children. We design
and manufacture our own swimwear brands: Cris
Zarel. Avec Plaisir, Anoa and OZT as well as ready
made collections for third parts. We manufacture
swimwear for big national and international
distributors (El Corte Inglés, Carrefour...).
PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Confecció punt
Knitting confection

Aplicacions acabats
Finishing

Teixidor
Weaving

Tall
Cutting

Servei integral
confecció
Total manufacturer
service

Planxa
Ironing

Disseny
Design
Patronatge
Pattern design

Gestió produccions
Manufacturing
management
Disseny i confecció
de prendes de bany
Design and manufacture
of swimwear

Ddes de cøntcte d’expøsitors . Exhibitørs’ cøntct detils

25

Pln øf the exhibitors Plnøl de l fir

26

42

35

58

6

8/9

24

41

17

50/54

21

16

32

62

36

KIDAM S.L.
page 24

MAITE ROMERO
VIDAL
page 35

5

61

8/9

50/54

ACTE ESPANYA
page 29
AS. GLOBAL TÈXTIL
BCN
page 12
ATP
page 33
BOTTON IGUALADA
page 22
CIMTEXTRICOT S.L.
page 9

10

CONFECIONES
DELMAPUNTO
page 13

43

DIUTEX IGUALADA
page 30

39

DOCOR S.L.
page 25

50/54

DR. KID
page 33

20

ESCOLA MUN.
D’ART I DISSENY
GASPAR CAMPS
page 18

24

EST. SABATER
MASANA
page 20

15

FANTEXFIL
page 14

11/13

FITEX
page 13

1

GÈNERES DE
PUNT TEGOMAR
page 7

GRINTINT
page 23
GUASCH
CAPELLADES
page 20
HILADOS RUBEN
GANDIA page 18
HILATURAS FERRER
page 38
INSTITUT DE
TERRASSA
page 38

INSTITUT GUINDÀVOLS page 36
IPUNT KNIT 2000
page 28

JOHN-FIL
page 15

INGENITEX
page 12

INTAREX
page 9
LANERA DE GALICIA
page 15

45/48

LAYRET TRADING
page 31

56

MALHAS CARJOR
page 34

49

MICOD
page 31

19

MOMAD
METROPOLIS
page 16

2

M.GUINART S.A.
page 7

59

PRACTICS BUS.
SOLUTIONS
page 37

41B

PROTEKO NORDISK DESIGN
SKOLA
page 29

25

PUIMAR
page 21

44

REPROGRAFIA
INDUS. CATALUNYA
page 30

26/31

SHIMA SEIKI SPAIN
page 21

40

3

55

14

STITCHWAY BCN
page 28
S. VILARRASA
page 35

33

TAYLOR
TRADING CO.
page 22

38

TEXTIL ELTEX S.L.
page 8
TEXTILES
CAMPILLO
page 14

8/9

TEXTIL
PARERA S.L.
page 12

TEIXINT
PROJECTES
page 25

8/9

7

4

TEXDUEÑAS S.L.
page 10

TEXTIL TAPIAS
page 12
TINTES EGARA
page 8

22

TORCIDOS Y
FANTASIAS
CAUDETES
page 19

18

TORRAS WORLD
page 16

6

TRILOGI
ECOMMERCE
page 10

23

UNIVERSAL PUNT
page 19

37

VENETONRED S.L.
page 24

34

VISUALTEXTIL
page 23

57

VITAMINA C
PRODUCTIONS
page 36

60

WHAT A PRETTY
page 37

50/54

XISOCHO
page 34

Llistt d’expøsitørs -z . List øf exhibitørs -z

27

Ddes de cøntcte d’expøsitors . Exhibitørs’ cøntct detils

28

40

Stitchwy Bcn
Adreça Address
Gran Bretanya, 7
Població City
Igualada

C.P. Postal Code
08700

Telèfon Telephone
938 017 294
e-mail
tex51@stitchwaybcn.com
gavipunt@stitchwaybcn.com
Web
www.stitchwaybcn.com
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Empresa manufacturera dedicada a tricot de totes
les galgues i qualitats. Servei complet: disseny,
compra de matèries, fabricació, etc. Capacitat anual
superior a 700.000 unitats.
Manufacturing company dedicated to knitwear in all
gauges and qualities. Complete service: design,
purchase of fabrics, manufacturing and so on.
Annual capacity over 700.000 units.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE

