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El Leitat participa en un projecte català 
per desenvolupar teixits intel·ligents
>  El Govern destina 10 milions d’euros a catorze programes d’R+D de disseny i indústries culturals

L.M. Andrés 

a Generalitat, a tra-
vés d’Acció, l’agència 
per a la competitivi-
tat de l’empresa, de-
penent del departa-

ment d’Empresa i Coneixement, 
destinarà 10 milions d’euros per 
impulsar 14 grans projectes d’R+D 
en els àmbits del disseny i de les in-
dústries culturals. Aquests projec-
tes, en què participen una setante-
na d’entitats (51 de les quals són 
empreses), es duran a terme en el 
marc de dues noves comunitats 
Ris3cat acabades d’acreditar, en 
una de les quals participa el centre
tecnològic terrassenc Leitat. 

Una comunitat Ris3cat és una as-
sociació sectorial público-privada 
impulsada per Acció i formada per 
diferents entitats (empreses, cen-
tres tecnològics, universitats i altres 
agents del sistema d’R+D) amb 
l’objectiu de desenvolupar durant 
3 anys projectes tecnològics trans-
formadors amb alt impacte per a 
l’economia catalana. Amb aquesta 
convocatòria, la tercera del progra-
ma, s’arriba a les 13 comunitats 
Ris3cat a Catalunya 

El Leitat participarà en  la comu-
nitat Ris3cat per a l’especialització 
intel·ligent a les indústries de la 
moda i l’hàbitat a Catalunya (Onei-
da) Aquesta comunitat està  coor-

Seu del centre tecnològic egarenc Leitat, al Parc Científic i Tecnològic Orbital 40.

Punto Blanco, Escorpion, Munich, 
Unitext, l’A3 Leather Innovation 
Center de la Universitat de Lleida, 
Gescode, Lamigraf, Martiderm, 
i2CAT, Leitat, el Centre Nacional de 
Microelectrònica, el Centre de Di-

jectes que es desenvoluparan se 
centraran en el desenvolupament 
de nous productes tèxtils intel·li-
gents, processos de tintura soste-
nibles, la integració de l’economia 
circular al sector de la pell o la di-

es desenvoluparan 8 projectes amb 
la participació de 34 empreses i en-
titats del sector de les indústries 
culturals i creatives per impulsar la 
transformació del sector i posicio-
nar Catalunya com a referent a es-

Universitat de Barcelona, l’Enciclo-
pèdia Catalana, el diari ARA, la 
Fundació Antoni Tàpies, la Funda-
ció Joan Miró, el Centre de Visió per 
Computador, Lavinia i Penguin 
Random House.

Eixos estratègics 
de l’economia 

>Acció va posar en marxa
l’any 2015 les primeres comu-
nitats Ris3cat. Amb aquestes 
dues noves comunitats, tots 
els sectors estratègics per a la 
indústria catalana estan re-
presentats en una o dues co-
munitats que els impulsin.
Així, el sector del disseny i el 
de les indústries culturals
s’afegeixen als projectes dels 
àmbits de l’alimentació, la sa-
lut, l’energia, la mobilitat sos-
tenible i dels sistemes indus-
trials. El pressupost total per 
impulsar les 13 comunitats
Ris3cat  és de 53 milions d’eu-
ros, uns ajuts gestionats per
Acció i part dels quals prove-
nen del Fons Europeu de Des-
envolupament Regional (Fe-
der) de la Unió Europea en el 
marc del Programa Operatiu
de Catalunya 2014-2020.
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Carlos Garriga, reelegit com    
a president del metall vallesà
>  Antoni Abad ocupa una vicepresidència en la FEM

La Federació Empresarial 
del Metall (FEM) ha reelegit 
com a president Carlos Gar-
riga Sels, en representació 
del Centre Metal·lúrgic, pel 
període 2020-2023. L’entitat 
té com a vicepresident pri-
mer l’egarenc Antoni Abad, 
en representació de la Unió 
Empresarial Meta·lúrgica de 
Terrassa (UEM); com a vice-
president segon Xavier Vera, 
de la Unió Metal·lúrgica del 

Vallès Oriental, i com a vice-
president tercer August Ser-
ra. La direcció general de la 
FEM està a càrrec de Gabri-
el Torras, director general 
del Centre Metal·lúrgic, i la 
secretaria general en mans 
de David Garrofé, secretari 
general de la Cecot.  

MÉS DE SET MIL EMPRESES 
La FEM, que té la seva seu a 
Sabadell i representa a la in-

dústria i al comerç del sector 
metall del Vallès està integra-
da per 7.000 empreses que 
ocupen a 69.730 treballadors. 
Aplega les tres patronals me-
tal·lúrgiques presents al Va-
llès, el Centre Metal·lúrgic, la 
Unió Metal·lúrgica de Terras-
sa i la Unió Empresarial del 
Vallès Oriental.  
     La FEM permet al sector 
del metall vallesà treballar de 
forma coordinada. Carlos Garriga presideix la Federació Empresarial del Metall.
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