
 

CURS 

Introducció a la caracterització tècnica de teixits històrics: lligaments 

 

   
 

Objectius del curs: proporcionar a l’alumne/a els coneixements bàsics necessaris per 
identificar, interpretar i descriure correctament els aspectes tècnics dels teixits produïts 
abans de la introducció de la mecànica jacquard.  
 
Dates i lloc: del 22 al 26 d’octubre de 2018, al Centre de Documentació i Museu 
Tèxtil, Terrassa 
Dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 14:00h 
Dimarts i dijous de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00h  
 
Places: grup reduït de 8 places 
 
Preu: 300 € 
  
Programa: el curs té un total de 31 hores lectives organitzades en blocs teòrics 
acompanyats de sessions pràctiques i estudi directe de teixits històrics del CDMT.  
 

– telers  
– lligaments fonamentals: tafetà, sarja i setí  
– treball d’ordits i treball de trames 
– taquetés, samits i lampàs  
– dobles teles i teles dues cares  
– brocatells i domassos  
– velluts  

 
Professora  
Sílvia Saladrigas Cheng. Llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona, Postgrau en 
Disseny Tèxtil per l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial Terrassa, teixidora per vocació i 
documentalista per formació. Ha cursat estudis d’anàlisi de lligaments de teixits històrics en el CIETA i 
estudis pràctics en telers pre-jacquard en el Danish Weawing Center. Ha impartit classes d’història del 
teixit i la indumentària a l’Escola Massana de Barcelona i l’Escola de Disseny (ESDI) de Sabadell. Treballa 
en el CDMT com a documentalista des de 1996.    

               www.cdmt.cat    formació@cdmt.cat  

http://www.cdmt.cat/
mailto:formació@cdmt.cat


 
CURSO 

Introducción a la caracterización de tejidos históricos: ligamentos 

 

   
 
Objetivos del curso: proporcionar a los alumnos/as los conocimientos básicos 
necesarios para identificar, interpretar y describir correctamente los aspectos técnicos 
de los tejidos producidos antes de la introducción de la mecánica Jacquard. 
 
Fechas y lugar: del 22 al 26 de octubre de 2018, en Centre de Documentació i Museu 
Tèxtil, Terrassa 
Lunes, miércoles y viernes de 9:00 a 14:00h 
Martes y jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00h 
 
Plazas: grupo reducido de 8 plazas  
 
Precio: 300 € 
 
Programa: el curso tiene un total de 31 horas lectivas organizadas en bloques 
temáticos acompañados de sesiones prácticas y estudio directo de tejidos históricos 
del CDMT. 

- telares 
- ligamentos fundamentales: tafetán, sarga y raso 
- trabajo de urdimbres y tramas 
- taquetés, samitos y lampás 
- brocateles y damascos 
- terciopelos 

 
Profesora 
Sílvia Saladrigas Cheng. Licenciada en Historia del Arte por la Universitat de Barcelona, Postgrado en 

Diseño Textil por la Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial Terrassa, tejedora por vocación y 

documentalista por formación. Ha cursado estudios de análisis de ligamentos de tejidos históricos en el 

CIETA y estudios prácticos de tejeduría en telares pre-jaquard en el Danish Weawing Center. Ha impartido 

clases de historia del tejido y la indumentaria en la Escola Massana de Barcelona y la Escola de Disseny 

(ESDI) de Sabadell. Trabaja en el CDMT como documentalista desde 1996.  
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