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1. SUMARI EXECUTIU 

 
Com a tèxtils tècnics es consideren “tots els productes tèxtils en els que les propietats de 
comportament a diferents sol·licitacions són més importants que les estètiques”, tot diferenciant-los 
dels tèxtils per a indumentària o per a la llar; es classifiquen en deu àrees d’aplicació: tèxtils per a 
enginyeria civil; tèxtils per a agricultura i pesca; tèxtils per a la construcció i arquitectura tèxtil; 
tèxtils per a ús mèdic-higiènic-sanitari ; tèxtils per  a automoció i transport de viatgers; tèxtils per a 
embalatge i transport de mercaderies; tèxtils per a protecció personal; tèxtils per a esport i lleure; 
tèxtils per a usos industrials i tèxtils per a la protecció mediambiental.  
 
En una visió concèntrica es consideren també tèxtils tècnics alguns dels productes més 
innovadors dels mercats de la indumentària o la llar, de manera que la línia fronterera que divideix 
els tres mercats de productes tèxtils (indumentària, llar i tècnics)  a vegades, fa difícil l’assignació 
d’un producte a un o altre mercat, així com qualificar una empresa com a fabricant de tèxtils 
tècnics o de tèxtils convencionals; contràriament  hi ha empreses tan vinculades a la cadena de 
valor del sector industrial al que serveixen, que s’identifiquen més amb el del que són proveïdores, 
que a l’activitat tèxtil.  

 Considerat globalment, les perspectives de creixement del mercat de tèxtils tècnics són més 
elevades que les dels tèxtils convencionals, si bé per la diversitat d’àrees d’aplicació, aquesta 
afirmació ha de ser adequadament matisada. 

Per altre part, es constata que en el sector de tèxtils tècnics hi conviuen tant productes orientats a 
mercats nínxol com a mercats de masses i dins una mateixa àrea d’aplicació es troben productes 
per a ambdós mercats. 

Tampoc és una constant  que  els mercats nínxol els abasteixen exclusivament petites empreses; 
amb la globalització, grans empreses inicialment orientades a mercats de masses, aconsegueixen 
economies d’escala donant també resposta a solucions específiques per a mercats nínxol de 
tèxtils tècnics. 

 S’ha procedit a identificar les principals regions europees en les que la producció de tèxtils 
tècnics té un volum econòmicament significatiu, per a la consecució dels objectius de l’Estudi. Les 
vuit regions seleccionades són Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais, Neckar-Alb, Saxònia, 
Catalunya, Northwest, Liberec i Vastra Gotäland. 

En totes aquestes regions existeix una organització clúster específica del sector de tèxtils tècnics. 
El treball de camp per a l’observació de les millors pràctiques en la regió s’ha fet, per tant, a través 
de contactes amb els gestors del clústers Techtera i   Up-tex de França, Clúster Technical Textiles 
Neckar-Alb i INNtex d’Alemanya, AEI Tèxtils d’Espanya, Nwtexnet del Regne Unit, Clutex de 
Txèquia i Smart Textiles Borås de Suècia. 

S’hi han afegit també els territoris de Bèlgica i Itàlia, en els que no existeixen clústers regionals de 
tèxtils tècnics però en els que les associacions d’àmbit estatal Fedustria i TexClubTec, 
respectivament, tenen també una dedicació al sector de tèxtils tècnics. 
 
 La informació recollida en l’anàlisi de les experiències territorials considerades es contempla tant 
des de la perspectiva de l’estructura organitzativa de les agrupacions d’empreses de tèxtils tècnics 
al voltant de l’estructura clúster i les seves carteres de productes, com de l’atractiu i  l’evolució dels 
mercats de tèxtils tècnics, com de les estratègies de producte i mercat i els factors clau d’èxit de 
empreses dels clústers analitzats. 
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 En tots els clústers de tèxtils tècnics de les regions estudiades, creats majoritàriament de forma 
espontània per actors locals, aquests consideren que és el tipus d’organització que dóna millor 
resposta a les necessitats de les empreses de tèxtils tècnics, des de totes les perspectives,  i 
també ha servit per donar o reforçar atractiu als territoris, contribuint al seu creixement econòmic i 
estabilitat social, exercint un efecte crida per a altres empreses relacionades amb el clúster o amb 
altres sectors industrials. 

En tots els clústers analitzats, els centres de competències (universitats, centres de recerca i 
d’innovació i d’assaig, etc.), tenen un paper fonamental en la innovació i la formació del personal 
especialitzat que precisen les empreses. 

Per altre part, l’enfocament de la política de clústers i el paper de les Administracions, difereix 
sensiblement d’unes regions a altres, tant en l’assignació de recursos com en la creació dels 
clústers; en alguns és de baix cap a dalt (bottom-up i en altres és més de dalt cap a baix (top-
down). 

 En tots els clústers analitzats, no totes les empreses tenen una cartera de productes 
exclusivament dedicada a mercats de tèxtils tècnics; la majoria  combinen la fabricació de 
productes tèxtils dedicats a indumentària o a la llar, amb altres dedicats a mercats, nínxols o no, 
de tèxtils tècnics. En qualsevol cas sí que és cert que, en tots els mercats on estan presents les 
empreses dels clústers, majoritàriament,  són innovadores en productes i/o processos. 

