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PIMEC dona suport a la iniciativa d’acreditació 

del laboratori tèxtil de Canet de Mar 

Demana a l’administració pública i a l’Eurecat que inverteixin en la proposta, perquè 

facilitaria la fabricació d’equips de protecció individual davant la covid-19 

Barcelona, 20 de maig de 2020. PIMEC vol mostrar el seu suport a la iniciativa del 

Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil (CRTTT) – Escola de Teixits 

perquè el seu laboratori tèxtil, ubicat a Canet de Mar, pugui certificar i acreditar 

oficialment assajos de productes de l’àmbit tèxtil, alguns relacionats amb la 

protecció individual davant de la covid-19. 

El CRTTT és un centre de recerca que es dedica al desenvolupament i la transferència 

tecnològica en el camp de la indústria tèxtil i que forma part de l’Eurecat Centre 

Tecnològic de Catalunya. Tant PIMEC com les empreses catalanes de l’àmbit tèxtil que 

treballen amb el CRTTT consideren que l’assessorament que dona el centre sempre 

ofereix una absoluta credibilitat i fiabilitat, i que el seu rigor en la feina aporta un gran 

valor a les empreses. No obstant això, les empreses es troben que, quan necessiten 

certificar o acreditar oficialment assajos de productes tèxtils, no poden acudir al 

laboratori del CRTTT perquè no està acreditat oficialment, i a més a més no disposen 

de cap altre centre acreditat a Catalunya. 

Davant d’aquest context, PIMEC considera que en una situació normal aquest handicap 

seria un entrebanc superable, però que amb la situació de crisi sanitària que estan 

vivint Catalunya i Espanya, cal que el CRTTT sol·liciti i rebi amb la màxim celeritat 

l’acreditació d’assajos del sector tèxtil per al seu laboratori, sobretot de cara a aquells 

productes relacionats amb la protecció individual davant la covid-19. 

Per això, PIMEC dona tot el suport a la iniciativa del CRTTT i demana tant a 

l’administració pública com a l’Eurecat que s’impliquin en la proposta i hi inverteixin 

per tal de facilitar el dia a dia de les empreses tèxtils de Catalunya, donar impuls a la 

recerca i la innovació en aquest àmbit, i fer un pas endavant en la lluita contra el 

coronavirus agilitant la fabricació d’equips de producció individual. 


