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paraules del president
i de la clúster manager

Els materials tèxtils avançats estan presents a tot arreu: per protegir bombers, al quiròfan, als avions,
cotxes, per protegir cultius, per aïllar edificis, per fabricar globus aerostàtics, per transportar càrregues,
per protegir del sol, per filtrar, ... són materials en els que la funcionalitat és més important que l’estètica.
I es fabriquen aquí, a Catalunya.
Aquest és el missatge que, des de l’AEI TÈXTILS volem transmetre, per donar valor a un sector industrial, sempre clau, tant en
contextos de bonança com, sobretot, en contextos difícils, que ha mantingut la seva producció al país, contribuint a l’ocupació d’un
sector, el tèxtil, que, en els darrers decennis ha patit nombroses deslocalitzacions de la producció i el tancament de diverses
empreses.
El clúster fa més de deu anys que està al servei del sector dels materials tèxtils avançats amb l’objectiu principal de contribuir a
l’increment de la competitivitat d’unes empreses que han escollit la transformació com a eix estratègic per impulsar l’evolució cap a
la Indústria 4.0.
En els darrers dos anys hem incrementat considerablement la nostra activitat, tant per l’augment de socis com per una creixent
implicació dels mateixos amb l’entitat.
I aquest any 2019, ha estat especialment rellevant per les fites assolides que han beneficiat i beneficiaran de manera molt directa a
tots els socis, i de les que en destaquem:
- la participació activa en la constitució de l’Agrupació Europea d’Interès Econòmic EU-TEXTILE2030, de la que n’ostentem la
Secretaria,
- la promoció del clúster i dels seus membres en els principals esdeveniments internacionals, als mitjans de comunicació i l’edició
d’un vídeo promocional,
- la incorporació de la sostenibilitat com a eix comú en les diferents línies estratègiques del clúster,
- l’ampliació de l’equip del clúster, complimentant-lo amb perfils dedicats a la comunicació i experts en tecnologia tèxtil.
Finalment, volem donar les gràcies a tots els membres del clúster, per la seva implicació i activa participació en les activitats que
s’han impulsat i que contribueixen a que el clúster segueixi creixent dia a dia.
I, per als que encara no en formeu part, us convidem a que fullegeu aquesta memòria que resumeix la filosofia, les activitats i els
assoliments d’aquest any i us convidem també a integrar-vos en aquesta xarxa d’empreses i organitzacions per compartir, aprendre,
proposar, créixer, ....
Sergi Artigas, President

Ariadna Detrell, Clúster Manager

Desembre 2019
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els tèxtils d'ús tècnic
Els tèxtils d'ús tècnic són materials que donen resposta a exigències tècnicqualitatives elevades (rendiment mecànic, tèrmic, durabilitat, etc.), conferintlos-hi l'aptitud d’adaptar-se a una funció específica i al seu entorn, ja sigui en
els sectors tradicionals d'indumentària o de la llar, o específicament en algun
dels mercats que comprèn el sector.
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què és l'aei tèxtils?
L'AEI Tèxtils és una associació sense ànim de lucre, que té la voluntat d’aglutinar a totes les empreses i entitats
catalanes vinculades directa o indirectament amb el sector de tèxtils d'ús tècnic, que conformen un pol productiu
especialitzat amb avantatges competitius.
El conjunt format per empreses i totes les entitats del territori que en recolzen el seu potencial innovador, conformen
l’anomenat clúster de tèxtils d'ús tècnic de Catalunya i al qual l’AEI Tèxtils dóna forma jurídica.
No es tracta d’una organització amb nous objectius, sinó una adaptació a la legislació actual i a la filosofia i la praxis de
les noves estructures d’entramats d’organitzacions i empreses, sorgides en els països del nostre entorn europeu.

Missió
Fomentar la innovació per
a millorar la competitivitat
dels seus membres i
promoure la cooperació, la
complementarietat i la
comunicació entre
aquests.

Objectius
estratègics

Visió
Aconseguir una massa crítica
suficient del conjunt d’empreses
i organismes innovadors del
territori per a facilitar les
pràctiques innovadores que
permetin millorar la seva
competitivitat i projecció i
visibilitat internacional.