No existeixen dedicacions exclusives a determinades àrees d’aplicació dels tèxtils tècnics; sí que 
és cert que la proximitat de sectors industrials consumidors de determinats productes, fa que en la 
regió hi conflueixin empreses tèxtils dedicades a donar resposta a las seves necessitats de tèxtils 
tècnics. Tampoc existeix una especialització regional en unes determinades tecnologies dins la 
cadena de valor del sector o l’orientació cap uns mateixos mercats.  

 Els mercats més atractius (per raons ben diverses) són els dels tèxtils per a usos industrials, els 
de medecina-higiene-sanitat i el d’automoció, encara que aquest darrer, per les raons de 
relocalització de la indústria d’automoció, té tendència a perdre atractiu. Les àrees d’utilització de 
tèxtils per a protecció personal i esports i lleure, mantenen una posició competitiva alta i un bon 
atractiu del mercat, amb tendència creixent. 
 
Els productes per a enginyeria civil, que per raons de transport són majoritàriament de fabricació 
local, mostren una tendència a la recessió, mentre que en els productes per a construcció i 
arquitectura tèxtil s’estima una pèrdua d’atractiu del mercat, igual que pels d’agricultura. Els 
productes per embalatge i transport de mercaderies tindrien una tendència a la millora com, molt 
especialment, els dedicats a la protecció mediambiental.   
 
Malgrat tot, la posició competitiva i, especialment, l’atractiu del mercat, tot i la lleu recuperació 
experimentada pel sector tèxtil europeu en el darrer exercici, continua essent superior en els tèxtils 
tècnics respecte als d’indumentària o la llar. 
 
En qualsevol cas s’ha de dir que el suposat atractiu d’un mercat no és generalitzable  a qualsevol 
empresa, ja que la posició respecte als competidors és una variable que ha d’ésser valorada per a 
cadascuna. De la mateixa manera, en àrees d’aplicació que globalment són menys atractives que 
d’altres, determinades empreses hi assorteixen amb èxit productes per a mercats nínxol als que 
han pogut accedir i que constitueixen una part important, o la totalitat, del seu negoci. 
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 S’ha elaborat un model en el que  s’esquematitzen les estratègies i els factors clau d’èxit comuns 
en la majoria d’empreses de les regions analitzades, en les que s’utilitzen tant estratègies de pull 
marketing com de push marketing per a la introducció de productes en el mercat. Es destaca 
especialment que, en ambdues situacions, el coneixement del consumidor i de la demanda, junt 
amb les aliances estratègiques, són considerades com els factors clau d’èxit més importants i 
comuns al producte i al mercat nínxol. 
 
Altres factors clau d’èxit en els mercats nínxol són l’existència de barreres d’entrada que en 
dificultin la de nous competidors, el servei als clients, la consecució d’una quota de mercat 
suficient, aconseguir una base de clients fidels i que aquests tinguin la percepció de rebre un 
producte amb un valor diferenciat.  

Des de la perspectiva del producte, la qualitat, les 4 P’s, la diferenciació dels competidors i 
l’aconseguiment d’un valor objectiu pels consumidors, constitueixen els factors clau d’èxit, mentre 
que en les estratègies de mercat, la recerca, la innovació en productes, la interacció amb els 
proveïdors i/o distribuïdors, la investigació de mercats i l’anàlisi dels competidors, la creació d’una 
imatge de marca i la pràctica prova/error  o l’enginyeria simultània en el desenvolupament de 
productes, són necessàries per a l’èxit. 

 
 De l’anàlisi de les experiències recollides com a àrees d'actuació  es contemplen set actuacions 
genèriques que permetin, a les empreses capaces, iniciar i/o millorar la seva activitat en el sector 
de tèxtils tècnics que es refereixen a:  

- Accions d’informació sobre les possibilitats de la tecnologia tèxtil de donar resposta a 
  necessitats específiques. 
 
- Promoció i recolzament de les estructures clúster. 

- Sistematització de la capacitat de definició d'estratègies d'entrada en els mercats de tèxtils 
   tècnics. 
 
- Orientació de la recerca i el desenvolupament dels centres de competències per  donar  
  resposta a les necessitats d'innovació  de les empreses de tèxtils tècnics. 
 
- Sensibilització a les empreses de la  necessitat d’orientació al mercat i internacionalització. 
 
- Crear un clima que afavoreixi la recerca d'integracions en la cadena de valor del sector tèxtil. 
 
- Disposició d’un capital humà especialitzat. 
 
- Sensibilitzar, si cal, a les empreses en el establiment de sistemes de gestió de la qualitat i el  
  mediambient, així com les certificacions de producte. 

 
Les administracions governamentals i les organitzacions de titularitat pública, els centres de 
competències, les associacions privades patronals i gremials, etc., poden implicar-se, cadascuna 
dins el seu àmbit d’actuació, en el desenvolupament de les accions proposades 
 

  Específicament, les Administracions públiques, siguin estatals o regionals, han de jugar un paper 
important en la definició de la política de clústers; preferiblement les politiques d’inducció indirecta 
més que d’intervenció, excepte quan les falles del mercat o del sistema són evidents i existeixen 
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raons per pensar que la intervenció de l’Administració pot millorar la situació. Una d’aquestes 
situacions és, per exemple, el finançament de la recerca bàsica. 

