
                                                                                 
 

 

SESSIÓ DE NETWORKING DEL CLÚSTER CATALÀ DE TÈXILS TÈCNICS I ASSEMBLEA 

GENERAL DE L’AEI TÈXTILS 

 

El 21 de juny es va celebrar una sessió de networking d'empreses catalanes del sector de tèxtils 

tècnics, organitzada per l'AEI Tèxtils (clúster de tèxtils tècnics de Catalunya) i que va comptar amb 

la participació de més de 30 persones. 

  

La sessió va tenir lloc a la seu del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT), una 

entitat que vetlla per la preservació del patrimoni tèxtil i treballa amb la voluntat d'oferir 

coneixement especialitzat i divulgatiu a partir dels productes tèxtils històrics i contemporanis. És 

un espai per a la investigació i la conservació que compta amb una plataforma de serveis 

especialitzats en restauració, conservació i documentació de tèxtils, així com de formació 

destinada a professionals i estudiants. 

 

Varen obrir la sessió Sergi Artigas, President de l'AEI Tèxtils i Sílvia Carbonell, directora del CDMT. 

A continuació, Ariadna Detrell, Clúster Manager de l'AEI Tèxtils, va presentar breument l'entitat i 

tres dels seus membres, els gerents de les empreses C.P. Aluart, La Industrial Algodonera i 

Manufactures Arpe, varen participar en una taula rodona per explicar les seves experiències en la 

participació en diverses activitats o projectes organitzats per l'AEI Tèxtils. 

 

Seguidament, a la sessió Who is who, els assistents varen tenir l'oportunitat de presentar 

breument les seves empreses a la resta de participants a la sessió. 

 

El matí va finalitzar amb una sessió de treball sobre els reptes mediambientals del sector, en la 

qual es va presentar el projecte europeu MIDWOR-LIFE, coordinat per l'AEI Tèxtils i varies línies 

d'ajut de diverses administracions públiques perquè les empreses puguin dur a terme projectes 

relacionats amb la sostenibilitat i la reducció de l'impacte ambiental. 

 

Després d'un dinar es va celebrar l'Assemblea General Anual de l'AEI Tèxtils, on es varen revisar les 

activitats dutes a terme per l'entitat l'any 2015 i els objectius del 2016, entre els quals destaquen 

la presentació de diversos projectes europeus de col·laboració amb altres clústers europeus del 

sector i d'altres sectors, la participació d'empreses en projectes cooperatius de R+D europeus i la 

participació en diversos esdeveniments internacionals relacionats amb el sector dels tèxtils 

tècnics, potenciant, amb aquestes activitats, l'enfocament internacional del clúster i els seus 

membres . 



 
 

Sergi Artigas, President de l’AEI Tèxtils i Sílvia Carbonell, Directora del CDMT 

 

   

      

 

Per a més informació: 

Dra. Ariadna Detrell 

Telf.: 608 864 754 / e-mail: adetrell@textils.cat 

www.textils.cat /  twitter.com/textils_cat   


