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LA REVOLUCIÓ TÈXTIL
DEL SEGLE XXI
25 de maig de 2021

Missió
Reimagine Textile té com a
missió la recuperació de la
competitivitat del Tèxtil Català
davant Europa i el món,
impulsant la innovació, la
sostenibilitat i nous models de
negoci digitals , tot creant un Hub
internacionalment reconegut que
generi riquesa al territori.

Visió
Ser referents per la indústria tèxtil, en especial
la dedicada als sectors moda, salut i esport,
pel que fa a la innovació tecnològica i de
model de negoci, afavorint que les empreses
es re-imaginin, tot treballant la seva
transformació i adaptant-se als reptes actuals i
de futur.
Reimagine Textile aposta per la millora
competitiva de les empreses, i l’impacte
positiu que aquesta té en la societat,
potenciant així la re-industrialització del sector i
dels territoris on té més presència, començant
pel Maresme i Catalunya.

Valors
•

Compromís amb la societat

•

Compromís amb les persones

•

Compromís amb l’entorn

•

Competitivitat

•

Sostenibilitat

•

Resiliència

•

Col·laboració

•

Transformació

•

Transferència

•

Innovació

•

Emprenedoria.

MISSIÓ
OBJECTIU ESTRATÈGIC:

Creació i consolidació d’un Hub D’INNOVACIÓ TÈXTIL
generador d’innovació amb vocació internacional amb noves propostes
de valor pel mercat, competitivitat industrial, i compromís mediambiental.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
o
o

Atracció de talent emprenedor
Donar suport i accelerar projectes empresarials
innovadors

o

Difondre i facilitar la transformació digital de la
indústria tèxtil catalana.

o

o

Generació d’Innovació tecnològica i
transferència.

o

o

Promoure la internacionalització de les empreses

o

o

Foment i atracció del talent tecnològic i
innovador
Impuls i tracció de projectes empresarials amb
avantatge competitiu en clau de Sostenibilitat i
Economia Circular
Suport a la creació d’una estratègia comuna
entre institucions i empreses

Formar i fer més competitius als professionals

LÍNIES D’ACTUACIÓ I RESULTATS (l)

Línia 1

ACOMPANYAMENT A
LA CREACIÓ
D’EMPRESA

31

1 ACCELERADORA
CORPORATIVA BOBO
CHOSES

empreses
creades

NOVES
OPORTUNITAT I
NOUS MODELS DE
NEGOCI:
o
o
o

Sostenibles I circulars

INCUBADORA

13
Start-Up en
incubació

4 EDICIONS PROGRAMA
ALT RENDIMENT PER
EMPRENEDORS

268

55

candidats/es

projectes
pre-seed
seleccionats

GENERACIÓ
D’OCUPACIÓ
REIMAGINERS

63

Digitals
Amb Innovació tecnològica

MARKET PLACE
DEMANDA PRODUCTIVA

+100k
visites
cooperatextil.com

Llocs de
treball creats

LÍNIES D’ACTUACIÓ I RESULTATS (Il)

+14.000

30

usuaris

informes

Línia 2

Plataforma web

Butlletí VT

134
assessoraments

IMPULS
TECNOLÒGIC I
TRANSFERÈNCIA
o
o

Tecnologies digitals

1
estudi

Benchmarking

4

15

edicions

conceptes

+700

experimentals

asistents

Programes
transferència

Transició cap a la
sostenibilitat

o

tecnològics

Vigilància tecnològica, R+D,
i transferència

13
tours

inspiracionals

+150
assistents

workshops

30
diagnòstics

i fulls de ruta
ad hoc

EIXOS ESTRATÈGICS 2021-2025

1
Impuls d’un
Ecosistema
d’Innovació i
Emprenedoria
tèxtil de futur

2
Competitivitat
industrial tèxtil i la
seva Transformació
Digital

3
Sostenibilitat i
economia circular
com a clau de
diferenciació i futur
del sector tèxtil

4
Internacionalització
del Hub i de les seves
empreses

1

Impuls d’un ecosistema
d’innovació i emprenedoria tèxtil de futur
OBJECTIU
Creació i consolidació d’un ecosistema empresarial al voltant de les noves tendències del sector
tèxtil que permeti incrementar l’impacte econòmic i social al territori i el seu posicionament
tant a nivell nacional com internacional.

DESCRIPCIÓ
Reimagine Textile actuarà com a dinamitzador d’un
entorn favorable per a la ubicació de nova activitat
empresarial al voltant del tèxtil a través de:.

o
o
o

Atracció i establiment d’acords amb empreses tractores.
Suport intensiu en la creació de nous projectes
emprenedors i start-up en acceleració.
Cerca de noves oportunitats tecnològiques i
empresarials per al seu desenvolupament conjunt entre
agents públics i privats tot impulsant una cultura
col·laborativa per compartir projectes i idees.

1

Impuls d’un ecosistema
d’innovació i emprenedoria tèxtil de futur

ACTUACIONS
o

Localització al Hub Reimagine Textile d’empreses líders en el
nou paradigma industrial Tèxtil.

o

Consolidació de l’Ecosistema Emprenedor tèxtil: Programes
d’Alt Rendiment i Itineraris EXPRESS.