 Respecte a les associacions empresarials i gremials tèxtils regionals es considera essencial que 
realitzin esforços per a impulsar la creació i/o recolzament de clústers de tèxtils tècnics, en benefici 
dels seus associats. En qualsevol cas les associacions privades empresarials, gremials, etc., 
poden influir en les Administracions, en els consells rectors dels centres de competències en els 
que estan representades i implicar-se o impulsar algunes de les set actuacions o accions 
estratègiques enunciades. 

 Sembla lògic estructurar a nivell regional la coincidència entre els objectius de les universitats i 
els centres amb les necessitats de les empreses del sector de tèxtils tècnics. Aquesta 
estructuració ha de permetre centralitzar  els medis i les competències, mutualitzar-les per a 
aconseguir la massa crítica necessària per a la realització d’una recerca i desenvolupament 
excel·lents.  

 Respecte a les empreses, les experiències regionals analitzades, mostren que   l’orientació cap a 
mercats de tèxtils tècnics, d’empreses dedicades a la fabricació de tèxtils pels mercats 
convencionals de la indumentària i la llar, no és una opció regional que es pugui assumir 
col·lectivament. 

 Certament que, de manera global, és un plantejament raonable per a determinades empreses; 
però en qualsevol cas és un procés individual de reflexió estratègica que, com en totes les 
operacions de reorientació industrial precisa d’unes condicions de l’entorn com les assenyalades 
en els apartats anteriors, per a ser conduïda amb possibilitats d’èxit, ja que els diferents mercats 
de tèxtils tècnics poden semblar  més o menys atractius globalment, però han d’esser valorats i 
contrastats per a cada empresa  a fi de deduir-ne les possibilitats reals d’entrada que estan 
condicionades per les seves competències bàsiques, és a dir: la voluntat, les capacitats i les 
habilitats. 

En aquest sentit, la selecció de les opcions de desenvolupament o innovació de productes dirigits 
als mercats actuals de l’empresa, pot conduir, també a la consecució de productes per a mercats 
nínxol, sense la problemàtica del cost d’entrada en els mercats específics de tèxtils tècnics; en 
aquesta direcció, el desenvolupament de mercats concèntrics als de la indumentària o la llar, on és 
difícil qualificar el producte, o el mercat, com a tècnic, pot ser una estratègia de producte/mercat 
menys costosa que la diversificació cap a una de les àrees d’aplicació del tèxtils tècnics molt 
allunyada les mercats actuals de l’empresa. 
 
Finalment, assenyalar que la viabilitat de la petita i mitjana empresa productora de tèxtils tècnics, 
està en la seva consideració d'empresa innovadora, amb els condicionants que això comporta 
que, per altre part, són comuns a les empreses innovadores de qualsevol sector industrial.  
 
Tot i això, la innovació, en el sector de tèxtils tècnics s’ha d’enfocar cap a la recerca de solucions a 
problemàtiques multidisciplinàries complexes derivades dels mercats i dels diferents perfils 
d’usuaris a que dóna servei, mentre que en el sector tèxtil de convencionals per a la indumentària i 
la llar està essencialment lligada a l’estètica i al confort. 

Des d’aquesta perspectiva, l’existència d’una estructura de clúster de tèxtils tècnics en la seva 
regió,  constitueix per a l’empresa una possibilitat d’entrar en una dinàmica organitzada en la que 
pot trobar, més fàcilment, tant respostes a les qüestions necessàries per emprendre una 
reorientació estratègica com per trobar un caliu per a crear o mantenir la cultura i la capacitat d’ 
innovació i orientació al mercat que exigeix el sector de tèxtils tècnics.   
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2. OBJECTE I ABAST 

 

L’objectiu general és la realització d’un estudi de benchmarking d’abast europeu sobre el 
desenvolupament dels proveïdors de mercats nínxols de tèxtils tècnics i del paper que hi 
han jugat les administracions públiques, les universitats i els centres de recerca. Com a 
objectius específics es consideren els quatre següents: 

- La identificació i anàlisi de les principals regions europees especialitzades, o amb una 
elevada presència d’activitat econòmica dedicada a mercats de tèxtils tècnics. 

- L’anàlisi de com s’ha conformat el conjunt d’activitat econòmica vinculada al sector de 
tèxtils tècnics en cadascuna de les regions identificades i la seva dedicació a la fabricació 
de productes que, en alguns casos, es dirigeixen a mercats nínxol. Com a estructures 
organitzades es consideren les que segueixen la filosofia dels anomenats clústers. 

- Valoració de les polítiques públiques de les administracions implicades i de les relacions 
universitats - empresa i centres tecnològics - empresa i universitats – centres tecnològics 
en cadascun dels nuclis territorials d’èxit identificats, amb especial èmfasi en la cartera de 
serveis que els centres de competències - les universitats i els instituts tecnològics i de 
recerca-  ofereixen a les empreses, així com en l’estructura de la xarxa de centres 
d’expertesa i les seves activitats per recolzar les empreses del clúster. 