41

Ipunt Knit
2000 S.L.
Adreça Address
Calaf, 16
Població City
Òdena

C.P. Postal Code
08711

Telèfon Telephone
938 047 500
e-mail
ipuntknit@gmail.com
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Fabricants de gènere de punt en tricotosa en totes
les galgues i gran capacitat de producció.
Oferim servei integral des del disseny, fabricació i
entrega de producte acabat.
Knitwear manufacturers with machines in all gauges
and great capacity of production.
We offer complete service from design, manufacturing to delivery of finished product.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE

Confecció punt
Knitting confection

Confecció punt
Knitting confection

Teixidor
Weaving

Teixidor
Weaving

Patronatge
Pattern design

Disseny
Design

Gestió produccions
Manufacturing
management

Planxa
Ironing

Gestió
produccions
Manufacturing
management
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Prøtekø
Nørdisk
Desin Skøl
Adreça Address
Skaraborgsvägen, 3A
Població City
Boras - Sweden

C.P. Postal Code
506 30

Telèfon Telephone
46 033 410 107
e-mail
ingrid.grankvist@proteko.se
Web
www.nordiskdesignskola.se
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Escola Superior de Moda i disseny.
Education Center Design Fashion School.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Disseny
Design
Formació
Formation

Acte Espny
Associació de Col·lectivitats
Tèxtils
Adreça Address
Plaça de l’Ajuntament, 1
Població City
Igualada

C.P. Postal Code
08700

Telèfon Telephone
938 055 710
e-mail
riberaa@aj-igualada.net
Web
www.acte.net
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Associació de col·lectivitats tèxtils Europees.
Aquesta associació la conformen bàsicament
ajuntaments en què un dels seus sectors industrials
prioritaris és el tèxtil.
També s’hi poden adherir associacions empresarials
tèxtils, centres tecnològics, museus tèxtils...
L’objectiu és reforçar aquest sector en el territori
europeu.
Es participa conjuntament en projectes europeus.
European textile collectivities association. This
association is formed basically by town councils
where one of their industrial sector of priority is the
textile one.
Also, textile industrial associations can join,
technological centres, textile museums...
The aim is to strengthen this sector in the European
territory.
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Diutex
Iuld S.L.
Adreça Address
Itàlia, 14
Població City
Igualada

C.P. Postal Code
08700

44

Reprørfi
Industril de
Ctluny S.L.
Adreça Address
Pagesi 22-24 Edifici Blanchzupat P.I. Moli de la
Bastida

Telèfon Telephone
649 575 865 / 607 332 049

Població City
Rubí

e-mail
diutex@diutex.com

Telèfon Telephone
935 849 900

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION

e-mail
comercial@ric.es

Empresa dedicada al disseny i la fabricació de
gènere de punt per a importants empreses
nacionals i internacionals amb tricotoses de galga
12, 8, 5 i 3. És una empresa amb experiència
consolidada en el sector, amb possibilitat d’entrega
de producte acabat o semielaborat. La particularitat
de Diutex SL i el valor afegit als seus productes
radica en la qualitat i la capacitat per fer els seus
propis fils.

Web
www.ric.es

Company dedicated to design and manufacturing of
knitting for important national and international
companies with knitting machines of gauges 12, 8, 5
and 3. It is a company with experience consolidated
in the sector with possibility of delivery of finished
product or semi-ellaborated. The characterisric of
Diutex SL is the added value of its products for their
quality and capacity to make our own yarns.

C.P. Postal Code
08191

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Empresa especialitzada en comercialització i
manteniment d'equips d'impressió digital HP de
gran format per a prototipatge en tèxtil de
confecció sense preparació ni acabat. També
equips d'impressió per a disseny i oficina.
Company specialised in the commercialization and
maintenance of sets of digital printing HP of great
format for prototyping in textile manufacturing
without preparation or finishing. Also printing sets for
design and office.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Confecció punt
Knitting confection

Aplicacions acabats
Finishing

Teixidor
Weaving

Planxa
Ironing

Servei integral
confecció
Total manufacturer
service

Gestió produccions
Manufacturing
management

Disseny
Design
Patronatge
Pattern design

Tintura
Dyeing

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Equipaments
d'impresió tèxtil
Textile printing
equipment
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Lyret
Trdin
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MICOD

