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17 DE JULIOL DE 2020 

Ets una start-up del sector tèxtil i 

moda? La nova incubadora 

Reimagine Textile t’interessa! 
Tindrà capacitat per a deu empreses, de les quals cinc ja es troben 

actualment ubicades a la incubadora del TecnoCampus 

 

  
El programa Reimagine Textile, que impulsen el TecnoCampus i Eurecat, estrenarà 

nova incubadora d’empreses a final d’any. Actualment, ja hi ha un total de cinc 

empreses del sector instal·lades a la incubadora del TecnoCampus, i amb el nou 

projecte se n’hi afegiran cinc més que se seleccionaran entre ara i el 18 de 

setembre i que s’instal·laran en un nou espai actualment en construcció. Tota la 

informació està disponible a la web http://www.reimaginetextile.com/incubadora. 

La nova incubadora proporcionarà espais d’allotjament i equipaments com el plató 

fotogràfic, espai de showroom, fablab de prototipatge i sales de reunions. 

Les start-up allotjades disposaran d’assessorament de negoci i tecnològic, així com 

també accés a finançament per fer créixer l’empresa. 

Aquests són alguns dels avantatges de què gaudiran:  

• Espai de coworking equipat per a empreses de tèxtil i moda. 

• FabLab d’experimentació i prototipatge amb assistència tècnica. 

• Atelier de mostraris. 

• Zona shooting totalment equipada. 

• Showroom i sales de reunions. 

• Mentoring 

• Transferència de coneixement i tecnologia 
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• Enllaç amb la indústria tèxtil local 

• Accés a finançament 

• Incorporació a l’ecosistema tèxtil innovador 

• Accés a la comunitat empresarial del parc tecnològic TecnoCampus. 

• Localització a primera línia de mar 

• Projecció internacional 

La selecció d’empreses candidates es durà a terme entre projectes que apostin, 

entre d’altres, per l’ús de teixits intel·ligents, funcionals i sostenibles; wearables; 

materials innovadors; economia circular tèxtil; digitalització de processos per a la 

indústria tèxtil o retail; impressió 3D aplicada al tèxtil i moda. 

Reimagine Textile és l’aposta estratègica pel sector tèxtil que fa l’Ajuntament de 

Mataró, de la mà del TecnoCampus i el centre tecnològic EURECAT. El nostre 

objectiu és reinventar la indústria tèxtil pivotant en la innovació, la tecnologia i la 

sostenibilitat. 

 

 

Més informació: 

Oriol Ribet  

Telf. 93 741 49 60 / 678 794 288  

oribet@tecnocampus.cat 
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