- Com a síntesi de la informació recollida en l’anàlisi de les experiències territorials 
considerades, des de totes les perspectives esmentades, enunciar les “bones pràctiques” 
que han conduit a situacions d’èxit que poden ésser extrapolades a altres àmbits 
territorials, en especial en el paper que hi han de jugar les institucions públiques i 
privades, realitzant propostes per a ser aplicades en el marc de l’Associació de 
Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE) per al desenvolupament del sector de tèxtils 
tècnics. 

Com a informació complementària per a definir l’abast del treball s’ha inclòs dins l’Estudi, 
com Annex 1, un nomenclàtor de tèxtils tècnics que sistematitza la classificació dels 
productes en les deu àrees d’aplicació habituals del sector: tèxtils per a enginyeria civil; 
tèxtils per a agricultura i pesca; tèxtils per a la construcció i arquitectura tèxtil; tèxtils per a 
ús mèdic-higiènic-sanitari ; tèxtils per  a automoció i transport de viatgers; tèxtils per a 
embalatge i transport de mercaderies; tèxtils per a protecció personal; tèxtils per a esport i 
lleure; tèxtils per a usos industrials i tèxtils per a protecció mediambiental.  

En la classificació no es consideren els anomenats tèxtils high tech per a indumentària i 
llar, encara que a l’Estudi s’hi fa referència, tota vegada que la frontera entre aquests 
productes i els tècnics és poc definida; en qualsevol cas, s’esmenten com a productes 
innovadors que inicialment tenen característiques “tècniques” però que es dirigeixen als 
mercats tradicionals de la indústria tèxtil, en els que, òbviament, existeixen també 
mercats nínxol. 
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A l’Annex 2 es resumeixe les possibilitats de les tecnologies emprades, en tota la cadena 
de valor de la indústria tèxtil, per a la fabricació de tèxtils tècnics. 

A l’Annex 3 s’exposa una relació de regions i territoris europeus, a més dels considerats 
en l’Estudi, en els que en destaca alguna organització que reuneix empreses amb 
dedicació, exclusiva o no, a la fabricació de tèxtils tècnics. 

Finalment, a l’Annex 4 s’inclou una relació, no exhaustiva, de fonts documentals, tant 
emprades com no, en l’Estudi, que poden ésser consultades per ampliar aspectes, 
essencialment tecnològics i de mercat, relacionats amb els tèxtils tècnics. 
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3. ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

 

En  la revisió de l’estat de l’art de les referències existents sobre els objectius de l’Estudi, 
es troben nombroses informacions sobre aspectes parcials, com l’anàlisi individual del 
funcionament de determinats sistemes econòmics regionals de països europeus amb 
forta incidència del sector tèxtil, d’anàlisi comparatiu entre comportaments i resultats 
d’experiències d’organitzacions tipus clúster o de reflexions, més o menys pràctiques, 
sobre la diversificació o la reorientació de les empreses cap el sector de tèxtils tècnics. La 
referència més propera, tant en l’àmbit geogràfic com en els objectius, encara que molt 
allunyada d’aquest Estudi en quant al plantejament i, especialment en les possibilitats 
d’aplicació pràctica dels resultats entre suposats clústers de tèxtils tècnics de tot el 
territori de Dinamarca, la regió espanyola d’Aragó, el territori estatal d’Estònia i la regió 
d’East Midlans del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, és l’anomenat 
Projecte Innotex1, realitzat l’any 2007. 

Amb aquesta perspectiva, la metodologia emprada per a donar resposta a l’objecte 
d’aquest Estudi i al seu abast, s’ha dissenyat d’acord amb els quatre descriptors del seu 
títol que, a la vegada, són les premisses fonamentals que el defineixen: 

- Sistemàtica de benchmarking. 

- Àmbit europeu. 

- Mercats nínxols. 

- Tèxtils tècnics. 

De la pròpia definició de benchmarking, que va popularitzar Robert Camp2 l’any 1986, 
l’objecte del treball és “la recerca de les millors pràctiques que conduiran a un resultat 
superior” i d’acord amb l’objecte i l’abast de l’Estudi, aquesta recerca es concentra en les 
principals regions europees especialitzades  o amb una elevada activitat econòmica en 
els mercats nínxols de tèxtils tècnics. Des d’aquesta perspectiva, l’Estudi s’ha plantejat en 
quatre etapes: 

i) La identificació dels mercats de tèxtils tècnics, analitzant-ne les seves característiques 
(mida i maduresa dels mercats, segmentació, possibilitats d’innovació i perspectives 
d’evolució) tota vegada que els tèxtils tècnics no constitueixen un únic mercat, sinó, 
diferents mercats, en els que conviuen els massificats i els nínxols.  

Per aquesta etapa s’han emprat les fonts tradicionals de la vigilància tecnològica, tant 
internes (fonts documentals pròpies) com externes llunyanes (bases de dades, informes 
                                                             
1 Europe Innova, The development of a cross cluster best practice plattform for entrepreneurial innovation for the technical 
textiles sector (Innotex). Project supported by the European Comission under the Europe INNONA. www.europe-innova.org. 
2007. 
 