Mncømunitt Intermunicipl
de l Cønc d’Òden

Adreça Address
Can Cabanyes, 88 P. I. Granollers - Montmeló

Adreça Address
Plaça de l’Ajuntament, 1

Població City
Granollers

Població City
Igualada

C.P. Postal Code
08400

C.P. Postal Code
08700

Telèfon Telephone
935 799 470

Telèfon Telephone
938 055 710

e-mail
info@layret.com

e-mail
coordinacio@micod.cat

Web
www.layret.com

Web
www.investcentercatalonia.cat

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION

Venda de maquinària i accessoris per a gènere de
punt. També s’ofereix servei de programació i
venda.
Sale of machinery and accessories for knitwear. We
also offer programming service and sale.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Venda, programació i
servei de maquinària
tèxtil
Sale of programming
and service of textile
machinery

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena,
juntament amb els set municipis que la integren, i amb la
finalitat d’unir esforços cap a les polítiques de promoció
econòmica i del territori ,va impulsar la creació de l'oficina de
Captació d'inversions empresarials, l’any 2014. Aquesta
oficina va néixer com a eina clau per atreure inversions i
activitats productives sostenibles i temporalment estables,
portar a terme la detecció d’oportunitats d’inversió
empresarial, oferir orientació a les empreses estrangeres
amb la intenció d’establir-se, oferir informació d’incentius a la
inversió i un servei de localització empresarial.
The Intermunicipal Commonwealth of the Conca d’Odena
together with the seven municipalities forming it with the
aim of uniting efforts towards policies promoting economy
and territory launched the creation of the office to attract
investment in 2014. This office was created as a tool to
attract investment and productive sustainable and
temporarily stable activities, detect opportunities of business
investments, offer orientation to companies from other
countries with the intention of establishing themselves here,
offering information of incentives to investment and a
business localization service.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Captació d’inversions empresarials
Business investment raising
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ATP
Fshiøn frøm
Pørtul
Adreça Address
Rua Fernando Mesquita, 2785 Ed. CITEVE
Població City
Vila Nova de Famalicão - Portugal
C.P. Postal Code
4760-034

Telèfon Telephone
351 252 303 030

e-mail
atp@atp.pt

Web
www.atp.pt

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Associació patronal que agrupa el sector tèxtil i de
vestuari a Portugal, amb més de 500 empreses
associades a tot els país, que representen prop de 5
bilions d'euros de volum de negoci. Exporten més
de 3 billons d'euros i representen més de 35.000
feines directes. Entre les seves activitats hi ha la
promoció de projectes d'internacionalització per a
les empreses tèxtils i de vestuari en més de 80 fires
a 35 països. Dona una atenció especial a la formació
professional mitjançant el seu centre MODATEX
d’innovació tecnològica, amb el seu centre CITEVE.
Employers’ association that groups the textile and
clothes sector in Portugal with more than 500
companies associated in all the country, representing
around 5 billion euros of turnover and exporting 3
billion euros and offering around 35.000 direct jobs.
Among their activities are the promotion of
international projects for textile industries and clothes
in more than 80 fairs in 35 countries. It gives special
attention to professional education through their
centre MODATEX and technological innovation with
their center CITEVE.
PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Serveis diversificats a la industria tèxtil i
vestuari (consultoria, promoció internacional, fires de moda, desfilades de moda,
capacitació i innovació tecnològica)
Diversified services in the textile and clothing
industry (Consultancy, international promotion,
fashion fairs,fashion shows, training and
technological innovation)
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Dr. Kid
(INARBEL)
Adreça Address
Rua da Agrela, 219
Població City
Vila Boa de Quires MCN - Portugal
C.P. Postal Code
4735-664

Telèfon Telephone
351 255 539 500

e-mail
josearmindo@inarbel.pt
msena@dr-kid.com
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Marca internacional de moda infantil que presenta
col·leccions d’acabat de néixer, nadó i nen/a, essent
el tricot la senyera indiscutible del seu adn.
Integralment dissenyada i produïda a Portugal.
El vestuari “trendy” i confortable de Dr. Kid es
distingeix pel concepte “total look”, resultat d'una
relació harmoniosa entre la tradició i la modernitat.
És en la qualitat i el disseny dels seus productes,
barreja entre la fantasia i la modernitat, on es troben
els principals atributs de la marca.
International brand of children’s fashion that
presents collections for newborns, babies, and
boy/girl being our knit its indisputable adn mark.
Entirely designed and produced in Portugal, Dr. Kid
looks for inspiration for its collections carefully and
interestingly looking at the world, the different
cultures, nature and the whole of the child’s
universe.
Dr. Kid’s trendy and comfortable clothes outstand
for the “total look” concept, result of a harmonious
relationship between tradition and modernity, the
most important qualities of the brand.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Confecció punt
Knitting confection

Confecció plana
Fabric confection
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Mlhs Crjør
S.A.

