
 
 
 

III Premis a la innovació. Edició 2017 
 

 
La fundació tèxtil cotonera té, entre altres objectius, estimular i reconèixer l’esforç dels 
jovers estudiants/investigadors que destaquin per un projecte innovador aplicat a la 
industria tèxtil. 

El dia 20 d’octubre es van lliurar els premis corresponents a l’edició del 2017 al Palauet 
Boada, seu de la industria cotonera des de 1959, actualment Cotton House Hotel. A 
més a més, es va fer la presentació del llibre  “Casa del cotó” 

 

 

Portada del llibre “Casa de Cotó” 

 

En aquesta ocasió la graduada en enginyeria química i enginyeria tèxtil Gemma 
Pascual  Carrera va obtenir un dels dos accèssits amb el seu treball “Determinació de 
les condicions òptimes per la recuperació de colorants de tintura mitjançant 
adsorbents orgànics”, desenvolupat tant a les instal·lacions del Centre de Recerca en 
Seguretat i Control Alimentari (CRESCA) com en les del Research Group Surfaces, 
Products and Textile Processes (SPPT). 

 



 

 

Gemma Pascual rebent el diploma acreditatiu  

 

Una de les industries que més aigua utilitza i, per tan, mes contamina, és la tèxtil, on es 
poden destacar les aigües procedents de tintures, on s’aboquen fins al 50% dels 
compostos en aigües residuals. Els colorants utilitzats ens aquestes industries estan 
dissenyats per ser molt resistents, la qual cosa dificulta la seva eliminació de les aigües, 
fins i tot per degradació microbiana.  

Per tal de trobar una solució a aquesta problemàtica s’ha realitzat un estudi de 
l’adsorció de les molècules de colorant mitjançant pells de taronja i llimona, que es 
tracta de residus orgànics molt generats en el nostre territori els quals no es reaprofiten 
en la mesura que caldria i no tenen gairebé cap utilitat actualment, excepte la fracció 
que es destina a alimentació, convertint-los així en subproductes d’interès industrial.  

Per realitzar aquest estudi es van realitzar experiències amb ambdues pells i diferents 
colorants de cada tipus per tal de comparar el comportament de cada pell amb 
cada un dels colorants i estudiar si les condicions òptimes es mantenien en els diferents 
colors tot i les diferències en les estructures químiques.  

Per tal de determinar les condicions òptimes es van realitzar experiències determinant 
la quantitat de pell òptima, el pH, el temps de contacte i l’estat de la pell, en el cas de 
les experiències en discontinu, i el cabal i concentració de colorant òptim en els cas 
de l’estudi en continu.   

L’altra accèssit va ser per la graduada en enginyeria química Ruth Garcia Campà pel 
seu treball final de màster “"Estudi de l'aplicació de nano-recobriments ignífugs sobre 
substrats tèxtils mitjançant la tecnologia de Plasma-Enhanced Chemical Vapor 
Deposition (PECVD)".  

 



 

 

Gemma Pascual, Aina Miralda, Josep Garcia, director del CRESCA, Ruth Garcia i Xavi Jané 

 

 

El segon premi va ser per l’alumne del Grau d’enginyeria Tèxtil Xavi Jané pel seu treball 
“Creació del mètode de càlcul per a l’avaluació del factor de forma per a fibres de 
secció transversal en forma de creu”. 

Finalment, el primer premi va ser per la graduada en enginyeria tèxtil Aina Miralda pel 
seu treball final de grau “Gestió del disseny d’una col·lecció de teixits de moda” 
realitzat al Research Group Surfaces, Products and Textile Processes (SPPT) de la UPC. 