2 R. C. Camp, Benchmarking: The search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance, Milwaukee: Quality 
Press-Quality Resources, 1989, xi. 
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de visites a fires sectorials i d’assistència a congressos, llibres i revistes) com fonts 
perifèriques properes (organismes de les administracions, associacions, instituts 
tecnològics, universitats). Dins aquest darrer concepte, de fonts perifèriques properes 
s’han realitzat  entrevistes a agents claus dins el sector europeu de tèxtils tècnics: el Sr. 
Michael Jänecke, General Manager de Techtextil de Messe Frankfurt; el Dr. David 
Riggby, autor de l’estudi Technical textiles and industrial nonwovens: World market 
forecasts to 2010  i el Dr. Rosham L.Shishoo, promotor del cercle de conferencies How to 
enter to technichal textile markets. S’ha entrevistat també al Dr. Guy Nemoz de França i 
al Dr. Will Smith, de EE.UU., Director de Textile Associates, ambdós consultors de tèxtils 
tècnics de prestigi mundial. Les entrevistes s’han realitzat durant els dies de celebració de 
les fires JEC Show Composites 2011 (del 29 al 31 de març) a París, INDEX 2011 (del 12 
al 15 d’abril) a Ginebra i Techtextil 2011 (del 24 al 26 de maig ), a Frankfurt. 
 
El concepte de mercat nínxol emprat té el seu origen en l’afirmació de M.E.Porter3 sobre 
determinats sectors industrials en els que “la competència és tan intensa que l’única 
manera d’aconseguir una rendibilitat superior a la mitja és la focalització o la 
diferenciació” referida al sector tèxtil de la seva època als EE.UU. La focalització en un 
grup de compradors específics oferint uns productes diferenciats i especialitzats, pot 
ésser, efectivament, una defensa en front de l’extrema competència en la concurrència 
als mercats de productes tèxtils; aquesta focalització pot ésser tant de producte, com de 
servei, de canal de distribució o d’imatge del producte (o de l’empresa). Un camí per a 
implementar una estratègia de focalització és mitjançant els mercats nínxols. En aquest 
sentit, a la figura 3.1 s’il·lustra la progressió des de la focalització, o especialització, fins 
al mercat nínxol.  

 

Figura 3.1: Progressió des de l’especialització fins al mercat nínxol. 

El nombre de definicions per a descriure la naturalesa dels mercats nínxol, i la diferència 
respecte mercats segmentats, és molt àmplia i controvertida4. Seguirem, com a més 
adient al mercat de tèxtils tècnics, la definició de màrqueting nínxol proposada per 
Linneman i Stanton5 com a “ divisió dels mercats tradicionals en petits segments i  
l’elaboració de programes de màrqueting per a cadascun d’aquests petits segments o 
nínxols”. En qualsevol cas, la segmentació és un procés d’amunt cap avall per ruptura 

                                                             
3 M.E. Porter: The Competitive Strategy. New York: The Free Press. 1998. 
 
4 E:D. Parrish, Niche Market Opportunities in the Global Market Place. Tesi Doctoral. North Carolina State University, USA. 
Sage Publitacios, USA, 2003. 
 
5 R.E. Linneman, J.L. Staton, Mining for Niches. Business Horizons, 35 (3), 1992. 
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d’un gran mercat en parts més petites, o submercats, més manejables, mentre que els 
mercats nínxol són un enfocament des d’avall cap amunt, el que significa que la 
comercialització s’inicia a partir de les necessitats d’uns pocs clients que gradualment 
arriben a constituir un volum suficient. 

Per a Kotler6, els mercats nínxol reuneixen les següents característiques: 

- Els clientes del mercat nínxol tenen un conjunt de necessitats diferents. 

- Els clients pagaran un preu més alt a l’empresa que doni millor satisfacció a les 

seves necessitats. 

- El nínxol no és probable que pugui atraure a nous competidors. 

- Els guanys econòmics en el mercat nínxol es deuen a l’especialització. 

- El mercat nínxol té volum, genera beneficis i potencial de creixement. 

L’activitat de les empreses en mercats nínxols és l’oposada als mercats de masses; no 
obstant, la majoria de mercats de masses tenen el seu origen en nínxols de mercat, el 
que demostra les enormes possibilitats de creixement i de generar benefici, del 
seguiment d’una estratègia de mercats nínxol. Si s’observa el cicle de vida d’un producte, 
en l’etapa d’introducció, és un producte de mercat nínxol; a vegades, aquest producte 
evoluciona convertint-se en un producte de mercat de masses; quan arriba a la 
maduresa, el mercat es satura i la innovació permet el desenvolupament de substitutoris, 
el producte deixa el mercat de masses pot tornar a un mercat nínxol, tal com s’il·lustra a 
la figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Cicle d’evolució dels mercats nínxol i els mercats massificats. 

Finalment, i com a resum de les reflexions anteriors, assenyalar que en aquest Estudi, 
per diferenciació dels mercats de masses, al parlar de mercats nínxol del sector de tèxtils 
tècnics es segueixen, respecte a la mida del mercat, tipus de productes i perfils dels 
clients, els criteris que els contraposen i que es resumeixen a la taula 3.1, en la que el  
terme “producte especialitzat” és emprat també, a nivell industrial, com “producte nínxol”. 

