
                                                                      
 

 

EL CLÚSTER EUROPEU DE TÈXTILS TÈCNICS TEXTILE 2020 ES REUNEIX A 

CATALUNYA 

 

Terrassa, 17 de juliol de 2014 

 

Els partners del projecte Textile2020 varen celebrar el seu darrer Steering Committée, organitzat per l’AEI 

TÈXTILS, els dies 9 i 10 de juliol a Terrassa i Barcelona, respectivament. 

 

El primer dia, els partners varen reunir-se a la seu del Centre Tecnològic Leitat, membre de Tecnio i soci 

fundador de l’AEI TÈXTILS. 

 

Durant el matí, es varen repassar les darrers missions dutes a terme a Techtextil North America i JEC 

Americas (Atlanta, 13-15 de maig), l’esdeveniment celebrat durant CITEXT (Troyes, França, 11 de juny) i el 

Workshop sobre oportunitats de finançament internacional per al sector tèxtil (Brussel·les, 17 de juny). 

 

Per altra banda, es va mantenir una conferència amb la consultora que està duent a terme un estudi sobre 

el sector de protecció personal a Brasil, també en el marc de Textile2020. Aquest estudi, que contemplarà 

un anàlisi quantitatiu i qualitatiu de l’oferta, un anàlisi comercial quantitatiu (canals de distribució, 

condicions d’accés, etc.) i un anàlisi de la demanda (mida i estructura del mercat, perfil de consumidors, 

etc.), es finalitzarà al mes d’agost. 

 

La jornada de treball va finalitzar amb una presentació de l’experiència del Centre Tecnològic Leitat en 

projectes europeus i una visita a les instal·lacions del centre. 

 

El dia següent, la reunió va tenir lloc a la seu d’ACC1Ó a Barcelona. Durant tot el matí, els partners de 

Textile2020 varen dur a terme un workshop que tenia com a objectiu definir les properes línies de 

cooperació, una vegada finalitzat el projecte, el proper mes d’agost. 

 

  
 

Els representants dels clústers participants en el projecte a la seu del 
Centre Tecnològic Leitat 

 
Els representants dels clústers participants en el projecte 

durant la celebració Workshop 

 



EL PROJECTE TEXTILE2020 

 

El projecte Textile2020, cofinançat pel programa CIP de la Comissió Europea, té com a principal objectiu la creació d’un 

clúster europeu de tèxtils d’ús tècnic per a desenvolupar i implementar una estratègia internacional conjunta a llarg 

termini que contribueixi a consolidar, enfortir i estendre la seva competitivitat a nivell internacional. 

 

Aquest objectiu general es concreta en: promocionar i desenvolupar un world-class cluster (clúster de categoria 

mundial) de materials tèxtils avançats per a coordinar les activitats de la cadena de valor d’aquest sector a nivell 

europeu i definir una estratègia comuna com un element clau per accelerar el progrés tecnològic i l’accés als mercats a 

tercers països; implementar activitats internacionals que beneficiïn directament als membres dels clústers; assegurar 

l’impacte a llarg termini de les activitats internacionals als membres dels clústers; assegurar l’impacte a llarg termini 

de les activitats internacionals actuals i implementar una acció pilot consistent en activitats originals i eficaces per 

aprofitar els resultats del projecte. 

 

La Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils, el clúster català de tèxtils d’ús tècnic, és un dels nou socis que formen el 

consorci del projecte: NFID - Nord France Innovation Development (coordinador, França) i els clústers UP-Tex (França), 

Clutex (República Txeca), INNtex (Alemanya), NWTexnet (Regne Unit), Po.In.Tex (Itàlia), Techtera (França) i Fomentex 

(Comunitat Valenciana). 

 

      
 

 

Para a més informació: 

Dra. Ariadna Detrell 

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

www.textils.cat / www.textile2020.eu  