Promocionar la innovació en el sentit més
ampli, millorant les capacitats de les
empreses membres i combinant-les
mitjançant col·laboracions horitzontals o
multidisciplinàries.
Presència comercial a l’exterior, mitjançant
accions de promoció i internacionalització.
Millora de la gestió i productivitat de les
empreses per generar valor afegit i
enfrontar-se als reptes de l’entorn actual.

EL CLÚSTER DELS TÈXTILS D’ÚS TÈCNIC
maquinària
Serveis
(consultoria,
associacions)

(fabricants,
distribuiïdors)

Centres de
formació i
recerca

empreses manufactureres
sector tèxtils d'ús tècnic
Productes
químics

Fibres

Administració
pública

6 | MEMÒRIA ANUAL

INDICADORS DE L’AEI
TÈXTILS 2015 – 2019

276 NOTES DE
PREMSA
ELABORADES

290.000€ EN
PROJECTES DE
SOCIS AMB
SUPORT
DEL CLÚSTER

COL·LABORACIONS
AMB 38 PAÏSOS

+30
CONFERÈNCIES,
JORNADES,
WORKSHOPS
ORGANITZATS

+15 PONÈNCIES
PRESENTADES EN
CONGRESSOS
INTERNACIONALS

+10 ESTUDIS I
PUBLICACIONS
ELABORATS

PARTICIPACIÓ A 5
COMITÈS
D’ESDEVENIMENTS
INTERNACIONALS

+3M€ EN
PROJECTES
MOBILITZATS
PEL CLÚSTER
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l'equip

ARIADNA DETRELL

JOSEP CASAMADA

NÚRIA CAMPMANY

DAVID GÓMEZ

Clúster Manager
adetrell@textils.cat
+34 608 864 754

Junior Project Manager
ncampmany@textils.cat

Project Manager
projectes@textils.cat
+34 608 356 825

Corporate Development
dgomez@textils.cat
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junta directiva

RICARD CIMA
Gremi Tèxtil de Terrassa
SECRETARI

SERGI ARTIGAS
Centre Tecnològic Leitat

MARC PONSA
Polisik ,S.A.
VOCAL

RAIMON SELLARÈS
Marina Tèxtil, S.L.
VOCAL

PRESIDENT

JOAN PERA
Manufacturas Arpe, S.L.
VOCAL

PAULÍ ALUART
C.P. Aluart, S.L.
VOCAL

JAIME CABRÉ
La Industrial Algodonera, S.A. - LIASA
VOCAL
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socis
Entitats fundadores, adherides i associades

Empreses associades
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socis
Tipologia de socis

Altres
Formació
3%
3%

R+D
R+D
9%
9%
Altres
Altres
12%
12%

Empreses
76%
Empreses
76%

Activitat de les empreses

Sectors d'aplicació

Geotèxtils
Geotèxtils
2% Automoció
Agricultura 2%
2%
Automoció
10%
Embalatge i transports 4%
10%
Construcció,7%
arquitectura 7%

Subministrament de maquinària
i equipament
4%de maquinària i
Subministrament
equipament Producció de fibres 2%

Construcció, arquitectura

Ús industrial

Ús
12%
industrial
12%

4%

Llar
15%
15%
Llar

Filatura
18%
18%

Filatura i acabats

Acabats
24%
Acabats

24%

Fabricació
de
cordes
4%
4%
Cordes

Ús mèdic,
higiènic,
7%
sanitari
7%
Ús mèdic, higiènic, sanitari

Esport

Esport
13%
13%

Indumentària
12%tècnica
12%

Indumentària tècnica

Protecció
16%
personal
16%

Protecció personal

Fabricació de teles

48%
Fabricació
de
teles
48%
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serveis
Què oferim als socis?
Servei gratuït de "Preguntes obertes" per a formular consultes relacionades amb qualsevol
temàtica dins l'àmbit del sector tèxtil.

Servei de vigilància tecnològica, que inclou accés gratuït a informes tecnològics, estudis,
mapes de patents, calendari d'esdeveniments, etc. elaborats per l'AEI TÈXTILS.

Assistència gratuïta a jornades tècniques organitzades per l'AEI TÈXTILS.

Assistència gratuïta a les trobades periòdiques de networking entre els socis.

Suport en la preparació de propostes i entrada en consorcis de projectes, especialment
europeus.

Servei d'assessoria tècnica-comercial especialitzada en el sector de tèxtils d'ús tècnic.

Recepció d'un butlletí informatiu de notícies sectorials.

