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Reimagine Textile: més eines al servei del 
sector tèxtil local



El president del TecnoCampus i de 
CETEMMSA, Miquel Rey, va pre-
sentar la setmana passada el nou 
programa Reimagine Textile. Rey 
assegura que aquesta iniciativa és 
“una eina per ajudar les empreses 
que ho necessiten a reinventar-se, 
i a totes en general a augmentar 
el valor afegit de la seva produc-
ció”. Reimagine Textile aposta per 
fer arribar la tecnologia de darrera 
generació i eines relacionades amb 
l’emprenedoria a les empreses, si-
gui quin sigui la seva mida. “Tenim 
el repte d’arribar a tot el teixit pro-
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ductiu, i comptem amb la potència 
de la nova Eurecat per assolir-ho”, 
ha apuntat. Eurecat és la unió de 
tots els centres tecnològics ca-
talans de la xarxa Technio (entre 
ells CETEMMSA), de manera que 
Reimagine podrà transferir a les 
empreses tot el coneixement que 
s’hi genera.

Miquel Rey anima les empreses del 
sector a aprofi tar aquest nou instru-
ment. “La crisi ens ha ensenyat que 
és necessari planifi car com seran 
les nostres empreses els propers 

cinc o deu anys, i a vegades, sense 
ajuda, en la lluita del dia a dia, això 
costa fer-ho”. El director general 
d’Indústria de la Generalitat, An-
toni M. Grau, recorda que Eurecat 
i iniciatives com Reimagine Textile 
s’emmarquen en el reconeixement 
que “la indústria és essencial per 
al país”. Europa ha posat en marxa 
programes com RIS3 que poden aju-
dar les indústries estratègiques que 
fi xa cada regió, i entre les quals, ha 
recordat Grau, hi ha el tèxtil basat en 
el disseny, el dedicat a l’automoció 
i el de la llar.

 

GRUP
D’HAVANERES
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Durant la jornada, el president 
d’ASEGEMA (Gremi d’Empresaris 
del Gènere de Punt de Mataró i Co-
marca), Paulí Aluart, va assenyalar 
que hi ha indicis esperançadors de 
recuperació del sector gràcies al fet 
que s’ha adaptat al pronto-moda 
i ha millorat el valor afegit dels 
productes per competir amb els pro-
ductors emergents. Una altra dada 
signifi cativa és que només el 7% de 
productors de tot l’Estat es dediquen 
al tèxtil tècnic, fet que representa 
una oportunitat de creixement en 
aquest segment.

Puig destaca el lideratge
En la cloenda de l’acte, el conse-
ller d’Empresa i Ocupació, Felip 
Puig va animar les empreses a coo-
perar i guanyar grandària per ser 
més competitives. Puig va destacar 
que el lideratge en aquests pro-
cessos és dels empresaris, i que 
l’Administració, amb iniciatives com 
Eurecat o Reimagine Textile, només 
pretén acompanyar-les en el seu 
creixement. La revifada del tèxtil a 
la comarca és doncs, cada cop més, 
una realitat. 

Novetats a Mercat 
del Moble

Mercat del Moble segueix posant-
se al dia i liderant el sector, fi ns i 
tot a nivell català. El passat cap de 
setmana es va inaugurar la primera 
botiga on-line física de la provín-
cia, amb les noves instal·lacions 
de l’empresa al Carrer Castaños de 
Mataró. El grup disposa de més de 
2.000 productes en estoc per donar 
un servei d’entrega immediata i po-
der competir amb els millors preus 
del mercat. Comprant a través de 
www.mercatdelmoble.es es troben 
els diferents productes amb un 10 

per cent de descompte. El nou local 
al Carrer Castaños serveix per recollir 
les compres que es tramiten a través 
de la pàgina web.

