
 

 



 

RESUM EXECUTIU 

Presentació 

En un context on la indústria global del tèxtil està deslocalitzada i es caracteritza per l'alta competència de preus a la 
baixa, en els últims quatre anys hi ha hagut un creixement notable de projectes tèxtils a la ciutat de Barcelona amb 
característiques i finalitats diverses. Tot i la seva heterogeneïtat, són projectes que comparteixen l'aposta per 
l'Economia Social i Solidària com a marc d'acció i una mateixa realitat envers els reptes de la indústria tèxtil al 
territori. 

L'Ajuntament de Barcelona, des del Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, i Barcelona 
Activa, en el marc del Pla d'Impuls de l'Economia Social i Solidària 2016-2019, té com una de les seves línies de 
treball reforçar eines d'acompanyament i formació, així com impulsar la territorialització i l'acció comunitària i línies 
d'ajut per a la creació d'ocupació i activitat socioempresarial i sociocomunitària en el marc de l'economia cooperativa, 
social i comunitària. És en aquest àmbit de treball que ha detectat l'augment de nous projectes d'emprenedoria 
relacionats amb el sector tèxtil a Barcelona (costura, disseny, artesania tèxtil, comercialització...). Per tal de tenir una 
major comprensió de la realitat socioeconòmica de les iniciatives d'ESS del sector tèxtil a la ciutat i acompanyar amb 
major criteri l'auge del sector, s'ha encarregat el present document. 

L'estudi, elaborat per SETEM Catalunya, té per finalitat radiografiar l'estat del sector tèxtil a Barcelona des de la 
mirada de l'Economia Social i Solidària (ESS). Per fer-ho, s'identifiquen els agents del sector que actuen a la ciutat, i 
de manera participada amb les mateixes iniciatives, se'n distingeixen les necessitats, reptes, pràctiques 
transformadores i possibles vies d'intercooperació, amb vista a una major visibilitat, articulació i organització del 
sector per fer front als reptes de la indústria. 

Metodologia 

L'exploració s'ha realitzat atenent a tres fases de treball entrellaçades en el temps: (1) una breu recerca de fonts 
primàries amb informació sobre diagnòstics i estudis sobre l'anàlisi econòmic del sector tèxtil a Catalunya i, 
específicament, a Barcelona; (2) un treball d'exploració de base de dades d'iniciatives tèxtils a Catalunya amb criteris 
d'ESS; (3) la distribució d'una enquesta a les bases de dades de les fonts esmentades (15% d'índex de resposta, 
enviament a 400 iniciatives tèxtils) i (4) la realització d'entrevistes i trobades grupals amb casos representatius i 
referents d'iniciatives tèxtils de l'ESS i escoles i centres de formació tèxtil, on s'ha aprofundit en les necessitats, bones 
pràctiques i reptes de les iniciatives del sector, i s'han detectat possibles sinergies i complementarietats. 

Amb tot plegat –a partir de les participants a l'enquesta, les entrevistes i les trobades-, s'ha conformat una mostra de 
53 iniciatives que ha permès analitzar el sector tèxtil amb mirada d'ESS. És important remarcar que, al llarg de 
l'exploració, s'ha fet evident que no es poden entendre les dinàmiques del sector des d'una mirada exclusiva de ciutat, 
ja que, perquè el sector sigui sostenible, necessita les iniciatives que es dediquen a la indústria de capçalera (filatura, 
teixidura i acabats), la seva majoria localitzades a altres comarques. Per aquest motiu, s'ha treballat amb una mostra 
que inclou iniciatives que realitzen aquesta activitat fóra del territori i que són proveïdores d'altres projectes de 
confecció i comercialització a Barcelona. 