Accés directe als clústers de tèxtils d'ús tècnic europeus anàlegs per a la cerca de
proveïdors, partners, etc.

Servei de formació específica de tecnologies del sector.
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línies estratègiques
R+D+I

Fomentar la cooperació entre els seus membres; incrementar el nivell
d'adopció d'iniciatives de suport a la innovació; promoure la participació del
sector català de tèxtils d'ús tècnic en projectes de cooperació tecnològica a
nivell europeu; generació de projectes de R+D i transferència tecnològica i
augmentar la productivitat del territori fomentant la implementació de
noves tecnologies i desenvolupament de nous productes i processos.

Internacionalització

Millorar l'accés a mercats internacionals; millorar l'accés la coneixement
mitjançant activitats de R+D+i internacionals i partenariats tecnològics i
comercials i millorar l'accés a infraestructures de recerca i producció claus
en tercers països.

Competències

Augmentar la captació de formació dels treballadors actuals del sector i
millorar el nivell de qualificacions; fomentar el coneixement de les
oportunitats professionals del sector i proporcionar formació única i
específica a nivell de tecnologia i mercat del sector de tèxtils d'ús tècnic.

Màrketing

Promocionar l'intercanvi de bones pràctiques entre les empreses del
territori; millorar la imatge del sector a Catalunya, promocionant les seves
fortaleses i capacitats cap a altres sectors manufacturers del territori per a
incrementar oportunitats de negoci a nivell global per atraure inversions i
afavorir el comerç internacional i lobbying i creació de diàleg entre la
indústria, la comunitat científica i l'administració pública.
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resum 2019
Projectes
Hem participat en
l’execució de 10
projectes (2 nacionals i 8
europeus),
conjuntament amb
altres socis: empreses,
clústers, centres de
recerca, etc. Hem
generat més de 15
propostes de projectes
dels socis i del propi
clúster.

Socis
Hem incrementat el nombre
de socis, ampliant la
representativitat del sector
de tèxtils tècnics de
Catalunya.

Hem assistit a més de 20
esdeveniments
internacionals, d’interès per
als socis, relacionats amb els
materials tèxtils avançats:
fires, congressos, jornades,
etc. aportadors d’idees,
oportunitats i xarxa.

Hem organitzat i/o coorganitzat
10 esdeveniments amb
múltiples formats: conferències
internacionals, jornades,
workshops, trobades de
networking, visites, etc.

La plantilla del clúster ha
crescut, per dotar l’equip
de més eficiència,
ambició i capacitat de
gestió en l’assoliment
dels objectius del clúster.

Hem augmentat la nostra xarxa
de contactes internacionals:
clústers d’altres sectors,
empreses, centres de recerca,
etc. Hem participat activament
en la constitució de l’Agrupació
Europea d’Interès Econòmic EUTEXTILE2030.

Assistència a
esdeveniments

Organització
d'esdeveniments

Equip

xarxa

visibilitat
Hem aparegut a diversos
mitjans nacionals i
internacionals, sumant un total
de 350 impactes de premsa.

Formació
El personal del clúster es forma
contínuament per estar al dia
de les tendències del sector i
per a fer front a les necessitats
dels seus membres.
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Pertinença a
associacions i comitès
Coordinació de la xarxa europea d’experts

en materials tèxtils avançats CONTEXT

Entitat fundadora de l’Agrupació Europea

d’Interès Econòmic EU-TEXTILE2030

Entitat col·laboradora de l'ITMA 2019

Membre del comitè científic del congrés

Intelligent Textiles and Mass Customization-

ITMC 2019 (Marrakech, 13 a 15 de novembre)

Membre del Comitè del

Dornbirn Global Fibers Congress

Entitat adherida a ACTE

Entitat adherida a l’Observatori

d’Economia Circular de Catalunya
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Presència a
esdeveniments

Taller d'innovació en productes químics de la Unió
Europea
(Brussel·les, 16 de gener)

Reunió del projecte FOSTEX
(Terrassa, del 18 al 20 de febrer)

Reunió de seguiment del projecte EU-TEXTILE2030
(Biella, del 25 al 26 de febrer)

Presentació ITMA
(Barcelona, 27 de febrer)
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Presència a
esdeveniments

Roda de premsa TECHTEXTIL
(Barcelona, 1 de març)

Participació a l'esdeveniment EU-Taiwan Cluster
Collaboration (Lyon, del 6 al 7 de març)