 MERCAT DE MASSES MERCAT NÍNXOL 
Mercat Volum gran Volum petit 
Producte Productes genèrics Productes especialitzats 
Clients Clients inconstants Clients fidels 

 
Taula 3.1: Característiques diferencials dels mercats nínxol vs mercats de masses3. 

                                                             
6 P.Kotler, Màrqueting Management (11th. Ed.) Upper Sanddle River, N.J. Prentice Hall. 2003. 
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ii) Paral·lelament s’ha procedit a identificar els principals entorns europeus en els que la 
producció de tèxtils tècnics és un senyal d’identitat. 

Aquests entorns, majoritàriament, estan estructurats al voltant d’un nucli comú que 
vincula a les empreses, més enllà de la noció elemental de concentració geogràfica o de 
tecnologies anàlogues. En els entorns analitzats, on tenen èxit empreses de tèxtils 
tècnics enfocades a estratègies d’innovació i d’orientació a mercats nínxol, entre les 
empreses concentrades existeixen les interaccions o relacions que caracteritzen la 
definició més actualment acceptada de les organitzacions tipus clúster. 

Mentre que en l’aglomeració destaca principalment la concentració geogràfica d’activitats, 
el terme clúster, descriu una xarxa de producció d’empreses fortament interdependents i 
relacionades per aliances estratègiques amb universitats, instituts de recerca, serveis 
empresarials intensius en coneixement i institucions pont de les Administracions. En 
aquests clústers, tal com s’ha indicat, es mou la principal activitat a Europa del sector de 
tèxtils tècnics. 

Inicialment s’han identificat 12 regions de set països europeus en les que existeixen 
estructures de clúster o associacions amb dedicació total o parcial als mercats tèxtils 
tècnics, que s’exposen a l’Annex 3. De les dotze regions comptabilitzades, s’han 
seleccionat les vuit (de sis diferents països) més  identificades amb el sector de tèxtils 
tècnics i en les que, a la vegada, existeix una estructura de clúster ben definida. 
Complementàriament, s’han considerat també dos territoris, el Regne de Bèlgica i la 
República d’Itàlia, en els que no està tan definida ni estructurada una orientació regional 
cap els sector de tèxtils tècnics. A la taula 3.2 s’indiquen els territoris considerats i els 
respectius clústers contactats. 

 
REGIÓ CLÚSTER CONTACTAT 

Rhône-Alpes Pôle de compétivité Techtera 
Nord- Pas-de-Calais Pôle de compétivité Up-tex 
Catalunya Agrupació d’Empreses InnovadoresTèxtils - AEI Tèxtils 
Baden-Wüttemberg Cluster Tecnische Textilien Neckar-Alb 
Northwest Northwest Textile Cluster - Nwtexnet 
Liberec Klastr Technické Textiklie - Clutex  
Saxònia  Innovation Nettzwork Textil e.V. -  INNtex 
Vastra Gotäland  Smart Textiles Borås  

PAÍS ASSOCIACIÓ CONTACTADA 
Bèlgica  Fédération Belgue de l’Industrie Textile, du Bois et de l’Ameublement -  

Fedustria  
Itàlia  TexClubTec  
 

Taula 3.2: Organitzacions de regions i territoris europeus objecte del benchmarking. 

Per a fer aquesta selecció s’han considerat, per tant,  els clústers específics de tèxtils 
tècnics; cal destacar però que existeixen altres clústers a nivell europeu ja siguin 
pròpiament tèxtils, o de branques tèxtils,  que inclouen també empreses relacionades 
amb els tèxtils tècnics (com per exemple el clúster de fibres de la regió francesa d’Alsace) 
o bé clústers transversals que també inclouen els tèxtils tècnics com a sector, com seria 
el cas del Cluster Neue Werkstoffe de l’estat alemany de Baviera, que està enfocat als 
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nous materials; el cas més paradigmàtic d’aquesta situació es dona a diferents regions 
d’Itàlia, especialment del Nord on, per altre part, la concentració d’empreses amb 
activitats dins el sector de tèxtils tècnics és més assimilable a una aglomeració o a una 
concentració de sistemes de producció local7, focalitzats en un espai geogràfic i una 
tecnologia comunes, que a un clúster en el sentit més estricte de clúster regional que es 
considera en les institucions europees8, ja que les interaccions o relacions entre les 
empreses geogràficament concentrades i els vincles de cooperació són molt febles o poc 
sistemàtics.. 

Les característiques comunes dels 8 clústers estudiats són: 

- l’àmbit d’actuació és regional. 
 

- dedicació majoritària al sector de tèxtils tècnics. 
 

- el seu principal objectiu és fomentar la innovació i la cooperació entre els seus 
membres. 

 
- disposen d’una personalitat jurídica pròpia. 

 
- la tipologia de membres no són només empreses sinó altres entitats relacionades 

amb el sector. 
 
