Currículum

Jordi Planagumà Vilà

Data de naixement: 16 de Juliol de 1951
Enginyer Tècnic Industrial Tèxtil por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en la
Escola Universitària d’ Enginyeria Tècnica en Teixits de Punto de Canet de Mar. Promoció 19681971.
Col·legiat Nº 10.344 del Col·legi d’ Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

Activitat professional:
Director Tècnic, responsable del departament de control de qualitat de Clement Marot S.A.
de Mataró (1971 –1973).
Empresa especialitzada en tintura, aprests y acabats tèxtils.
Director industrial de Spitzen – Union S.A. de Cabrera de Mar (1973 al 1983).
Empresa dedicada a la obtenció de randes y puntes de llenceria, cortines y articles de decoració.
Professor titular de tecnologia de teixits de punt por ordit de la “Escola Universitària de
Teixits de Punt de Canet de Mar “ UPC (del 1981 al 2011). Impartint les matèries de Teixits
d’us tècnic i Cinteria i Passamaneria.
Desenvolupant les funcions de: Cap del departament Tecnològic de 1985 –1990, Secretari
acadèmic 1990-1995, Subdirector del 1998 -2001.
Professor universitari de tecnologia tèxtil de la Escola ESDI (Escola Superior de Disseny
Industrial) de Sabadell del any 1989 fins el 1998.
Professor de tecnologia tèxtil de la Escola d’ Arts i Oficis de Sabadell
Professor responsable en informes del SIAT (servei de investigació y assistència tècnica
a las empreses) de la EUTTP (UPC). del 1981 fins el 2016.
Investigador de Cetemmsa i posteriorment a Eurecat fins a la jubilació 2016
Professor universitari el Màster de AITEX de les 6 edicions del 2008 al 2013 del

Máster universitario en innovación tecnológica y textiles técnicos.
Assessor y col·laborador en diverses empreses:
Ribo S.A. empresa dedicada a la obtenció de Xarxes de pesca i de seguretat.
Tybor S.A. empresa dedicada a los articles de decoració, cortines, confecció y automoció.
Dogi S.A. companyia dedicada a la obtenció de articles elàstics para bany y cotilleria.
Giró Hermanos S.A. companyia dedicada a la obtenció de malles agrícoles, teixits de envàs y
embalatge, així com teixits d’ us tècnic e industrial.
Relats .S.A. companyia dedicada a la obtenció de teixits tècnics de recobriment de cables de
seguritat, de aïllament tèrmic y acústic, de protecció.

Activitat professional como enginyer col·legiat:
Assessor de los projectes de I+D Ribo S.A. de 1981 fins el 1987 empresa dedicada a la
obtenció de xarxes de pesca i de seguretat.
Assessor de los projectes de I+D de las empreses del Grup Giró, (Giró Hermanos S.A.) del
1987 fins al 2016. Empreses dedicades a la producció de teixits tècnic para la agricultura, el
envàs i el embalatge de productes hortofrutícolas.
Assessor de los projectes de I+D las empresa Relats S.A. de Caldas de Montbui ( Barcelona)
de 2002 fins al 2010. Empresa dedicada a la producció de teixits tècnics para recobriment de
cables, para aïllaments tèrmics y acústics, teixits en especial par els sectors de l’ automoció,
aeronàutica i ferrocarrils.

Treballs y publicacions:
La participació com expert y redactor del “Estudio de Necesidades de Formación
Profesional” del Sector Tèxtil. Treball realitzat durant els anys 1991-1992 editats por el INEM
en quatre volums el 1992.
Secretari Tècnic del projecte de Renovació del contingut formatiu del sector “Téxtil, Confección
Piel y Cuero”.Treballs desenvolupats durant els anys 1992-1993. editats por el “Ministerio de
Educación y Ciencia” el any 1995 i publicades al BOE.
Autor de los capítols de “Materias Textiles” del llibre de “Propuestas didácticas de apoyo al
profesorado de Formación Profesional”. Ministerio de Educación y Ciencia editat per la
editorial ANELE en el any 1996.
Autor de la “Colección de guías prácticas pàra tutores” dels cicles Formatius del Tèxtil
Confecció i Pell .Treball realitzat per petició del “Consejo Superior de Camaras de Comercio
Industria y Navegación de España” de Juny a Novembre del 2000. Editat conjuntament por el
MECD i CSCCIN.
La participació com expert y redactor de les “QUALIFICACIONES PROFESIONALES” Projecte
del ministeri de” EDUCACIÓN Y CIENCIA” editades per el ministeri publicades al BOE.
Del Sector Tèxtil ,Confecció Pell i Cuir. Durant el període 2004 – 2008.