Participació a la missió empresarial a Israel
(Tel Aviv, del 25 al 28 de març)

Participació a l'iTechStyle Summit
(Porto, del 2 al 4 d'abril)
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Presència a
esdeveniments

Participació a la conferència anual de la ETP
(Brussel·les, del 24 al 25 d'abril)

Reunió de seguiment projecte TEXSTRA
(Milà, 8 de maig)

Participació a Techtextil
(Frankfurt, del 14 al 17 de maig)

Reunió de seguiment projecte LIFE-FLAREX
(Barcelona, del 5 al 6 de juny)
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Presència a
esdeveniments

Jornada "Sostenibilitat a la indústria tèxtil"
(Terrassa, 7 de juny)

Assistència a l'ITMA
(Barcelona, del 20 al 26 de juny)

Reunió de seguiment del projecte FOSTEX
(Bucarest, del 10 a l'11 de juliol)

Dornbirn Global Fibers Congress
(Dornbirn, de l'11 al 13 de setembre)
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Presència a
esdeveniments

Training School CONTEXT
(Rethimno, del 17 al 20 de setembre)

Reunió del llançament del projecte DESTEX
(Boräs, del 3 al 4 d'octubre)

Missió a Taiwan
(Taipei, del 6 al 9 d'octubre)

Programa internacional d'acceleració de clústers
(Frankfurt, del 14 al 17 d'octubre)
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Presència a
esdeveniments

Conferència i reunió sobre tèxtils per a la
construcció
(Frankfurt, del 15 al 16 d'octubre)

Workshop sobre tèxtils tècnics
(Bucarest, del 24 al 25 d'octubre)

Conferència ITMC
(Marràqueix, del 13 al 15 de novembre)

Llançament de l'Agrupació Europea d'Interès
Econòmic
(Lyon, del 20 al 21 de novembre)
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Presència a
esdeveniments

Reunió anual d'ACTE Espanya
(Barcelona, 26 de novembre)

2a jornada "Tèxtils per a la Medicina
i la Salut"
(Terrassa, 13 de desembre)

Reunió de seguiment del projecte LIFE-FLAREX
(Praga, del 17 al 18 de desembre)
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Organització
d'esdeveniments

Conferència i workshops de la xarxa CONTEXT
(Barcelona, del 30 de gener a l'1 de febrer)

Workshop FLAREX
(Barcelona, 20 de febrer)

Taller de "Comunicació a l'empresa familiar"
(Barcelona, 16 d'abril)

Webinar sobre el mercat taiwanès
(9 de maig)
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Organització
d'esdeveniments

Jornada "Vist i no Vist" a Techtextil
(Barcelona, 4 de juny)

Assemblea General
(Terrassa, 12 de juny)

Reunió seguiment del projecte EU-TEXTILE2030
(Barcelona, del 24 al 26 de juny)

Jornada sobre indústria 4.0
(Barcelona, 16 de juliol)
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Organització
d'esdeveniments

Jornada "Tendències post-ITMA 2019"
(Terrassa, 27 de setembre)

Trobada de socis - Visita IES Guillem Catà
(Manresa, 23 d'octubre)

Mirador de mercat tèxtil-packaging: reptes i
solucions
(Terrassa, 27 de novembre)
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executats pel clúster al 2019

Projectes d'innovació
i formació

Coordinador del projecte europeu
LIFE-FLAREX
Mitigation
of
environmental impact caused by
Flame Retardant textile finishing
chemicals, cofinançat pel programa
LIFE (juliol 2017 – juny 2020).

Coordinador de la Cost Action
CONTEXT - European Network to
connect research and innovation
efforts on advanced Smart Textiles,
cofinançat pel programa COST
(novembre 2018 – octubre 2022).

L’objectiu del projecte és realitzar un
anàlisi de l'impacte ambiental de les
millors
tecnologies
disponibles
actualment que siguin alternativa als
retardants de flama tòxics, utilitzats en
processos d'acabat tèxtil, especialment
els que contenen halogenats, antimoni o
que desprenen formaldehid, i demostrar
quines són les millors alternatives: les
menys tòxiques i amb menor impacte
ambiental però que a la vegada es
mantinguin les propietats requerides al
teixit.