La recollida de dades per a l’anàlisi de l’origen, activitat, estratègies, politiques públiques, 
relacions universitats - empresa i empreses - centres tecnològics, etc., s’ha realitzat 
personalment, entrevistant a cadascun dels representants qualificats del respectiu òrgan 
de gestió del clúster. Les entrevistes, s’han planificat amb un guió–qüestionari prèviament 
comunicat a l’interlocutor.  
 
Amb les 10 organitzacions mencionades (incloent-hi les dues associacions d’àmbit 
nacional  Fedustria i TexClubTec)  s’hi ha mantingut contacte amb els seus 
representants. Amb un o més responsables de sis de les organitzacions considerades, 
s’ha realitzat una o més reunions de treball per a conèixer en detall les característiques 
de l’organització. Amb les quatre restants, també s’hi ha contactat personalment amb 
l’objectiu de poder oferir una visió, encara que més genèrica, del respectiu 
clúster/organització. 
 
 
iii) Per a la realització de l’anàlisi de les dades recollides s’han tingut en compte 
l’arquitectura de clúster més representativa de cadascun dels considerats i la naturalesa i 
activitats dels diferents actors involucrats, qualificant la interrelació entre ells. 
 

                                                             
7 J. M. Hernàndez, J. Fontrrodona, A. Pezzi, Mapa dels sistemes productius locals industrials a Catalunya. Secretaria 
d’Indústria i Energia.. Generalitat de Catalunya,2005. 
 
8 IRE subgroup, Design of cluster initiatives. An overwiew of polices and praxis in Europe. Europe Innova. Brussels, 2007. 
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S’ha de dir que en la selecció dels actors que formen part de cada clúster hi ha sempre 
una certa subjectivitat i, especialment, quan s’inclouen dintre del clúster organitzacions i 
institucions no productives; s’ha seguit el criteri de considerar els que l’òrgan de gestió de 
cada clúster analitzat ha assenyalat com a actors, encara que, en alguns casos, les 
relaciones ens semblen molt febles. 
 
En el mateix sentit s’ha de dir que l’objecte de l’Estudi no és aplicar una de les eines de 
recerca conegudes per a realitzar l’anàlisi de cadascun dels clústers considerats9 sinó 
estudiar-ne el seu origen, les relacions entre tots els  actors i les polítiques públiques 
aplicades per les administracions per afavorir-ne la creació i el desenvolupament.  
L’anàlisi de les dades recollides directament dels interlocutors ha consistit,  per tant, en la 
seva objectivació, qualificació i ordenació. 
 
 
iv) Finalment, respecte al concepte de tèxtil tècnic emprat a l’Estudi, tal com s’ha indicat a 
l’abast, es considera la més universal: “Tots els productes tèxtils en els que les propietats 
de comportament a diferents sol·licitacions són més importants que les estètiques”10 que 
per una part sintetitza altres definicions sovint utilitzades (“Materials tèxtils que donen 
resposta a exigències tècnic-qualitatives elevades - rendiment mecànic, tèrmic, elèctric, 
durada, etc., - que els hi confereixen l’aptitud per adaptar-se a una funció tècnica i al seu 
entorn”11) o en simplifica d’altres (“Materials o productes tèxtils en els que els 
comportaments tècnics i les propietats funcionals són mes importants que les 
característiques estètiques o decoratives”12). 
 
Es consideren per tant, dins el concepte de tèxtils tècnics, els esmentats al nomenclàtor  
que s’adjunta i s’hi consideren inclosos els productes tèxtils que a vegades reben altres 
definicions connexes (tèxtils funcionals, tèxtils intel·ligents, tèxtils industrials, etc.). La 
definició, en fi, de tèxtil tècnic considerada, integra igualment els productes tèxtils, o fins i 
tot afins, on el procés de fabricació és innovador o tecnològicament avançat (com el cas 
dels tractaments amb plasma o l’anomenada electro-filatura, per exemple). 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                             
9 M. Navarro, El análisis y la política de clústers. Ekonomiaz: Revista vasca de economía, nº53. 2003. 
 
10 J. Detrell, Aplicaciones técnicas de los materiales textiles. Tecnitex Documentación. Terrassa,1995. 
 

 
11 ITFH, Guide le l’Acheteur de Textiles Techniques 2000. Textiles Techniques de France. TUT, 2000. 
 
12 DGE, édité par, Etude sur les textiles techniques. D.G. Development & Conseil. Paris, 2005. 
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4. CARACTERÍSTIQUES DEL SECTOR EUROPEU DE TÈXTILS TÈCNICS 

 

L’1 de gener de 2005 es va oficialitzar la complerta globalització del comerç de productes 
tèxtils que s’havia anat produint progressivament fruit dels successius acords Multi Fibre 
Arrangement (MFA). Encara que abastament conegut, l’efecte previsible d’aquesta 
globalització certament ha produït uns fets irreversibles i de llarg abast per a les indústries 
tèxtils dels països desenvolupats. 

Si bé és una situació molt analitzada, fem unes breus referències, no tant dels seus 
efectes, sinó de com han reaccionat  les empreses tèxtils europees. 