Xisøchø L.C.A.
Adreça Address
Rua da Boavista 795

Adreça Address
Rua Francisco sá carneiro, Palmeira
Població City
Santo Tirso

50/54

C.P. Postal Code
4780-326

Telèfon Telephone
3512 528 308 00

Població City
Porto - Portugal

C.P. Postal Code
4050-110

Telèfon Telephone
351 220 133 784
e-mail
info@kattyxiomara.com

e-mail
honorato@carjor.pt

Web
www.kattyxiomara.com

Web
www.carjor.pt
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Empresa que celebra aquest any 50 anys amb
producció de tricotosa per a bebè. Fan servir els
3/5/7/10/12 , jaquards, brodats, prenda completa i
fent servir fils de cotó, incloent fils orgànics de cotó.
Empresa certificada OEKOTEX classe 100.
Capacitat productiva de 2500 prendes per dia,
servei ràpid i complet.

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Dissenys de naturalesa aspiracional encara que
accessible, elegant i atemporal. Ultrafemenina amb
l'ús audaç de color i dels estampats.
Nature inspired but accessible, elegant and timeless
designs. Ultrafeminine with daring use of colour and
prints.

Company celebrating its 50 years this year with
knitting machine for baby, using 3/5/7/10/12
jacquards, embroidery, complete garment and using
cotton yarns including organic cotton yarns.
Certified OEKOTEX class 100. Productive capacity
2500 garments a day, quick and complete service.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Confecció punt
Knitting confection

Patronatge
Pattern design

Teixidor
Weaving

Aplicacions acabats
Finishing

Servei integral
confecció
Total manufacturer
service

Tall
Cutting

Modista
Dressmaker
Disseny
Design

Planxa
Ironing
Gestió de
produccions
Manufacturing
management

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Disseny
Design
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S.Vilrrs S.A.
Adreça Address
Ctra. d’Olot, 1
Població City
Besalú

C.P. Postal Code
17850

Telèfon Telephone
972 590 511
e-mail
vilarrasa@vilarrasa.com
Web
www.vilarrasa.com
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Filatura de cotó regenerat i altres fibres.
Regenerated cotton spinning and other fibres.

56

Mite Rømerø
Vidl
Adreça Address
Gran Bretanya, 26 Nau 7
Població City
Igualada

C.P. Postal Code
08700

Telèfon Telephone
679 450 886 / 938 035 063
e-mail
maiterv@gmail.com
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Empresa dedicada als acabats de gènere de punt:
Triatge de tint per a models i talles més 1a revisió.
Etiquetar a mà i màquina. Planxa industrial, manual i
més premsa. Plegar peces, embossar. Encaixar i
confecció packing-list. Màquina de marcar. Fer traus
i cosir botons. Cosir adornaments (xapes, sivelles).
Repassar. Recuperació de les peces.
Company dedicated to knitwear finishes: Choosing
dyes by models and sizes plus ckecking. Labelling
by hand and machine.Industrial iron, manual and
more press. Folding pieces for bagging. Framing
and manufacturing packing-list. Branding machine,
buttonhole making and button sewing. Trimming
sewing (tabs, buckles). Checking. Piece recovering.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Filatura
Yarns

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Aplicacions acabats
Finishing
Planxa
Ironing
Gestió de
produccions
Manufacturing
management
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Vitmin C
Productions

Institut
`
Guindvøls
Adreça Address
Eugeni D’Ors s/n

Adreça Address
Fontanills, 13
Població City
El Masnou

58

C.P. Postal Code
08320

Telèfon Telephone
935 405 318

Població City
Lleida

C.P. Postal Code
25196

Telèfon Telephone
973 238 047
e-mail
c5002726@xtec.cat

e-mail
info@vitaminacp.com

Web
www.portal.institutguindavols.cat

Web
www.vitaminacp.com
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Creació de col·leccions de moda: Proposta de
tendències, disseny, patrons, desenvolupament de
mostres, gestió de la producció, control de qualitat i
logística.
Especialistes en moda femenina, infantil i esportiva.
Peça i accessoris. Produccions a partir de 150
prendes per model.
Creation of fashion collections: proposal of
tendencies, design, patterns, development of
samples, managing of production, quality control
and logistics.
Specialists in women’s, children’s and sports
fashion. Garment and accessories. Productions
from 150 pieces a model.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Confecció punt
Knitting confection