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Incubació : 1ª incubadora de innovació tèxtil a Catalunya.
Creació d’un xarxa de col·laboració d’agents públics i privats
Estimulació i enfortiment de la capacitat productiva tèxtil Km0
Acceleració Corporativa
Consultoria tecnològica: vigilància, diagnosi i fulls de ruta
Formació tecnològica
Serveis R+D: assaigs, viabilitat, prototipatge i transferència
Fab-Lab espai de creació, prototipatge i experimentació.
Esdeveniments, Congressos i premis Reimagine Textile.

2

Competitivitat industrial
i Transformació digital
OBJECTIU
Creació i posada a disposició de la indústria tèxtil fulls de ruta i recursos necessaris per a
l’efectiva transformació digital i millora de la competitivitat del negoci tèxtil (producte, procés
productiu, distribució i/o canal)

DESCRIPCIÓ
Reimagine Textile actuarà com a catalitzador del
procés de Digitalització del Sector Tèxtil Català,
facilitant a la PIME del sector, la informació, els
processos, les tecnologies i els nous models de negoci
que el repte digital pot implicar per la millora de la
competitivitat de les empreses, impactant per tant en
la major satisfacció de la demanda cada cop més
sofisticada, i en conseqüència en el creixement de la
xifra de negoci del sector.

2

Competitivitat industrial
i Transformació digital

ACTUACIONS
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Definició del model industrial necessari al territori per la transformació
digital.
Fulls de ruta digital per a les empreses, amb detall de les diverses
tecnologies, i nous models de negoci potencials.
Desplegament d'UNA PLATAFORMA com a instrument d’activació de la
transformació digital.
Subvencions finalistes per les empreses industrials per a la implantació
digital.
Experimentació de nous models de negoci digitals
Projectes focalitzats en Indústria 4.0

o
o
o
o
o
o
o

Analítica avançada, Intel.ligència Artificial i BigData
Ciberseguretat
Robòtica col.laborativa
Monitorització i sensòrica avançada
Wearables, IoT
Simulació
Composites

3

Sostenibilitat i Economia Circular
com a clau de diferenciació i futur
OBJECTIU
Facilitar i acompanyar al sector tèxtil català en la seva transició cap un nou model de Tèxtil
respectuós amb el medi ambient i capaç de donar resposta a les exigències d’una demanda
cada cop més conscient i exigent.

DESCRIPCIÓ
Reimagine Textile significarà per les empreses la clau
d’accés a nous models industrials sostenibles i
circulars en base a:

o

o
o

Ecodisseny de productes i processos concebuts des del seu
origen en clau de reaprofitament de recursos, no
malbaratament de matèries primeres i circularitat dels residus
tant pre-consum com post-consum.
Nous materials sostenibles, reciclats i reciclables
Certificacions i homologacions internacionals que
acrediten com a respectuosos amb el medi, tant els productes
com els processos.

3

Sostenibilitat i Economia Circular
com a clau de diferenciació i futur

ACTUACIONS
1.

2.
3.
4.
5.

Assessorament a emprenedors i Startup en ecodisseny,
models de negoci circulars, aprovisionament i cerca de proveidors
Projectes d’ECO-Acceleració Corporativa per la PIME tèxtil.
Definició del model de ciutat necessari al territori per la
sostenibilitat i l’economia circular industrial.
Fulls de ruta d’economia circular
Serveis R+D

o
o
o
o
o
o
o
o

Ecodisseny
Valorització de residus
Reciclatge
Caracterització de subproductes
Simbiosi Industrial
Anàlisi de cicle de vida
Descarbonització i optimització energètica
Reutilització i tecnologies de tractament d'aigua

4

Internacionalització del Hub
i els seves empreses
OBJECTIU
Posicionar Reimagine Textile a nivell Europeu com a Hub de innovació, bressol
de nous models de negoci i amb capacitat productiva innovadora i competitiva,
sostenible Made in Europe.

DESCRIPCIÓ
Reimagine Textile significarà per les empreses el
passaport i palanca pel seu creixement a nivell
europeu i internacional. Les empreses tindran accés a:
o

Definició estratègic i operativa per l’obertura de
mercats internacionals

o

Deelflow de demanda internacional

o

Consorcis per a projectes europeus en clau de
innovació

4

Internacionalització del Hub
i els seves empreses

ACTUACIONS
1.

2.

3.

4.

Creació d’una European Network de incubadores tèxtils.
o Potencials consorcis per a projectes europeus
o Facilitar network i interaccions per a les startup
incubades i PIME del nostre hub.
Internacionalització de la nova plataforma
Cooperatextil.com amb l’objectiu de captar demanda
internacional
Programa GO GLOBAL per l’obertura de nous mercats
internacionals: informació de mercats, assessorament
estratègic i operatiu, i contactes en els mercats de destinació
amb possible serveis de softlanding.
Internacionalització de la nova plataforma
Reimaginetextile.com

V

Gràcies.
www.reimaginetextile.com
@reimaginetextile
reimaginetextile
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