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“LES EMPRESES TÈXTILS DEL TERRITORI” 

Intervenció de Núria Aymerich, secretària general del Gremi de 

Fabricants de Sabadell a la Fira Ocupació Sabadell. 3 novembre 

2020 

Al webinar per empreses del tèxtil: qualitat, sostenibilitat, etiquetatge, 
traçabilitat… 
 

“Les empreses tèxtils del territori” 

Del tèxtil de la moda al tèxtil del S. XXI. Com les empreses tèxtils 

s’han adaptat per fabricar altres tipus de productes que demanda 

el mercat,  com poden ser els teixits ignífugs, tèxtils per a 

l’automoció, per la llar, teixits especials per esport, i el canvi 

cultural per adaptar-se a la digitalització 4.0. 

 

Agraïment a l’Ajuntament de Sabadell i a tot l’equip del Vapor 

Llonch per ser sensibles a fer una fira d’ocupació dedicada al sector tèxtil.  

Permeteu-me també fer un agraïment per haver dedicat la fira a un col·lectiu amb 

especials dificultats d’inserció com és el col·lectiu Trans. 

Vivim en una ciutat que es coneix per haver estat referent del tèxtil i en concret 

del tèxtil llaner. El Gremi de Fabricants com a patronal tèxtil llanera, n’ha estat 

testimoni, i ho ha estat des del 1559. 

Avui no els parlaré de la història del tèxtil a Sabadell i per tant del que ha significat 

per la nostra ciutat. Crec que avui tots sabem de la seva vital importància. Tenim 

historiadors a la nostra ciutat que ho han treballat amb rigor. Tenim també el 

llegat acadèmic del benvolgut Josep Maria Benaul que ens va deixar fa pocs 

dies. Les seves obres ens poden orientar per comprendre el què ha significat la 

indústria tèxtil per tots nosaltres fins arribar al dia d’avui. 

El fet pel que Sabadell ha estat referent tèxtil en els anys 50’s i en concret del 

tèxtil llaner, ens ha deixat una important empremta. En molts aspectes, l’herència 

ha estat extraordinàriament positiva. Però també ens ha deixat el que, en el camp 

del desenvolupament del lideratge, s’anomena “rol fantasma”. És a dir, “el passat 

era millor”. 
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Un sabadellenc i gran coneixedor del sector tèxtil sempre diu una frase que crec 

que és prou significativa: “Si en els anys 50 Sabadell era famosa per la indústria 

tèxtil, ara ho hauria de ser per la gran quantitat de metres que s’hi produeixen”. 

Amb l’automatització dels processos es fabrica molt més quantitat i de més 

qualitat. 

Per tant, avui parlar del sector tèxtil a Sabadell, no fa referència al passat, sinó 

que és també el present i construeix el futur.  

El sector tèxtil és especialment indústria. I la indústria és creadora d’ocupació i 

d’ocupació més estable que els serveis. I en definitiva la indústria és la que fa 

girar la roda del sistema productiu. Quan la indústria funciona, els serveis 

s’incrementen. 

Només a Sabadell tenim més de 200 empreses tèxtils i 3.000 treballadors. Aquí 

hem de sumar-hi petits tallers, que segur que doblen en número les empreses. 

Sectors com el disseny que s’hi poden afegir. 

Cal destacar que a Catalunya el sector tèxtil el formen 2.500 empreses industrials 

i 30.000 treballadors. 

El sector avança: entre 2015 i 2019 el nombre de persones ocupades al tèxtil va 

créixer un 9 per cent a Espanya.  

És per tant un sector capital, que representa el 12 per cent de les empreses 

catalanes, el 7 per cent de l’ocupació i el 8 per cent de les exportacions. 

Segueix gravat en la retina i en la memòria de molts dels qui van tenir els pares 

i els avis treballant en el sector tèxtil, la duresa de les condicions de treball. Tota 

la indústria tenia en aquells temps, unes condicions de treball dures. 

En els anys 50 el sector tèxtil es lligava a la llar, el vestir i a la moda.  

Avui és present en molts més àmbits. Només cal fer una mirada a la nostra vida 

quotidiana: roba de llit, tovalloles, vestits, calçat de diferents teixits, moda, 

disseny, bosses, banderes, maletes, veles de vaixell, seients del cotxe, seients 

dels busos, trens o avions, material sanitari, bates sanitàries, mascaretes, 

apòsits... 
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Actualment el sector tèxtil és un sector net. Compromès amb el medi ambient i 

amb el respecte al planeta.  Potser va començar essent-ho per complir amb la 

llei, però els podem assegurar que ara ho és per convenciment.  

