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3 DE DESEMBRE DE 2020 

Oberta la convocatòria d’una nova 
edició del programa d’Emprenedoria 
Reimagine Textile 
 
Adreçada a emprenedors i start-ups del sector tèxtil que apostin per la 
innovació, la sostenibilitat o la circularitat 
 
El TecnoCampus i l’Ajuntament de Mataró, amb la col·laboració del centre 

tecnològic Eurecat, han obert el període per presentar candidatures a la quarta 

edició del programa d’alt rendiment i d’acompanyament per a emprenedors 

Reimagine Textile.  

Aquesta iniciativa forma part Pla d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) 

Mataró-Maresme, i es desenvolupa amb la col·laboració de la Generalitat de 

Catalunya i està cofinançat per fons europeus PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i 

per la Diputació de Barcelona. L’objectiu és ajudar la indústria tèxtil a trobar nous 

negocis que es basin en la innovació, la tecnologia i la sostenibilitat. Amb aquest 

objectiu, es despleguen accions en una triple direcció: suport a l’emprenedoria 

d’innovació tèxtil per aflorar el talent, incubació de start-ups per afavorir l’èxit de 

les noves propostes de valor i acceleració corporativa per a transformar la indústria. 

El Programa d’Emprenedoria Reimagine Textile s’adreça a emprenedors i start-ups 

de fins a tres anys de vida del sector tèxtil que apostin per la innovació, la 

sostenibilitat o la circularitat com a avantatges competitiu en el seu model de 

negoci. Se seleccionaran projectes que incorporin teixits intel·ligents, funcionals i 

sostenibles, disseny ecològic, wearables, materials innovadors, economia circular 

tèxtil, digitalització de processos, impressió 3D, marques disruptives o altres 

elements innovadors per la indústria tèxtil. L’equip ha de comptar com a mínim amb 

una persona a temps complet dedicada al projecte. 
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Els projectes seleccionats entraran en una primera fase del programa on treballaran 

els diferents elements del model de negoci i que consta de sessions tant grupals 

com individuals impartides per mentors i experts especialitzats en el sector, en 

estratègia de negoci i en innovació i tecnologia. També es treballarà l'elaboració de 

fitxes tècniques i la connexió amb el teixit productiu tèxtil del territori ajudant a 

cercar els proveïdors adients i a confeccionar el mostrari. A més, els participants 

tindran espais de treball a la nova incubadora tèxtil que actualment s’està habilitant 

al parc tecnològic del TecnoCampus, entre altres avantatges, com accés al FabLab. 

Al final de la primera fase, els emprenedors presentaran la seva proposta de valor i 

un comitè d’avaluació seleccionarà els cinc projectes finalistes, que accediran a la 

segona fase del programa, on se’ls acompanyarà de forma personalitzada en el seu 

llançament al mercat. 

Els cinc projectes finalistes de l’edició 2020 han estat: 

Melic, que ha desenvolupat una peça de roba per facilitar la pràctica del mètode 

cangur pell amb pell als pares amb nadons nascuts prematurs. La peça de roba 

incorpora sensors de control de constants vitals del nadó. 

DapoStar, que presenta un aparell tèxtil lúdico-esportiu amb teixit tècnic i 

intel·ligent, únic i personalitzat, amb vincle a una plataforma digital generadora de 

comunitat interactiva. 

Silvia Seró, bosses de pèl natural exclusivess amb incorporació de materials 

innovadors, llum, impressió 3D i wearables. 

Mimosa, marca de moda loungewear de teixits naturals, confortables i 

estimuladores de  la circulació sanguínia .  

Tlön Planet, motxilla urbana amb materials innovadors amb tecnologia incorporada 

que s’ajusta al nou estil de vida i necessitat dels professionals que sempre porten 

l’oficina a sobre.  
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S’han previst dues sessions informatives adreçades als interessats els dies 21 de 

gener 2021, de 12 a 13 h, i 4 de febrer 2021, de 16 a 17 h. 

 

Més informació: 

Oriol Ribet  

Telf. 93 741 49 60 / 678 794 288  

oribet@tecnocampus.cat 
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