
 
 
 

L’AGRUPACIÓ D’EMPRESES INNOVADORES TÈXTILS CELEBRA LA 

SEVA 6A ASSEMBLEA GENERAL I AMPLIA LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Terrassa, 30 de juny de 2014 

 

El passat dijous 26 de juny, l’Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils (AEI Tèxtils), el clúster 

català de tèxtils d’ús tècnic, va celebrar la seva 6a Assemblea, a la seu del Centre Tecnològic 

Leitat a Terrassa, una de les seves entitats fundadores. 

 

Un dels principals punts tractats a l’Assemblea va ser l’ampliació de la seva Junta Directiva amb 

la incorporació de 5 empreses. D’aquesta manera, la nova Junta Directiva queda formada per: 

 

•  Presidència: Centre Tecnològic Leitat, representat pel Sr. Sergi Artigas 

•  Secretaria: Gremi Tèxtil de Terrassa, representat pel Sr. Jordi Dinarès  

•  Vocals:  

- Ajuntament de Terrassa, representat per la Sra. Esther López  

- C.P. Aluart, S.L., representada pel Sr. Paulí Aluart 

- Crevin, S.A., representada pel Sr. Jordi Dinarès 

- Hidrocolor, S.A., representada pel Sr. Josep Moré 

- La Industrial Algodonera, S.A., representada pel Sr. Jaime Cabré 

- Manufacturas Arpe, S.L., representada pel Sr. Joan Pera 

 

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

memòria d’activitats de l’any 2013, d’entre les que destaquen:  

 

- Presència en diversos esdeveniments internacionals relacionats amb el sector de 

tèxtils d’ús tècnic: participació amb stand a la fira Techtextil i amb una ponència al 

Techtextil & Avantex Symposium (11 a 13 de juny, Frankfurt), entre altres; 

 

- Participació com a partner al projecte Textile2020 (clúster europeu de tèxtils tècnics, 

setembre 2012 a agost 2014); 

 
- Coordinació del projecte Foment del teixit industrial del sector tèxtil, cofinançat pel 

SOC – Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu; 

 

- Participació en una missió empresarial a Brasil, en el marc del projecte Textile2020; 



 
 

- Celebració de jornades tècniques organitzades conjuntament amb altres entitats: 

“Arquitectura tèxtil” i “Vist i no vit a Techtextil’13”. 

 
 

 
 

Representants dels diversos clústers membres del 

projecte Textile2020 durant una reunió del consorci 

celebrada a la seu del partner italià 

 

 
 

La Dra. Ariadna Detrell durant la presentació de la seva 

conferència al Techtextil&Avantex Symposium 

 

Com a objectius concrets per a l’any 2014, l’AEI Tèxtils ja ha desenvolupat i/o es proposa 

desenvolupar les següents activitats: generació i elaboració de propostes de projectes de R+D 

en cooperació a nivell europeu; obtenció de la Bronze Label de la European Cluster Excellence 

Initiative; accés al programa Catalunya Clústers d’ACCIÓ; participació a la convenció de tèxtils 

tècnics CITEXT i organització de reunions empresarials trimestrals, entre altres. 

 

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

de tèxtils d’ús tècnic de Catalunya i els seus integrants: 20 empreses de la cadena de valor del 

sector de tèxtils d’ús tècnic i 9 organitzacions relacionades amb el sector (centres tecnològics, 

instituts d’investigació, associacions empresarials, etc.). 

 

 

Per a més informació: 

Dra. Ariadna Detrell 

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

www.textils.cat 

 