El sector tèxtil és modèlic en l’economia circular, en el reciclatge dels seus 

materials... I ho és en bona part, perquè forma part del seu ADN. Ara, alguns 

dels empresaris, quan assisteixen a la formació en Economia Circular i Simbiosi 

industrial ens pregunten quina diferència hi ha amb el que han fet tota la vida. En 

molts cassos ens diuen: “només el nom”. 

El sector tèxtil està en contacte permanent amb la universitat i la recerca. Els 

nostres joves empresaris que tenim encara reunits en el ja històric Institut 

Sallarès i Pla, gaudeixen i potencien les relacions entre les seves empreses i la 

universitat. I el motiu és perquè els empresaris i directius joves, són persones 

molt formades que saben que el seu valor competitiu passa pel coneixement. 

Les empreses tèxtils competeixen per tenir els millors professionals. El talent ha 

passat a ser un factor determinant per a elles. Recerca, innovació, digitalització, 

internacionalització, millora continua i qualitat  són els conceptes que es treballen 

en el seu dia a dia.  

Avui la direcció de les nostres empreses s’ha professionalitzat. Ens trobem 

directius formats en les universitats i en les millors escoles de negocis i ens 

trobem empresaris, comandaments intermedis i tècnics que donen especial valor 

a la creativitat. Saben de la importància de saber col·laborar amb qui amb altres 

temps eren vistos només com a competidors i són capaços d’establir aliances 

sòlides amb empreses de tot el món, si aquesta aliança els dona més valor 

competitiu. Tots ells saben donar valor a la importància de la formació 

professional de qualitat, i si els escolten veuran com coneixen perfectament el 

model de formació professional dual, que tan reclamen i tanta falta els fa. 

Els deia que el sector tèxtil és una indústria neta. Els ordinadors, els robots i la 

tecnologia ocupen molt espai en les industries de Sabadell. Només cal visitar 

una fàbrica per veure la dimensió de les seves instal·lacions i com funcionen de 

forma automatitzada. Compten amb professionals qualificats i preparats per fer 

teixits intel·ligents que protegeixen davant les explosions o curen les ferides, per 

dir només alguns exemples.  
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En el sector tèxtil actual veiem i comprovem el lligam estret entre la indústria, el 

coneixement i l’ocupació. Això és el que tenim també a Sabadell. 

Vull destacar que el sector tèxtil és representat a les principals institucions 

d’Europa. Texfor, -com a patronal tèxtil espanyola- de qui el Gremi en fou 

fundador i en forma part activa, defensa cada dia el sector en els diferents nivells 

governamentals.  

Texfor acompanya a les nostres empreses a internacionalitzar-se,  a innovar i a 

digitalitzar-se, fent-les així més grans, més sòlides i més competitives. 

Tindrem l’oportunitat avui de comptar amb l’exposició dels seus directius i 

directives. Ells i elles són els principals representants del sector tèxtil a Europa. 

Podran escoltar també com ens hem compromès amb l’etiquetatge per garantir 

la traçabilitat del producte i com actuem perquè les nostres empreses siguin a la 

majoria de països. 

El sector tèxtil de Sabadell, del nostre territori produeix i exporta moda, material 

sanitari, aeronàutic, automobilístic a tot el món.....  

També sabran avui com el sector tèxtil i també el del nostre territori, Sabadell 

inclòs, ha estat especialment proactiu i implicat per trobar solucions a la 

pandèmia. 

Per concloure dir-los que he tingut la sort de poder conèixer de prop el sector 

tèxtil. El sector tèxtil és treballador, responsable, generador d’ocupació i 

d’ocupació de qualitat,  compromès amb el medi ambient i especialment, és 

resilient. Ve de lluny.  Ha patit importants crisis i ha fet front als competidors més 

grans del món, millor dit al més gran de tots. I  és per això que sap superar les 

situacions més complexes. Ara amb la pandèmia també en tenim un bon 

exemple. Moltes de les nostres empreses s’han sabut reconvertir i adequar a 

condicions duríssimes que el moment presenta i donar resposta a les necessitats 

de cada moment i de cada instant. 

Voldria haver aconseguit amb aquesta breu intervenció, transmetre’ls la 

importància actual i l’actualització del sector. Oblidin aquell passat que alguns 

diuen que fou millor. Ara i el futur també és tèxtil. 