Disseny
Design

Confecció plana
Fabric confection

Patronatge
Pattern design

Servei integral
confecció
Total manufacturer
service

Gestió de
produccions
Manufacturing
management

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Institut on s'imparteixen cicles formatius de grau
superior i grau mitjà de la família tèxtil, confecció i
pells: CFGS de patronatge i moda; CFGS de
vestuari a mida i per a espectacles; CFGM de
confecció i moda.
Institute where middle and upper level studies are
taught in the textile, dressmaking and leather areas:
CFGS in patterning and fashion. CFGS in
dressmaking and shows; CFGM in dressmaking and
regulated ed fashion.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Confecció plana
Fabric confection

Tall
Cutting

Modista
Dressmaker

Planxa
Ironing

Disseny
Design

Gestió de
produccions
Manufacturing
management

Patronatge
Pattern design
Aplicacions acabats
Finishing
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Prctics
Business
Sølutiøns

Wht  Pretty
S.L.

Adreça Address
Enclusa 37 Nau 3

Adreça Address
Soledat, 114
Població City
Igualada

60

C.P. Postal Code
08700

Telèfon Telephone
933 800 360

Població City
Esparreguera

C.P. Postal Code
08750

Telèfon Telephone
973 709 630

e-mail
info@practicsbs.com

e-mail
j.segarra@whap.es
g.baquero@whap.es

Web
iwww.practicsbs.com / www.pstyle.es

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION

DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Especialitzats en el sector de la moda, l'assessorem i acompanyem en tot el procés de digitalització
de la seva empresa en les àrees de disseny,
compres, producció, logística, administració,
tresoreria, canals de venda (web, representants,
botiga...) amb eines com l’ERP, CRM, BI,
eCommerce, APP’s...

Fundada l’any 1995, actualment la seva producció
és a Bulgària en una fàbrica propietat del Grup. La
principal activitat és la producció de prendes tèxtils,
tant de punt com de plana, per a les principals
marques del mercat.
Founded in 1995, at present producing in Bulgaria
in a factory owned by the Group. The main activity is
the production of textile pieces both flat woven and
knitwear for the main brands of the market.

Specialised in the Fashion sector, we advise and
accompany you in all the digitalization of your
company in the areas of design, purchases,
production, logitics, administration, treasury, sales
channels (Web, Representatives, Shop...) with tools
such as ERP, CRM; BI, eCommerce, APPs...

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Sistemes informàtics i de gestió
empresarial especialitzats en el
sector de la moda
Computer systems and of specialised
business management in the fashion
sector

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Confecció punt
Knitting confection

Patronatge
Pattern design

Confecció plana
Fabric confection

Tall
Cutting

Servei integral
confecció
Total manufacturer
service

Planxa
Ironing

Disseny
Design

Gestió de
produccions
Manufacturing
management
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Institut de
Terrss
Adreça Address
Rambla d'Egara, 331
Població City
Terrassa

C.P. Postal Code
08224

62

Hilturs
Ferrer S.A. /
RECOVER
Adreça Address
Avda. Les Molines, 4

Telèfon Telephone
937 330 490

Població City
Banyeres de Mariola

e-mail
iesterrassa@xtec.cat

Telèfon Telephone
966 567 425

Web
www.fpinsterrassa.cat / www.puntextil.cat
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Institut ubicat al centre de Terrassa -certificats amb
la ISO 9001 pel Bureau Veritas- que ofereix, entre
d'altres, FP tèxtil. Un equip jove i actiu en ple
creixement que busca donar respostes a les
necessitats laborals del sector mitjançant formació
reglada, i diferents projectes i serveis.
We are an institute situated in the centre of
Terrassa- certified with ISO 9001 by Bureau Veritas
offering, among others, textile studies. A young and
active team in full growth wanting to give answers to
the work needs of the sector through formal training
and different projects and services.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Fabricació i ennobliment de productes
tèxtils, Disseny tècnic en tèxtil i pell
Manufacture of textile products,
Dressmaking and fashion, Technical
design in textile and leather

C.P. Postal Code
03450

e-mail
hifesa@hifesa.com
Web
www.recovertex.com
DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA
COMPANY DESCRIPTION
Filatura amb tecnologia open-end. Amb una àmplia
gamma de composicions colors i títols de fil.
Especialista en producció de fils sostenibles
utilitzant fibres reciclades. Comercialitzem a través
de la marca RECOVER.
Spinning with open-end technology. With a wide
range of compositions, colours and titles of yarns.
Specialist with production of sustainable yarns using
recycled fibres, we commercialise through the brand
RECOVER.