El mateix Grup Mercat del Moble ha 
centralitzat al mateix local el portal 
mueblessegundamano.es, l’únic de 
tot l’Estat en anuncis gratuïts exclu-
sivament de mobles de segona mà. 
El seu funcionament és molt fàcil: 
només has de penjar les fotos dels 
mobles usats que vols vendre. I ben 
aviat seran venuts. 
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El Ple Municipal de l’Ajuntament de 
Mataró va donar el vistiplau al can-
vi urbanístic necessari per aprovar 
l’equipament assistencial al carrer 
de Pedro Antonio de Alarcón canto-
nada amb el carrer de Marià Fortuny. 
Es tracta de l’antic parvulari del Me-
néndez i Pelayo i l’objectiu és que en 
aquest espai s’hi ubiqui la Fundació 
Llars de l’Amistat Cheshire, residèn-
cia d’acolliment de persones amb 
grans discapacitats físiques.
 
L’àmbit de la modifi cació és un solar 
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de 573 m2 de propietat municipal 
que retornaria a la seva qualifi cació 
inicial com a equipament assisten-
cial (des de 2006 compta amb la 
qualifi cació del sistema d’habitatge 
dotacional). Aquest canvi vindria 
donat per la necessitat de disposar 
d’un solar adequat per traslladar-
hi la Fundació Llars de l’Amistat 
Cheshire.
 
La Fundació Llars de l’Amistat Ches-
hire, centre residencial d’acolliment 
de persones amb grans discapaci-

tats físiques del Departament de 
Benestar i Família de la Genera-
litat de Catalunya, des de fa 25 
anys està ubicada al carrer de Sant 
Valentí en dos locals discontinus. 
Aquests locals tenen defi ciències 
importants en les instal·lacions per 
acollir-hi una residència d’aquestes 
característiques així com mancances 
d’espais comunitaris d’acord amb la 
normativa vigent. Ara es vol comple-
tar la dedicació de l’antic parvulari 
en una instal·lació més d’acord amb 
les necessitats d’aquest centre.
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El dia 7 d’abril s’ha iniciat el període 
de presentació de la declaració de 
renda 2014. El termini de presenta-
ció fi nalitza 30 de juny, no obstant 
en el cas que la declaració resulti a 
pagar i es domiciliï el pagament al 
banc la declaració s’haurà de pre-
sentar abans del 25 de juny. 

També des del 7 d’abril es pot dema-
nar l’esborrany de la declaració. Els 
càlculs fets per Hisenda responen a 
la informació que disposa l’Agència 

Tributària i és possible que hi hagi 
dades errònies o incompletes. El 
contribuent haurà de comprovar la 
veracitat de les dades i que no exis-
teixen errors en els càlculs, perquè 
qualsevol error de l’esborrany no 
exclouria al contribuent de ser san-
cionat, encara que hagués confi rmat 
la declaració feta per Hisenda. 

Una vegada feta aquesta com-
provació el contribuent tindrà 
l’opció de confi rmar aquest esbo-

rrany o procedir a fer la declaració 
d’autoliquidació de l’Impost. 

Amb caràcter general, no està obli-
gat a presentar la declaració la 
persona amb uns rendiments del 
treball inferiors a 22.000 euros, 
sempre i quan provinguin d’un sol 
pagador o 11.200 si provenen de 
més d’un pagador. Tampoc el con-
tribuent amb rendiments del capital 
mobiliari (dividends d’accions, inte-
ressos de comptes, de dipòsits o de 
valors de renda fi xa, etc.) i guanys 
patrimonials sempre que uns i altres 
hagin estat sotmesos a retenció o 
ingrés a compte i la seva quantia glo-
bal no superi la quantitat de 1.600 
euros anuals (excepte els procedents 
de transmissions de participacions 
d’institucions d’inversió col·lectiva). 
En tot cas els contribuents que 
hagin de sol·licitar devolucions deri-
vades de la normativa de l’IRPF han 
de presentar la declaració.

GESTORIA LUIS
ARTICLE OPINIÓ

WWW.LUIS.CAT

Comença la campanya de la 
declaració de renda 2014
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