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ASEGEMA ha organitzat aquest dimarts passat, un 
Afterwork per presentar les línies d’actuació de la 
nova etapa que enceta l’entitat coincidint amb la 
renovació de la Junta Directiva que es va 
esdevenir durant el mes de juny passat. Aquest 
format d’esdeveniment és una novetat en 
l’Associació que, seguint aquests nous 
plantejaments presentats, pretén guanyar 
visibilitat i connectar més amb la seva base 
associativa.  
L’acte que es va convocar convidant a participar-
hi a tots els seus associats, i es va desenvolupar en 
el Museu Tèxtil de Mataró Can Marfà, va començar amb un petit discurs del President, el Sr. Josep 
Espígul, qui va posar en valor l’esforç i dedicació dels membres de la Junta i la importància de la 
Innovació i la Tecnologia en el sector. El President també va voler reconèixer i agrair la tasca 
realitzada fins a la data pel president sortint, el Sr. Paulí Aluart, a qui va lliurar un quadre 
identificatiu de l’entitat a títol de reconeixement. El Sr. Aluart també va dirigir unes paraules a 
l’audiència. 
 
El projecte 
A continuació la Sra. Roser Moré, Secretària General de l’Associació va entrar en el detall de les 
línies estratègiques a seguir, fent partícips a tots els assistents dels plantejaments, projectes i 
objectius a assolir de cara al 2021 : L’evolució del sector i del conjunt de l’economia obliguen 
ASEGEMA a adaptar-se als nous temps i a fer passes endavant per continuar essent la veu del 
sector en el seu conjunt.  
 

L’entrevista 
La jornada es va il·lustrar amb l’entrevista conduïda 
pel Sr. Tomàs Cascante, editor de la revista digital 
Barcelonadot i Director d’Empresaris Digitals de 
MataróAudiovisual,  amb el títol Reptes i 
oportunitats de la Innovació i la Digitalització en el 
Sector Tèxtil. La Sra. Virgínia García, Directora de la 
Unitat Tecnològica Tèxtil d’Eurecat, i el Sr. Lluís 
Más, CEO de Blockchain Institute & Technology, van 
desenvolupar un contingut de gran interès, profitós 
i amè per a l’audiència que també va tenir 

l’oportunitat d’interpel·lar-los directament per obtenir respostes a les inquietuds que tenen les 
empreses involucrades en el sector en relació a aquest tema.  



 
El llibre 
L’esdeveniment tenia previstes algunes sorpreses per al delit dels 
seus participants. A banda del reconeixement al president sortint, es 
va procedir a sortejar un exemplar del llibre Fonaments Tèxtils : 
Teixits de Punt I. Aquesta és una obra de difusió que assenta les 
bases per a l’estudi i pràctica del sector tèxtil. Es tracta del primer 
volum d’una col·lecció que té com a objectiu preservar i difondre els 
coneixements del tèxtil fent especial èmfasi en el gènere de punt. 
L’obra és el resultat del treball de docència i d’investigació del 
professorat de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica en Teixits 
de Punt de Canet de Mar, i a més, està disponible en format digital. 
Des d’Asegema es recomana i anima a tots els seus associats la seva 
descàrrega, des d’aquest enllaç : aquí. 
 

La visita guiada 
Seguidament va començar 
la visita guiada al museu, 
que recentment s’ha 
proveït de més elements i 
més continguts històrics 
sobre el tèxtil de la 
comarca,  inaugurant una 
segona planta. Els 
assistents van gaudir d’un 
viatge en el temps en el 
qual s’hi van sentir molt 
identificats i propers, 
redescobrint elements i 

objectes, i rememorant moments clau del desenvolupament d’aquesta activitat a la nostra 
comarca, en el que tothom s’hi va sentir una mica partícip. La visita és doncs, en qualsevol cas, 
molt recomanable. 
 
La cloenda 
Després d’unes quantes hores de sensacions variades, tocava un premi i una mica de distensió, 
que Asegema ja havia previst en el programa. La nota final la va posar el piscolabis amb tocs 
nadalencs  servit en el mateix museu, i que va acabar de guarnir el desenvolupament del l’acte, 
facilitant la interacció entre els participants, així com la relaxació, i la valoració espontània de tota 
la jornada que, en definitiva, va ser molt ben valorada per tots els assistents, i molt constructiva 
per al futur. 
 
Totes les imatges disponibles aquí. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www1.diba.cat/llibreria/pdf/62377.pdf
https://www.facebook.com/pg/Asegema/photos/?tab=album&album_id=1658718344252454