PROCÉS QUE REALITZA
PROCESS MADE
Filador
Spinning

Activitts professiønls Prøfessiønl ctivities

39

Activitts professiønls Prøfessiønl ctivities

40

js
Jornada: sostenibilitat i economia circular al sector tèxtil-moda
Dimarts 21 de febrer a les 11:30h – 18h / Museu
de la Pell d’Igualada (C/ Dr.Joan Mercader,
Igualada)

ya, Manel Subirats, responsable de producte de
Grintint, Marc Vilahur, Fundació Emys, responsable
de Màrketing de Grintint, Albert Rosa, Fundació
Astres, responsable de projecte social de Grintint.
17:45h – 18:00h
Cloenda a càrrec d’un representant del Servei
d’Ocupació de Catalunya.

Inscripcions
608 864 754 i info@asociaciontit.org
Cost dinar: 35€ per persona assistent a la jornada.
Programa
11:30h - 12:00h
Recepció dels assistents i cafè de benvinguda
12:00h -12:15h
Acte inaugural
12:15h -13:00h
Conferència inaugural: Nous models de negoci en un
entorn econòmic més sostenible i col·laboratiu. A
càrrec de Xavier Marcet, president de Lead to
Change.

i
Acte d’inauguració

Dimecres 22 de febrer a les 10 h / E. Escorxador
L’acte inaugural constarà d’un recorregut al llarg de
tots els estands de la fira i estarà presidit pel Sr. Joan
Aregio, secretari d’Empresa i Competitivitat de la
Generalitat, l’Il·lm. Sr. Marc Castells i Berzosa,
alcalde d’Igualada , el Sr. Miquel Rodríguez, gerent
del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya, el Sr. Joan Domènech, president de Fira
d’Igualada, el Sr. Joan Gabarró, president de
l'Agrupació Tèxtil Fagepi, i altres autoritats.

13:00 -13:30h
Upcycling The Oceans. A càrrec de Carol Blázquez,
directora creativa d’ECOALF
13:30h -14:00h
Fomentar el consum responsable. A càrrec de Josep
Ignasi Reixach, director general de Punto Blanco.
14:00h - 15:30h
Dinar
15:30h -16:15h
La reindustrialització textil a Portugal i a Catalunya. A
càrrec de Paulo Vaz, director general de la
Asociación Textil Portuguesa (ATP) i David Garcia,
director executiu del Clúster Català de la Moda-MODACC
16:15h -17-15:00h
Taula rodona: la contribució de la tecnologia a la
sostenibilitat del sector. Amb les intervencions de:
Diana Cayuela, directora de recerca UPC – Laboratori de Polímers, Jordi Mota, investigador al Centre
Tecnològic LEIATAT, Miquel Rovira, director de la
Unitat Sostenibilitat d’Eurecat, Marcel·la Vidal,
responsable de R+D del Centre Tecnològic FITEX.
Moderador: Vicent Sanchís, director d’Innovació,
Empresa i Formació de l’Ajuntament d’Alcoi.
17:15h -17:45h
GrintTint: Tints naturals i sostenibles elaborats amb
processos socialment responsables. Amb la
participació de Marta Subirà, secretària de Medi
Ambient i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalun-

ne
Networking

Dimecres 22 de febrer a les 19 h / E. Escorxador
Cocktail informal a peu dret, un moment de trobada
relaxat obert a tots els professionals acreditats a
BSTIM. L’acte tindrà lloc un cop es tanquin les portes
de la fira, al mateix recinte firal.

cl
Clausura

Dijous 23 de febrer a les 18 h / E. Escorxador
L’acte de clausura constarà d’un petit recorregut per
acomiadar als expositors i estarà presidit per l’I·ltre
Sr. Jordi Baiget , conseller d’Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya, l’Il·lm. Sr. Marc
Castells i Berzosa, alcalde d’Igualada, el Sr. Joan
Domènech, president de Fira d’Igualada, el Sr. Joan
Gabarró, president de l'Agrupació Tèxtil Fagepi i
altres autoritats.