Principals resultats 

Les iniciatives d'ESS que estan protagonitzant la recuperació de l'ofici a Barcelona són projectes, en bona part 
artesanals, que beuen de l'arrelada cultura tèxtil catalana i que aposten per roba personalitzada i pels productes tèxtils 
únics i de qualitat. De fet, si haguéssim de descriure un perfil majoritari envers la mostra analitzada, podríem dir que 
es tracta de petites iniciatives creades en els darrers quatre anys i que compten amb menys de 5 persones 
treballadores. Es caracteritzen per realitzar més d'una fase de la cadena productiva; en general, el disseny, el 
patronatge, el tall, la confecció i la venda del producte. Les condicions laborals de les treballadores, en la seva 
majoria dones, acostumen a ser precàries, amb un predomini del treball autònom i amb salaris inferiors als 10.000 
euros anuals. 

Malgrat la fragilitat econòmica i les dificultats d'iniciar i sostenir un projecte en un sector especialment competitiu, en 
totes les iniciatives és remarcable la vocació i l'estima per la cultura tèxtil; trets que, possiblement, esdevenen motors 
fonamentals per a l'impuls d'aquests projectes. Un altre dels aspectes rellevants és que l'auge de projectes tèxtils al 
territori coincideix amb l'inici de la recuperació econòmica d'ençà del 2014, marcada per un augment de la facturació 
del comerç tèxtil a Catalunya i a la resta de l'Estat. 



 

La majoria de projectes analitzats neixen amb voluntat d'esdevenir fonts d'autoocupació, si bé, el procés de maduració 
i solvència tècnica, econòmica i personal és de llarga durada. Gairebé una quarta part de les iniciatives són projectes 
d'inserció sociolaboral, especialitzades en l'àmbit de la confecció i la gestió de residus tèxtils. També destaca 
l'aparició de projectes especialment transformadors que a través de l'autoocupació col·lectiva en el tèxtil intenten 
donar resposta a la necessitat d'inclusió social i laboral de persones migrades. Així mateix, trobem projectes 
comunitaris de dones cosidores que en els darrers anys han apostat per fer visible i reconèixer socialment i 
econòmicament la seva activitat apostant per la professionalització. 

En l'àmbit mediambiental, la creixent consciència sobre l'impacte de la indústria del tèxtil està impulsant que les 
iniciatives de tèxtil en l'ESS revisin les seves pràctiques des d'una mirada ecològica global-local amb la consegüent 
aparició de noves tendències en el disseny del producte, les matèries primeres i el procés productiu. Gairebé la meitat 
de les iniciatives que formen la mostra incorporen pràctiques importants d'economia circular, utilitzen fibres 
reciclades i materials reciclats en la producció de vestuari o fan de la gestió de residus el centre de la seva activitat. 
Per altre costat, tot i que encara són residuals, hi ha noves experiències que obren camí cap a la producció de fibres 
naturals al territori, com l'obtenció del cànem per a substrats tèxtils i projectes de petita producció ecològica i 
producció integrada de cotó a Andalusia. 

Els esdeveniments dels darrers anys en la indústria tèxtil global, des de les deslocalitzacions fins a la liberalització de 
les rebaixes, perfilen un context dominat per les grans marques i on la competència està globalitzada, provocant 
reptes essencials que caldrà abordar per a la sostenibilitat de les iniciatives tèxtils de l'ESS a Catalunya. Primerament, 
el desmantellament de la indústria catalana va suposar la pràctica desaparició de les activitats de filatura i teixidura. 
Mantenir i recuperar la indústria de la capçalera catalana representa un desafiament indispensable per al sector, per tal 
d'assegurar el manteniment dels sabers i coneixements tradicionals, garantir la traçabilitat dels productes, reduir la 
petjada ecològica del procés i relocalitzar l'activitat econòmica. En segon lloc, cal garantir una millora de les 
condicions laborals de les treballadores, que passa, en part, per garantir la viabilitat econòmica dels projectes, 
millorant l'accés a canals estables de venda, augmentant la visibilitat dels productes i sensibilitzant la ciutadania cap a 
un consum crític i responsable. 

