
Workshop – Design Thinking aplicat al 
Sector Tèxtil i Fonts de finançament 

CDTI 

26 Abril 2019
Horari: 09.30h a 13:30h. 

EURECAT 
Escola de Teixits de Canet de Mar

Plaça Indústria, 1, 08360 Canet de Mar

Import: 0 € (cofinançat per EURECAT, PO 
FEDER 2014-2020 i DIBA)

Programa:
09.30h - 09.45h   Recepció assistents
09.45h - 10.00h   Apertura de la jornada

10.00h - 10.45h   Bloc 1
Introducció al Design Thinking. Metodologia 
i etapes del Design Thinking. Casos d’èxit. 
Definició repte de la jornada.

10.45h – 11.15h Pausa – cafè networking

11:15h – 12.30h  Bloc 2
Dinàmica de grup: identificació i resolució 
d’una problemàtica tot utilitzant el Design
Thinking.

12.30h – 13.30h   Bloc 3
Instruments de finançament CDTI i casos 
d’èxit del sector tèxtil.

13.30h  Consultes personalitzades.

Objectiu:

Aprendre i aplicar la metodologia del Design
Thinking per a la conceptualització de
serveis i productes centrats en el client.

Conèixer els instruments de finançament
del CDTI de suport a la R+D+I, i casos d’èxit
d’empreses del sector tèxtil.

Per a què?
Familiaritzar als participants amb els
fonaments del Design Thinking, per que
puguin utilitzar aquesta metodologia per
comprendre millor i resoldre problemes de
forma creativa en projectes d’R+D+I,
conceptualització de nous productes i/o
serveis i el desenvolupament de plans de
negoci.

Requeriments:

Per assistir al Workshop enllaceu al
FORMULARI D'INSCRIPCIÓ.

Impartit per:
Miquel Corella; Consultor en Gestió de la
Innovació a Eurecat i Jordi Castells; Consultor
en Gestió del Canvi d’EURECAT. Sergio
Lourenso; Tècnic, direcció d’avaluació i
Cooperació Tecnològica de CDTI .

INSCRIU-TE

Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020                 Organitza:  

https://www.tfaforms.com/4731014


Experts que faciliten el workshop:

Miquel Corella Lagunas
Enginyer Organització Industrial i Enginyer Química
Industrial, per la UPC. Consultor en gestió de la
innovació d’Eurecat, especialitzat en
l’assessorament a PIMES i grans empreses en
l’estratègia de creixement, processos de
transformació digital, tècniques de planificació Agile
i metodologia Design Thinking.

PROJECTE D’ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT TERRITORIAL (PECT) DE MATARÓ MARESME

Eurecat organitza aquests workshops, que formen part del programa d’innovació empresarial Reimagine Textile del Projecte
d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de Mataró-Maresme, cofinançat pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i per la
Diputació de Barcelona. El programa articula una xarxa de col·laboració que busca connectar als principals agents de l’ecosistema per
redefinir la indústria tèxtil actuant en sis eixos: tecnologia, innovació, indústria, talent, emprenedoria i inversió.
Així, el PECT de Mataró Maresme parteix de la capitalització de la històrica fortalesa dels sectors del tèxtil i del turisme a la comarca i
centra la seva proposta estratègica en la innovació per mitjà de dos grans projectes: el projecte Reimagine Textile, amb la concentració
d’inversió en el disseny tècnic tèxtil, la transferència de coneixement tecnològic, l’economia col·laborativa i el foment de l’emprenedoria i la
internacionalització. I el projecte d’Esport i Turisme, a partir de la intensificació de la pràctica esportiva com a generador de noves activitats
econòmiques, oportunitats i atractivitat internacional en l’àmbit del turisme de qualitat.
El projecte està coordinat per l’Ajuntament de Mataró, participat activament per la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, la Fundació
Eurecat i l’Ajuntament de Calella, i compta amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, l’Associació d’Empresaris de Gèneres de
punt de Mataró i Comarca (ASEGEMA) i 15 municipis de la comarca.

Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

Jordi Castells Cuscullola
Enginyer superior de Telecomunicacions i
llicenciat en Investigació i Tècniques de
Mercat. Expert facilitador en gestió del
canvi. Actualment, consultor en
transformació digital a la unitat de
consultoria d’Eurecat.

Sergio Lourenso és Llicenciat en Ciències Físiques (Astrofísica), i especialista en gestió d’innovació. Ha treballat amb
diversos agents del sistema d’innovació, des de la pime a la universitat , passant per organismes intermedis d’R+D+i.
Actualment és tècnic d’avaluació en el Centre pel Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI), des de fa 10 anys, i
on assessora i avalua projectes del sector tèxtil i d’altres sectors de manufactura tradicional.


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2