L’objectiu del projecte és unir esforços a
nivell europeu per facilitar la posada al
mercat de nous materials tèxtils
avançats, reduint l'espai existent entre el
món de la recerca i l'empresarial. Aquest
objectiu només pot aconseguir-se
involucrant en el procés tots els actors
de la cadena: les universitats, els centres
tecnològics, la indústria i els usuaris
finals, tots ells coordinats per una de les
principals eines per contribuir a la
millora de la competitivitat i productivitat
dels diferents sectors econòmics del
nostre entorn europeu: els clústers.

El consorci del projecte està format pel
Centre Tecnològic Leitat i l'Institut de
Química Avançada de Catalunya (ambdós
socis de l'AEI Tèxtils), el centre tecnològic
belga Centexbel i els clústers de la
Comunitat Valenciana, República Txeca i
Itàlia.

w w w .l if e- f l a rex .e u

S'estructura en 6 grups de treball; 5 d'ells
dedicats a diferents àrees d'aplicació dels
materials
tèxtils
avançats:
sector
salut/medicina, automoció i aeronàutica,
protecció
personal,
construcció
i
esport/wearables. El sisè grup està
dedicat a tasques de difusió i
comunicació.

ww w.co nte xt -cos t .eu
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executats pel clúster al 2019

Projectes d'innovació
i formació

Partner del projecte europeu EUTEXTILE2030,
cofinançat
pel
programa COSME (desembre 2017 –
novembre 2019).
Coordinat per ATEVAL.
L’objectiu del projecte és consolidar el
World-Class Cluster de Materials Tèxtils
Avançats
per
a
desenvolupar
i
implementar una estratègia internacional
conjunta a llarg termini que contribueixi
a consolidar i enfortir la competitivitat de
les petites i mitjanes empreses europees
del sector a nivell internacional.
El consorci del projecte està format per 7
clústers europeus del sector dels
materials tèxtils avançats: ATEVAL i AEI
TÈXTILS
(Espanya),
TECHTERA
i
EURAMATERIALS
(França),
CLUTEX
(República Txeca), POINTEX (Itàlia) i
SACHSEN!TEXTIL (Alemanya).

www.eu-textile2030.eu

Partner
del
projecte
europeu
TEXSTRA - Textile Strategy for
Innovative Higher Education,
cofinançat pel programa Erasmus+
(setembre 2017 – febrer 2020).
Coordinat pel Centre Nacional de
Recerca Tèxtil de Romania INCDTP.
L’objectiu del projecte és ajuntar els
principals actors del sector per a
promoure i contribuir a la transferència
de
coneixement
d’investigació
i
innovació a estudiants del sector tèxtilconfecció
mitjançant
l’aprenentatge
basat en projectes, contribuint a
l’increment de l’eficiència i competitivitat
de les petites i mitjanes empreses tèxtils
europees.
El consorci del projecte està format per
10 partners d’Espanya, Itàlia, Portugal,
Bulgària, Lituània, Grècia i Romania.

www.texstra.eu
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executats pel clúster al 2019

Projectes d'innovació
i formació

Partner del projecte europeu FOSTEX
- Fostering Innovation in the Jordanian
and
Moroccan
Textile
Industry,
cofinançat pel programa Erasmus+
(gener 2019 – gener 2022).
Coordinat
per
la
Universitat
Politècnica de Catalunya.

DESTEX – Industrial and Creative
Design
in
Advanced
Textile
Manufacturing,
cofinançat
pel
programa Erasmus+ (setembre 2019–
abril 2022).
Coordinat per la Universitat de
Borås.

El projecte pretén omplir el buit que hi
ha actualment a l'àrea de serveis al
sector
de
tèxtils
especialitzats
mitjançant l'establiment de quatre
centres de suport als tèxtils avançats a
les universitats participants del Marroc i
Jordània.
L'objectiu d'el projecte és establir
col·laboracions entre les diferents
organitzacions europees i les presents a
Jordània i el Marroc, creant una xarxa
de col·laboració que beneficiï la
indústria tèxtil dels països representats
en el consorci.

Té com a objectiu introduir el disseny
dins el procés de fabricació tèxtil
mitjançant la participació de joves
estudiants en un programa de curs
enfocat en les necessitats tèxtils en
disseny que inclou el mateix programa,
una plataforma online per seguir amb
l’aprenentatge acadèmic i, finalment, es
desenvoluparà i publicarà un manual de
bones pràctiques sobre tècniques
innovadores,
les
habilitats
multidisciplinàries adquirides pels i les
joves i les oportunitats i reptes que
presenta el treball conjunt entre el
sector tèxtil i el disseny.