És interessant anotar que, si bé les iniciatives s'esforcen per produir localment aportant un valor afegit als seus 
productes, la majoria destaca la dificultat per trobar proveïdors de tèxtil de proximitat en l'ESS. Pel que fa a les 
vendes, algunes iniciatives comercialitzen en l'àmbit internacional com a única via, asseguren, per fer viable 
econòmicament el seu projecte. De fet, s'ha detectat una tendència cap a la internacionalització i la necessitat 
d'accedir a mercats més rendibles i, per aquest motiu, la necessitat de formar-se en processos més específics de la 
comercialització i venda dels productes, anàlisis de mercats, gestió i logística, i, amb molta més força, el màrqueting i 
la publicitat dels productes i les iniciatives. Aquesta tendència pot comportar l'augment de la producció i les vendes i, 
en conseqüència, l'estabilitat econòmica de les iniciatives, tot i que l'activitat s'orienta a l'exportació. 

Seguint amb els reptes del sector, és essencial enfortir amb molta major mesura el vincle entre les escoles i centres de 
formació de tèxtil i les iniciatives de tèxtil en l'ESS, un lligam a hores d'ara gairebé inexistent i que permetria enriquir 
els continguts, innovar en les pràctiques i desplegar el sector de l'ESS. Si bé ens trobem amb una oferta de cursos 
reglats sobre tèxtil prou abundant, els continguts vinculats a l'ESS són molt minsos. De fet, cal remarcar com, gairebé 
tots els cursos amb continguts relatius al tèxtil ètic i sostenible estan impulsats i liderats per les pròpies iniciatives de 
l'ESS, que combinen l'organització de cursos no reglats amb la seva activitat habitual. A més, ens trobem també que 
l'oferta en tèxtil que existeix en general està força compartimentada. Donat que la majoria d'iniciatives són de caire 
autoocupacional, seria interessant vincular en un major grau les diferents àrees formatives,  per tal de donar una visió 
més integral d'un projecte d'emprenedoria tèxtil, que combinés continguts tècnics amb empresarials. 

Comptar amb personal especialitzat i utilitzar les noves tecnologies seran elements fonamentals per tal d'afrontar els 
desafiaments del sector. Les iniciatives estan apostant principalment per la recerca de nous clients i per la innovació 
en el producte, pel que fa als processos de producció i/o materials utilitzats. Així mateix, generar processos 
d'intercooperació estables en el temps també serà clau per resoldre les necessitats existents. Si bé ja s'estan donant 
relacions d'intercooperació en el sector, aquestes són puntuals, per exemple, per participar conjuntament en fires i 
mercats i abaratir costos. Generar processos d'intercooperació més estables permetria, entre altres, crear una xarxa de 
distribució de tèxtil que facilités reduir despeses i disminuir el nombre d'intermediaris, impulsar les compres 
conjuntes o assumir projectes de més envergadura. També es podrien generar estratègies de comunicació comunes, 
compartir coneixements i espais de formació i generar un espai d'articulació política. Abans, però, caldria que el 
sector s'autoorganitzés i guanyés autonomia, reforçant els mecanismes de participació i democràcia interna i la 
construcció d'imaginaris comuns. 



 

L'administració pública té un rol essencial per a adobar aquest terreny, ja sigui mitjançant el foment de formacions, 
l'acompanyament empresarial a les iniciatives, impulsant facilitats econòmiques al sector o promovent que aquestes 
puguin esdevenir proveïdores de les institucions públiques. De cara a la ciutadania, el seu paper també és fonamental 
en la sensibilització i conscienciació vers un consum crític i responsable en el tèxtil que reconegui el valor afegit de 
les iniciatives de tèxtil en ESS. 

La fotografia del sector ens ha permès conèixer un univers d'iniciatives divers, vibrant i especialment complex, però 
amb una forta voluntat d'enxarxament. Tot i que ens trobem en un dels sectors més globalitzats i competitius de 
l'economia, la proliferació de petites iniciatives de tèxtil que aposten per l'Economia Social i Solidària com a proposta 
política i pràctica és un escenari motivador. S'ha posat en relleu que el sector del tèxtil en l'ESS aporta un valor afegit 
social i ambiental al conjunt de la societat: en general coneix la realitat social propera, s'esforça per garantir una 
comercialització justa i la traçabilitat dels seus productes, prioritza el consum de béns i serveis de proximitat, 
enforteix el teixit econòmic local i redueix l'impacte ambiental de la seva activitat. 


