
 

 

 

L’AEI TÈXTILS CELEBRA LA SEVA ASSEMBLEA GENERAL A LA SEU DE 

L’INTEXTER  

 

Terrassa, 18 de juny de 2019 

 

El 12 de juny, l’AEI Tèxtils, el clúster català de tèxtils d’ús tècnic, va celebrar la seva 11ª 

Assemblea General, a la seu del seu soci INTEXTER – Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació 

Industrial de Terrassa, de la UPC. 

 

Després de l'Assemblea, els socis participants varen fer una visita a les instal·lacions de 

l'INTEXTER, seguida d'un dinar. 

 

 
 

Els assistents a l’Assemblea a la seu de l’INTEXTER  

 

Durant l’Assemblea, la Dra. Ariadna Detrell, clúster manager de l’AEI Tèxtils, va presentar la 

memòria d’activitats de l’any 2018, d’entre les que destaquen:  

 

- Presència en diversos esdeveniments internacionals relacionats amb el sector de 

tèxtils tècnics o en esdeveniments de matchmaking entre clústers: la convenció de 

negocis CITEXT, el congrés de fibres químiques de Dornbirn, el European Cluster 

Matchmaking Event o Boostalps, entre altres. 

https://www.upc.edu/intexter/es
https://textils.cat/2018/02/laei-textils-ha-participat-al-european-cluster-matchmaking-event/
https://textils.cat/2018/02/laei-textils-ha-participat-al-european-cluster-matchmaking-event/


- Coordinació dels projectes europeus MIDWOR-LIFE i LIFE-FLAREX, cofinançats pel 

programa LIFE de la Comissió Europea, la Cost Action CONTEXT i els projectes catalans 

PACTEX i ECODISTEX. 

 

- Participació com soci en els projectes europeus EU-TEXTILE2030, cofinançat pel 

programa Clusters go International i TEXSTRA, cofinançat pel programa Erasmus+.  

 
- Organització de la missió a Colòmbia en el marc del projecte EU-TEXTILE2030. 

 
- Presentació de diverses propostes de projectes amb l’objectiu d’incrementar els 

serveis als seus associats. 

 
- Contribució en projectes de reorientació estratègica de les seves empreses associades, 

mitjançant el programa SME Instrument de la Comissió Europea. 

 
- Organització de trobades dels socis del clúster.   

 

 
 

Els socis de l’AEI Tèxtils varen visitar el Sincrotró Alba 

 

 
 

L’esdeveniment final del projecte MIDWOR-LIFE a 

Brussel·les, amb més de 40 assistents  

 

 
 

Estand de EU-TEXTILE2030 a Colombiamoda 

 

 
 

Membres de la xarxa CONTEXT a la reunió d’inici del 

projecte 

 

Com a objectius específics per a  l’any 2019, l’AEI Tèxtils ja ha desenvolupat i/o es proposar dur 

a terme les següents activitats: lideratge de la xarxa CONTEXT, incloent l’organització d’una    

conferència internacional (Barcelona, 30 de gener); participació i ponències en diversos 

esdeveniments internacionals del sector;  preparació de nous projectes europeus per ampliar 

els serveis i activitats que contribueixin a l’augment de la competitivitat dels seus membres; 

col·laboració en projectes relacionats amb la sostenibilitat i l’economia circular de les seves 

empreses associades; coorganització de missions empresarials a Israel, Japó y Taiwan, en el 

marc del projecte EU-TEXTILE2030; lideratge de la creació de l’associació europea de clústers 

http://www.midwor-life.eu/
http://www.life-flarex.eu/
http://www.context-cost.eu/
https://textils.cat/portfolio-item/pactex/
https://textils.cat/ecodistex/
http://www.eu-textile2030.eu/
http://www.texstra.eu/
https://textils.cat/2018/07/finalitza-amb-exit-la-missio-eu-textile2030-a-colombia/
http://www.context-cost.eu/2019/02/25/videos-context-conference/


de materials tèxtils avançats; organització de trobades de socis; acompanyament a les 

empreses en projectes de canvi estratègic mitjançant programes europeus.  

 

Per poder dur a terme totes aquestes activitats, l’AEI Tèxtils conta amb una plantilla de 3 

persones, amb perfils complementaris diversos per aportar la seva experiència tant en el 

sector dels tèxtils tècnics, com en el desenvolupament d’activitats d’innovació, gestió de 

projectes o en processos de reorientació estratègica.  

 

En definitiva, el que pretén l’AEI Tèxtils és ser una eina per promoure, dinamitzar i contribuir a 

l’augment de la competitivitat del clúster de tèxtils tècnics de Catalunya i els seus integrants:  

25 empreses de la cadena de valor del sector i 7 organitzacions relacionades amb el mateix 

(centres tecnològics, instituts d’investigació, associacions empresarials, etc.).   

 

 

Per a més informació: 

Dra. Ariadna Detrell 

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

https://textils.cat/ 

https://textils.cat/qui-som/equip/
https://textils.cat/qui-som/equip/
https://textils.cat/socis/
https://textils.cat/

