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producció i producció i producció i producció i 
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apostant no apostant no apostant no apostant no 
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de la de la de la de la 

competència.competència.competència.competència.    

Donat l’elevat grau d’integració dels 
mercats, principalment per la reducció dels 
costos de transport i el comerç a través 
d’Internet, la diferenciació i 
diversificació  dels productes està 
adquirint cada cop més importància per 
garantir el posicionament d’una 
determinada empresa en el mercat. En 
aquest sentit, l’aposta per la 
innovació i les noves tecnologies 
es presenten com a elements claus 
del desenvolupament industrial : 
nous productes, nous dissenys, nous 
formats, nous usos i noves tècniques són 
els que permetran l’expansió empresarial i 
l’assoliment de nous mercats. 
 
Pel que fa a la indústria tèxtil, tot i que fins 
fa uns anys es tenia la sensació que 
estava gairebé tot inventat, estan 
apareixent nous productes que estan 
situant aquest sector entre els més 
actius en desenvolupament 
tecnològic . 
 
 
 
 
 
 
 

I és que, si bé les empreses estan 
mantenint les seves línies de negoci 
tradicional, estan incorporant noves 
estratègies de creació de valor 
afegit  per entrar en nous mercats i 
competir amb les noves economies 
emergents (especialment la xinesa).  
 
En aquest sentit, els productes ja no 
només es caracteritzen per les propietats 
de les fibres amb les que són fabricats, 
sinó que, gràcies a la incorporació dels 
avenços tecnològics, s’estan 
desenvolupant teixits dissenyats 
amb propietats específiques  que 
permeten satisfer les necessitats d’un 
determinat públic objectiu. Es tracta en la 
majoria dels casos de teixits 
específicament dissenyats per a una 
determinada aplicació. 
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El sector tèxtil, que va ser un dels 
motors de la Revolució Industrial, 
està experimentant un procés de 
reconversió que es va iniciar amb la 
fabricació de teixits d’ús tècnic i 
industrial adaptables a una funció 
concreta, sigui d’indumentària, de la 
llar, de decoració, o d’altres sectors 
productius d’aplicació no 
necessàriament tèxtil.  
 
En són un exemple els teixits 
dissenyats específicament per 
a vestuari professional i 
corporatiu , com són els teixits 
sanitaris amb uns estàndards de 
qualitat superior quant a higiene i 
protecció bacteriostàtica, els 
“geotèxtils” utilitzats en la enginyeria 
civil lligada a la construcció, els teixits 
altament sofisticats per a la protecció 
en el sector industrial, del transport i 
l’automoció, i els teixits d’elevada 
protecció per a vestuari militar, 
equipaments de seguretat, forces 
especials i esportistes.  
 
La fabricació d’aquests teixits,  
tècnics va suposar el 
començament de la 
diversificació del sector i és la 
línia de la indústria tèxtil que 
actualment més innovació 
genera per la seva importància 
estratègica .  
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Actualment, però, s’estan 
desenvolupant productes tèxtils 
intel·ligents , els quals encara 
presenten propietats més 
innovadores: són capaços 
d’alterar la seva naturalesa 
com a resposta a diferents 
estímuls  externs, físics o químics, 
modificant alguna de les seves 
propietats amb l’objectiu de facilitar 
beneficis addicionals a les persones 
usuàries. 
 
En aquest sentit, existeixen teixits 
que proporcionen calor o fred, que 
canvien de color segons la 
temperatura (tèxtils cròmics o 
camaleònics), teixits que tenen una 
“memòria de forma” preestablerta, els  
que protegeixen de les radiacions 
solars, que combaten les bactèries o 
que regulen la distribució d’aromes, 
de cosmètics, de medicaments 
(“cosmetotèxtils”), etc. 
 
En aquest sentit, una de les novetats 
és la microencapsulació  en 
teixits. Consisteix en teixits que 
integren petites càpsules que van 
alliberant substàncies quan estan en 
contacte amb la pell (ej: permet crear 
roba anticel·lulítica, lipolítica i 
hidratant). També s’estan 
desenvolupant teixits 
electrolluminiscents  i tèxtils que 
incorporen elements electrònics i 
informàtics  mitjançant la 
nanotecnologia. Per exemple, s’han 
desenvolupat uns llençols que ajuden 
a despertar-se perquè desprenen 
música i llum similar a la del sol. 
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El sector tèxtil a Catalunya es 
caracteritza des dels seus orígens 
per un teixit empresarial 
principalment de caràcter familiar. 
Ara bé, l’estratègia de 
modernització que es deriva de la 
necessitat d’adaptació de la indústria 
a l’evolució del sector, implica una 
reestructuració  gairebé integral 
dels processos de producció. 
 
Així, per tal de desenvolupar la 
fabricació de teixits innovadors i 
garantir d’aquesta manera la 
competitivitat empresarial i el 
posicionament en el mercat dels seus 
productes, és necessari adaptar la 
qualificació dels/les professionals que 
hi treballen. 
 
En aquest sentit, la fabricació dels 
teixits innovadors implica repensar 
l’estructura organitzativa, 
modificant aspectes com 
l’organització del treball, la 
gestió del canvi, la motivació i 
iniciativa dels equips, i 
l’assignació de recursos . 
 
Ara bé, més enllà de l’estructura 
física que comporta la reorganització 
dels espais i dels llocs de treball (els 
quals hauran d’incorporar i 
desenvolupar la utilització de les 
noves tecnologies i dels avenços 
químics, electrònics i informàtics), la 
producció de teixits innovadors 
implica un canvi de mentalitat en els 
diferents nivells del sistema de 
producció de la indústria tèxtil. Per 
exemple, s’hauran d’assumir 
estratègies de recerca i 
desenvolupament  per garantir la 
millora contínua dels productes i 
diferenciar-se així de la competència. 

Segons persones expertes del 
sector la fabricació de teixits 
innovadors suposarà un canvi en els 
perfils professionals en tres nivells: 
 
� Perfils de direcció i gestió : 

hauran d’incorporar 
coneixements de màrqueting i 
d’estudis de mercat per adaptar 
les polítiques de producció de 
teixits innovadors a les 
necessitats del públic objectiu. 
És necessita, per tant, d’una 
capacitació tècnica i, 
previsiblement, del suport de 
personal extern que orienti 
l’organtització de la feina i faciliti 
la transició del canvi 
(consultors/es de negoci i 
tècnics/es en màrqueting). 
 

� Perfils de producció : hauran 
d’adquirir i adaptar les seves 
capacitats a les noves línies de 
producció. La qualificació pot ser 
interna o externa, i haurà de 
considerar els àmbits següents: 
coneixement dels nous teixits, 
manipulació de la nova 
maquinària i participació dels 
nous processos de producció, 
promovent la seva iniciativa. 

 

� Perfils vinculats a la 
recerca i al 
desenvolupament de nous 
productes : tot i que ja 
representen perfils tècnics, la 
seva formació contínua garanteix 
les seves oportunitats laborals. 
En aquest sentit, és important 
l’orientació a l’assoliment i la 
motivació. 

Cofinançat per: 
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