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Format virtual - online  

2 de desembre de 2022 

 

PROGRAMA 
 

09.30h  09:35 h  Benvinguda i presentació de la sessió 

Sr. David Marco, Consultor Sènior d’Indústria 4.0 d’ACCIÓ. 

 

09.35h  10:05h MarketPlace de solucions pels sectors Tèxtil i Moda – Primer bloc  

Cada proveïdor present en el MarketPlace realitzarà una breu 

presentació de les seves solucions en base a un cas d’ús concret o 

una implementació real feta en una empresa 

 

10.05h  10:15h  Programa ProACCIÓ 4.0 i DIGITVC– Ajuts i serveis a PIMES 

Sr. David Marco, Consultor Sènior d’Indústria 4.0 d’ACCIÓ. 

 

10.15h  10:25h  Serveis de l’Oficina Acelera Pyme i Kit Digital   

Sr. Pau Castillo, Assessor de Transformació Digital de l’Oficina Acelera 

Pyme de Smartech Cluster 

 

10.25h  10:55h MarketPlace de solucions pels sectors Tèxtil i Moda - Segon bloc  

Cada proveïdor present en el MarketPlace realitzarà una breu 

presentació de les seves solucions en base a un cas d’ús concret o 

una implementació real feta en una empresa 

 

10.55h  11:00h Torn de preguntes 

 

11.00h     Cloenda 

Sr. David Marco, Consultor Sènior d’Indústria 4.0 d’ACCIÓ. 
 
 
 

 

Marketplace de Solucions d’Indústria 4.0 pels 
sectors Tèxtil i Moda 
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PONENTS 

 
 
  
INTEGRAL INNOVATION EXPERTS 
 
Integral Innovation Experts és líder en Software i Serveis de consultoria i formació en 

solucions PTC® que implanta els sistemes avançats de disseny, enginyeria (CAD / 

CAM / CAE), fabricació (CNC), gestió de projectes i cicle de vida de producte (PLM 

PDM) per augmentar la competitivitat de les empreses en un àmbit de competència 

global, donant les eines necessàries per a la seva adaptació a la Indústria 4.0.   

(Carles Cosials – Industry 4.0 Manager) 
 
 

 

INTERNET OF THINGS (SENSIFY)  
 

Empresa internacional especialista en noves tecnologies IoT. Solucions de 

connectivitat i traçabilitat de productes per a la millora de l'eficiència i presa de 

decisions orientades al sector Tèxtil i Moda. 

(Esteban de la Torre – Director Àrea) 

 

 

MACCION LEAN SOLUTIONS 
 
Maccion implementa solucions 4.0 per millorar els processos aprofitant les tecnologies 

més avançades i amb una llarga experiència en tècniques d’organització industrial. 

L’empresa manresana acompanya als seus clients en les diferents fases 

d’implantació de projectes de millora de la producció i la logística per “sentir i 

gestionar” el negoci en temps real amb un bon full de ruta des de la transparència i 

la proximitat.  Destaquen com a casos d’èxit els sistemes de control de les fàbriques i 

la traçabilitat i gestió de la intralogística. Els propis sensors intel·ligents i la plataforma 

de captació de dades permeten controlar tota la cadena de valor d’una forma 

innovadora, econòmica i poc intrusiva. 

(Pau Feliu - CEO) 
 

https://innovait.cat/es/home/
https://innovait.cat/es/home/
https://integralplm.com/
http://www.semsingassets.com/
http://www.maccion.com/
http://www.maccion.com/
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OKTICS ATZ 
 

La plataforma d’OKO permet la gestió intel·ligent de continguts, serveis i dispositius 

IoT amb la que crear interaccions entre persones, objectes i l’entorn. 

 

(Sergio Otero – Director Comercial) 

 
 
 

RETEXCYCLE 
 
A Retexcycle desenvolupem solucions per a garantir la sostenibilitat i originalitat 

tèxtil.  El software basat en tecnologia blockchain permet la traçabilitat real, des de 

les matèries primeres fins al producte acabat. 

(Pepe Costa – CEO) 
 

 

 

SHIMA SEIKI SPAIN 
 

SHIMA SEIKI ofereix solucions revolucionaries en tota la cadena de valor tèxtil, des de 

la planificació i el disseny, fins a la fabricació i l’aprovisionament. SHIMA SEIKI produeix 

i comercialitza màquines tricotoses computeritzades, màquines de guants, sistemes 

de monitorització i control de la producció, i sistemes de disseny, entre ells l’APEXFiz, 

un software que s’adapta a les necessitats de les marques de moda en quant a 

disseny i planificació de les col·leccions, digitalitzant els processos, des de la filatura 

fins a la venda OnLine dels productes finals.  

 

(Bárbara Julián – Sales APEXFiz) 

http://www.oktics.com/
https://retexcycle.com/
http://www.shimaseiki.com/
http://www.shimaseiki.com/

