
Workshop online 
Tallers Green Lab

16 Setembre 2021
Horari: 10.00h a 11:30h. 

Import: 0 € (subvencionat per EURECAT 
I Impuls Reimagine Textile)

Programa:

10.00h Inici de la jornada

10.00h – 10.30h 
• Anàlisi dels ecosistemes presents al 

Maresme.
• Sensibilització sobre les potencialitats 

dels sistemes circulars i sostenibles.

10.30h – 10.45h 
• Sessió d'inspiració basat en iniciatives

sostenibles al llarg de la cadena de valor 
tèxtil.

10.45h – 11.30h 
• Sessió dinàmica d'exploració de 

necessitats i oportunitats de cada 
empresa.

Objectius:
§ Conèixer l'estat actual de cada empresa

en relació amb les noves tendències en
sostenibilitat, circularitat i digitalització.

§ Ampliar el know-how de les empreses a
través de best practices.

§ Identificació de les oportunitats que
s'obren amb l’aplicació de noves
tecnologies.

§ Obtenir un full de ruta preliminar per a la
implementació de solucions sostenibles en
l'empresa.

A qui es dirigeix:

D’interès per a tota empresa pertanyent al
sector tèxtil i de la moda, ubicada al
territori del Maresme que vulgui conèixer-
se i conèixer, de primera mà, les
tendències i possibles actuacions en
l'àmbit de la circularitat i sostenibilitat.

INSCRIU-TE
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Link Autodiagnòstic

Autodiagnòstic en línia 
amb l'objectiu de conèixer 
l'estat actual de les àrees 
d'influència principals en la 
sostenibilitat i circularitat.



Experts que faciliten el workshop:

PROJECTE D’ESPECIALITZACIÓ I COMPETITIVITAT TERRITORIAL (PECT) DE MATARÓ MARESME

Els PECT son projectes d’innovació i especialització intel·ligent territorial cofinançats pel Fons europeu de desenvolupament regional
(FEDER), que responen a la voluntat d’organitzar i aglutinar els diferents elements determinants del desenvolupament econòmic d’un
territori de forma alineada amb l’Estratègia europea de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent (RIS3) i la corresponent
estratègia catalana RIS3CAT.

Així, el PECT de Mataró Maresme parteix de la capitalització de la històrica fortalesa dels sectors del tèxtil i del turisme a la comarca i
centra la seva proposta estratègica en la innovació per mitjà de dos grans projectes: el projecte Reimagine Textile, amb la concentració
d’inversió en el disseny tècnic tèxtil, la transferència de coneixement tecnològic, l’economia col·laborativa i el foment de l’emprenedoria i la
internacionalització. I el projecte d’Esport i Turisme, a partir de la intensificació de la pràctica esportiva com a generador de noves activitats
econòmiques, oportunitats i atractivitat internacional en l’àmbit del turisme de qualitat.

El projecte està coordinat per l’Ajuntament de Mataró, participat activament per la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, la Fundació
Eurecat i l’Ajuntament de Calella, i compta amb el suport del Consell Comarcal del Maresme, l’Associació d’Empresaris de Gèneres de
punt de Mataró i Comarca (ASEGEMA) i 15 municipis de la comarca.
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Línia de Gestió de la Innovació

Dedicada a l’assessorament de les empreses en la implementació de la cultura
d’innovació als seus estaments. Aquestes activitats d’innovació solen ser: la
implantació de Sistemes de Gestió de la Innovació, és a dir, la creació d'una
sistemàtica adaptada a l'empresa per al llançament, d'una manera contínua i
sostenible, de nous productes i serveis; la definició de Plans d'Innovació
i Desenvolupament Tecnològic, és a dir, plans d'acció estratègics detallats per
a la innovació i el desenvolupament de tecnologia amb l'objectiu de mantenir la
posició competitiva a curt termini, i millorar-la a mig-llarg termini.

Consultoria 
tecnològica