El consorci està format per 13 partners
de Jordània, Marroc, Itàlia, Grècia,
Romania, i Espanya.

El consorci està format per 7 partners
de Dinamarca, Suècia, Itàlia, Espanya i
Grècia.

www.fostexproject.eu

www.destexproject.eu
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executats pel clúster al 2019

Projectes d'innovació
i formació

Coordinador del projecte ECODISTEX,
cofinançat l’Agència de Residus de
Catalunya (març 2018 – juny 2019).
En col·laboració amb Leitat.
Té com a objectiu promoure la
incorporació de criteris ambientals en les
fases de disseny, producció, distribució,
utilització, reciclatge i tractament final
dels productes tèxtils d’ús tècnic amb el
propòsit de prevenir o reduir l'impacte
ambiental durant tot el seu cicle de vida.

Col·laboració
amb
el
projecte
ESTUDIO DE VIABILIDAD DE NUEVAS
APLICACIONES
DE
MATERIALES
TEXTILES EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN
(CONSTRUTEX)
liderat
per
MODACC
(març
desembre 2019).

Tres socis de l’AEI Tèxtils participen al
projecte: E. CIMA, HIDROCOLOR i
HILADOS EGARFIL.

www.textils.cat/ecodistex
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executats per socis amb el suport del cluster al 2019

Projectes d'innovació
i formació

Projecte de diversificació d’ETISILK:
desenvolupament d’un pla de negoci per
al llançament la mercat d’un nou
producte (agost 2019 – gener 2020). SME
Instrument de la Comissió Europea.

Projecte
de
diversificació
de
Manufacturas ARPE: desenvolupament
d’un nou model de negoci disruptiu, que
integri la gestió del cicle de vida de les
tovalloles utilitzades en gimnasos i altres
col·lectivitats, produïdes per l’Empresa,
amb un enfocament basat en l’economia
circular per a donar múltiples usos al
producte i amb una valorització
econòmica en totes les etapes del procés
(febrer – juliol 2019). SME Instrument de
la Comissió Europea.

Projecte d’obertura de nous mercats de
Polisilk (octubre 2019 – març 2020).
Programa INNOWWIDE de la Comissió
Europea.
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executats per socis amb el suport del cluster al 2019

Projectes d'innovació
i formació

Projecte de R+D d’E.CIMA: Projecte en
col·laboració amb l’empresa alemanya
ITP GmbH (gener 2019 – desembre
2020). Nuclis de recerca bilateral
d’ACCIÓ.

Projecte d'economia circular de LIASA: en
col·laboració amb el soci del Clúster del
Packaging NG Plastics: Nou producte
plàstic fabricat amb residu de la indústria
tèxtil que té com a objectiu introduir al
mercat productes de plàstic fabricats
amb gransa de polipropilè recuperada
procedent de residus de la indústria
tèxtil (gener 2019 – març 2020). Projectes
de Foment de l’Economia Circular de
l’Agència de Residus de Catalunya.
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Comunicació

Xarxes socials

Amb l'objectiu de comunicar la nostra activitat i la dels socis,
disposem de comptes a les principals xarxes socials i
professionals.

LinkedIn

Twitter

Telegram

Youtube

Flickr

Notes de premsa i butlletí

Notes de
premsa

Elaborem i difonem notes
de premsa als principals
mitjans nacionals i
internacionals.
79 notes enviades al 2019
amb més de 350 impactes.

Butlletí

Elaborem un butlletí
mensual per a informar als
socis de les activitats del
clúster i dels principals
esdeveniments del sector.
12 butlletins enviats al 2019.

Comunicació interna

Mantenim una comunicació permanent amb els socis,
mitjançant diversos canals així com trobades presencials.
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Altres
activitats
Altres

Participació d'empreses en els projectes europeus del clúster

Publicació de la guia PACTEX

Edició d'un vídeo promocional

Servei d’informació de licitacions a nivell català

Presència a la European Cluster Collaboration Platform

Contribució a la revisió del BREF de la Indústria Tèxtil

Participació en 10 consorcis de noves propostes de projectes europeus

Preparació de 4 propostes de projectes europeus

Col·laboració en la preparació d’11 propostes de projectes dels socis
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textils.cat