Primera edició de les nits de pell i
punt
Dimecres 23 de febrer a les 20:30h / Teatre
Mercantil-Igualada
El Consorci de Comerç Artesania i moda de Catalunya, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament d’Igualada organitzen la primera edició
de “Les Nits de Pell i Punt” a l’antic teatre Mercantil
d’Igualada (La Sala) amb la següent programació:
• EXPOSICIÓ DE PRODUCTES CREATIUS I
INNOVADORS DISSENYATS I PRODUÏTS A
IGUALADA
El centre Tecnològic FITEX, el clúster Europeu de la
Pell d’Igualada, l’Escola d’Arts i Oficis Gaspar Camps,
alumnes i emprenedors anoiencs exposaran alguns
productes creatius i innovadors elaborats al nostre
territori.
• DESFILADA DE NOU TALENT EMERGENT
A càrrec dels dissenyadors i dissenyadores: Núria
Costa Ginjaume i Ane Castro Sudupe, Alicia
González, Xavi Grados i pelleteria La Sibèria.
• SOPAR
A les 21:15h sopar a peu dret, gaudint de productes
de proximitat.
• CONCERT DE PAU SASTRE
En Pau Sastre és un artista amb un gran toc d’elegància. Poc amic d’etiquetes, cultiva un estil fresc,
comunicatiu i decididament eclèctic on es passeja des
del pop fins al funk, aturant-se al hip hop o al jazz.
Productor, compositor i multi–instrumentista, format a
Berklee College of Music, de Boston, llicenciat en
Producció Musical i Composició de Jazz, Pau Sastre
acaba de llançar el seu tercer treball discogràfic “Tan
Bons Com Puguem Ser”.
Inscripcions obligatòries a www.08700.cat
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dp
Day programme: sustainability
and circular economy at the
textile-fashion sector

product manager at Grintint, Marc Vilahur, Foundation
Emys, marketing manager atr Grintint, Albert Rosa,
Foundation Astres, social project manager at Grintint.
17:45h – 18:00h
Closure by a representative person from the Catalan
Employment Service.

Tuesday 21st February from 11:30h to 18h /
Igualada Leather Museum (C/ Dr.Joan Mercader, Igualada)
Registrations
608 864 754 and info@asociaciontit.org
Lunch price: 35€ per person attending the event.
Programme
11:30h - 12:00h
Reception of all those present and welcome coffee
12:00h -12:15h
Opening ceremony
12:15h -13:00h
Opening conference: “New business models in a
more collaborative and sustainable economic
environment” by Xavier Marcet, president of Lead to
Change.

oc
Opening ceremony

Wednesday 22nd February 10:00h / Old Slaughterhouse building
The opening ceremony will consist of a walk around
all the stands of the fair and will be presided by Mr.
Joan Aregio, secretary for Business and Competitivity of the Generalitat, His Honourable Mr.Marc
Castells i Berzosa, Mayor of Igualada, Mr. Miquel
Rodríguez, manager of the Consortium for Commerce, Craftmanship and Fashion of Catalonia, Mr. Joan
Domènech, president of Fira d’Igualada, Mr.Joan
Gabarró, president of the Textile Group Fagepi, and
other authorities.

13:00 -13:30h
“Upcycling The Oceans” by Carol Blázquez creative
director of ECOALF
13:30h -14:00h
“Encouraging responsible consumption” by Josep
Ignasi Reixach, general manager of Punto Blanco.
14:00h - 15:30h
Lunch.
15:30h -16:15h
“The textile reindustrialization in Portugal and
Catalonia” by Paulo Vaz, general manager of the
Portuguese Textile Association (ATP) and David
Garcia, managing director of the Catalan Fashion
Cluster of Moda-MODACC
16:15h -17-15:00h
Round table: “the contribution of technology to the
sustainability of the sector” with the participation of:
Diana Cayuela, research director UPC – Polymer
Laboratory, Jordi Mota, researcher at the Technological Cente LEIATAT, Miquel Rovira, director of the
Sustainability Unit Eurecat, Marcel·la Vidal, responsible for R+D of the Technological Center FITEX.
Moderator: Vicent Sanchís, director for Innovation,
Enterprise and Formation at the Council of Alcoi.
17:15h -17:45h
GrintTint: “Natural and sustainable dyes ellaborated
with socially responsible processes” with Marta
Subirà, secretary for Environment and Sustainability
at the Generalitat de Catalunya, Manel Subirats,

ne
Networking

Wednesday 22nd February 19:00h / Old Slaughterhouse builing
Informal cocktail standing, a relaxed moment open to
all the accredited professionals at BSTIM. The event
will take place at the same fair premises once the fair
closes.

cl
Closure

Thursday 23rd February 18.00h / Old Slaughterhouse building
The closing act will consist of a small walk around the
fair to say goodbye to the exhibitors and will be
presided by His Honourable Mr. Jordi Baiget,
Counsellor for Business and Knowledge at the
Generalitat de Catalunya, His Honourable Mr. Marc
Castells i Berzosa, Mayor of Igualada, Mr. Joan
Domènech, president of Fira d’Igualada, Mr. Joan
Gabarró, president of the Textile Group Fagepi and
other authorities.

