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Patrocinanous 
emprenedors

+

Anar en cadira de rodes i vestir a 
la moda és possible. Així ho planteja 
Fit&Sit, una empresa tèxtil amb seu al 
TecnoCampus que ha desenvolupat 
el patronatge de les seves peces de 
robes pensant en persones que viuen 
assegudes i amb múltiples comple-
ments que es poden personalitzar 
per adaptar la peça a cada usuari. 
Fit&Sit vol esdevenir un referent del 
‘prêt-à-porter’ per a discapacitats i ja 
ha llençat al mercat uns pantalons 
adaptats amb botons imantats, 
cremalleres amb tiradors, cintures 
més altes, costures planes i sistemes 

L’empresa, amb seu al TecnoCampus, vol esdevenir un 

referent del ‘prêt-à-porter’ per a persones amb discapacitat 

que han de passar el dia assegudes

Fit&Sit, guanyadors del Creatic amb 
roba per anar en cadira de rodes

integrats de subjecció per a col•lectors 
d’orina. Tot sense renunciar als colors, 
teixits i estils de temporada. El projecte 
ha estat guardonat amb el primer 
premi Creatic per a emprenedors 
del TecnoCampus Mataró-Maresme, 
dotat amb 8.000 euros.
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Fit&Sit

TecnoCampus Mataró-Maresme
Avinguda d’Ernest Lluch, 32
08302 Mataró
W: http://www.fitandsit.es

La Segona Escola 
d’Inversió

per: TecnoCampus +
Amb l’empenta de la recent creació 

del Club d’Inversió del Tecnocam-
pus, creat amb l’objectiu d’apropar 
finançament privat a nous projectes 
emprenedors, es posa en marxa la 
Segona Escola d’Inversió de la mà 
d’entitats i empreses especialitzades 
en la matèria.

TecnoCampus du a terme des 
de fa uns anys un esforç per fer 
créixer el col·lectiu de gent amb la 
preparació i l’actitud necessaris per 
invertir directament en empreses 
de nova creació. Ho fa a través de 
l’Escola d’Inversors, que celebrarà 
la segona edició el febrer de 2015. 
El programa s’articula a partir de 
diversos mòduls, que tracten des de 
la detecció d’oportunitats d’inversió 
a la valoració de les empreses on es 
vol invertir, passant per la definició del 
Pacte de Socis que recull els acords 
entre l’equip emprenedor i l’inversor.

Els ponents de les diverses sessions 
són professionals de prestigi com 
Ignasi Costas (Rosaud Costas Duran); 
Elena Rico (Inversions Caixa Capital 
Risc); Paco López (business angel  i 
conseller del fons Inveready);  Yolanda 
Tarango (Strategic Empowerment & 
Professional Mediation); Jordi Petit 
(Vantum Corporate); Pere Mayol (in-
versor a Waki.tv, Goldemar Solution o 
Kviar Groupe); i Marc Lloveras (director 
d’IFEM, Instruments Financers per a 
Empreses Innovadores).
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