First edition of the leather and
knitwear nights

Wednesday 23rd February 20:30h / Mercantil
Theatre Igualada
The Consortium of Commerce, Craftmanship and
Fashion of Catalonia with the collaboration of the
Diputació de Barcelona and the Council of Igualada
will organize the first edition of “Nights of Leather and
Knitwear” at the old theater Mercantil of Igualada (La
Sala) with the following programme:
• EXHIBITION OF CREATIVE AND INNOVATIVE
PRODUCTS DESIGNED AND MANUFACTURED
IN IGUALADA
The technological centre FITEX, the European Leather
Cluster of Igualada, the school for Arts and Crafts
Gaspar Camps, students and entrepreneurs from
Anoia distric will exhibit some creative and innovative
products manufactured in our territory.
• FASHION SHOW OF THE NEW EMERGING
TALENT
By the designers Núria Costa Ginjaume and Ane
Castro Sudupe, Alicia González, Xavi Grados and La
Sibèria fur shop.
• DINNER
At 21:15h
products.

dinner

standing

enjoying

proximity

• CONCERT BY PAU SASTRE
Pau Sastre is an artist with a great elegant touch. Not
liking labels, he cultivates a fresh style, communicative
and definitely ecclectic,where he strolls from pop to
funk, stopping at hip hop or jazz. Producer, composer
and multi-instrumentalist, formed at Berklee College of
Music, in Boston, with a degree in Musical Production
and Jazz Composition, Pau Sastre has just released
his third music work “As good as we can be”
Compulsory registration at www.08700.cat
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Grup d’dvisors . Grøup of dvisørs
La fira BSTIM compta amb un Grup d’Advisors format
per experts del sector de la moda amb l’objectiu que
puguin aportar a la fira la seva experiència i els seus
coneixements del sector per tal que sigui el màxim de
productiva per a visitants i expositors.
Tots ells han acceptat col·laborar amb BSTIM de
manera totalment desinteressada.
Formen part d’aquest grup d’experts els següents
professionals:

FM
Francesc Maristany
president de MODACC
president of MODACC

MR
Miquel Rodriguez
gerent de CCAM de la
Generalitat de Catalunya
manager of CCAM of
Generalitat de Catalunya

The fair BSTIM relies on a Group of Advisors formed
by experts from the fashion sector with the aim of
bringing their experience and knowledge to the fair so
that it can be the most productive for both visitors and
exhibitors.
All of them have agreed to collaborate with BSTIM
totally selflessly.
The following professionals are part of this group of
experts:

CT
Carmen Torres
secretària general de la
Federación Española de
Industrias de la
Confección (FEDECON)

SR
Silvia Riera
periodista de la revista
Modaes
Modaes’ journalist

general secretary of the
Federación Española de
Industrias de la
Confección (FEDECON)

AA
Aleix Aguilera
director de la revista
Coolture Magazine

IE
Iago Esteve
responsable de Sita Murt
head of Sita Murt

editor of the magazine
Coolture Magazine

PB
Pepa Bueno
secretària general de
l’Associació de Creadors
de Moda d’Espanya
general secretary of the
Association of Creators
of Fashion of Spain

JC
Javier Goyaneche
fundador d’Ecoalf

SC

IB

Silvia Calvo
presidenta de l’Asociación Moda Sostenible

Igone Bartumeu
comunicació de la marca
Desigual

president of Asociación
Moda Sostenible

Desigual communication
area

SC
Santi Casanellas
fundador de la marca
Referendum

founder of Ecoalf
founder of Referendum
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Ornitzció
Orniztiøn
BSTIM és una iniciativa de Fira
d’Igualada i l’Agrupació Tèxtil FAGEPI.
BSTIM is a business initiative of Fira
d’Igualada and Agrupació Tèxtil
FAGEPI.

c/ Piera, 24
08700 Igualada
(Barcelona, Spain)
+34 938 040 102
general@firaigualada.org
www.firaigualada.org

Avda. Mestre Muntaner, 86
08700 Igualada
(Barcelona, Spain)
+34 938 032 993
central@fagepi.net
www.fagepi.net

Organizers

NEW PROJECTS

In agreements with

Sponsors

www.bstim.eu
info@bstim.cat
938.040.102

Media partner

With the support of