La indústria tèxtil europea té una llarga tradició de lideratge en termes d’innovació, moda i 
creativitat. Tot i l’augment en la competència global i la relocalització de les plantes de 
producció a països amb mà d’obra més barata, continua representant un dels principals 
sectors europeus, amb una facturació anual de més de 171.800 milions d’euros, que 
representa quasi un terç de la producció mundial; i una mà d’obra total  de 1.876.000  
l’any 2010, segons les darreres dades de la European Office of Statistics13, que es 
resumeixen a la taula 4.1 en la que es consideren els subsectors de producció de fibres, 
el tèxtil de capçalera i la confecció; encara que el nombre total d’empreses i d’empleats 
s’ha reduït respecte a l’any anterior, s’ha produït un augment global de la facturació 
(excepte en la confecció industrial) mentre que el dèficit de la balança comercial segueix 
creixent, encara que molt més moderadament que en exercicis anteriors. 

 
Nombre total d’empreses 127.039 -7,8 
- Productores de fibres 85 + 13,3 
- Tèxtil de capçalera 40.661 + 7,6 
- Confecció industrial 86.239 -7,6 
Nombre d’empleats 1.876.000 -7,4 
- Productores de fibres 23.000  
- Tèxtil de capçalera 732.000  
- Confecció industrial 1.122.000  
Volum de consum de fibres (tones) 4.615.000  
Facturació (M€) 171.800  + 2,8 
- Producció de fibres (M€) 9.500  +14,2 
- Tèxtil de capçalera (M€) 83.500  + 8,3 
- Confecció industrial (M€) 78.800  - 0,8 
Balanç comercial (M€) - 49.800  + 11,8 

 

Taula 4.1: Dades del sector tèxtil de la EU-27 l’any 2010 i % variació respecte a 2009. 

Amb un total de 127.039 empreses a tota la UE-27, el sector tèxtil cobreix un àmbit 
industrial important, amb la producció d’una multitud de productes industrials i de consum 

                                                             
13 EURATEX, The EU-27 Textile and Clothing Industry in the year 2009.  Brussels, 2010. 
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i utilitzant innombrables processos de producció altament especialitzats i intensius en 
coneixement i tecnologies relacionades i amb una certa recuperació respecte als mínims 
assolits en els darrers cinc anys. 

En aquest entorn, on actualment la confecció industrial constitueix el principal llast en la 
competència del sector tèxtil europeu amb el dels països de mà d’obra barata, als anys 
60 del segle passat, es comença a definir un nou mercat paral·lel al de les aplicacions 
ancestrals dels productes tèxtils (el vestit i la llar) que inicialment es denomina de tèxtils 
industrials14 i que una dècada més tard a França anomenen “textiles a úsage tecnique” o 
“technical textiles” en l’àmbit anglosaxó i que s’estructura formalment com a mercat, amb 
deu subsectors, en la primera celebració de la fira Techtextil, l’any 1985 a Messe 
Frankfurt, que continua sent el principal referent mundial del sector. 

En qualsevol cas no es tracta del naixement d’un nou sector, sinó de l’ampliació i 
aprofundiment de les possibilitats dels materials tèxtils per donar resposta, o millor 
solució, a necessitats dels sectors industrials i de serveis. Tradicionalment, les veles dels 
vaixells, les cordes, les venes i els apòsits, i una infinitat de productes tèxtils eren emprats 
en la vida diària i han possibilitat avenços en la qualitat de vida, la salut, la mobilitat, etc., 
de les persones; és, però, a partir dels anys seixanta del segle passat quan l’aparició de 
nous materials polimèrics, molts d’ells com a resultat de la recerca impulsada per la cursa 
espacial de l’època, permet a la indústria tèxtil la fabricació de nous productes que troben 
aplicació en diferents mercats, per substitució de materials d’origen natural o per millora 
del seu comportament mecànic, de reacció al foc, de conductivitat elèctrica, de 
resistència a la intempèrie, etc. 

 

4.1 TÈXTILS TÈCNICS vs TÈXTILS CONVENCIONALS 
 
Es tracta, en qualsevol cas d’un sector industrial que manipula matèries tèxtils, i en 
general “fibres”, de diferent origen i forma de presentació inicial, que donen lloc a 
productes que les contenen després de diferents processos de manipulació dins la 
cadena de valor del sector.  

A la figura 4.1 s’esquematitzen les relacions entre la naturalesa de les fibres, les seves 
formes d’utilització i els productes finals que les contenen. A la figura 4.2 es presenta la 
cadena de valor del sector tèxtil des de la classificació dels tres nivells estructurals de 
qualsevol sector industrial: matèries primeres, processos i productes.  

Tots els materials, els processos de transformació corresponents i els productes finals 
obtinguts, es convé que, en general, donen ara resposta a tres mercats consumidors de 
productes tèxtils: els anomenats mercats o utilitzacions convencionals (indumentària i llar) 
i els de tèxtils tècnics ( o mercat de tèxtils tècnics). 

 
                                                             
14 E.R. Kaswell  Handbook of Industrial Textiles. Wellington Sears Company, Inc., USA. 1964. 
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Figura 4.1: Relacions entre l’origen de les fibres, formes de presentació i productes finals associats. 

En qualsevol cas, la línia fronterera que divideix els tres mercats és molt fina i tan subtil 
que, a vegades, és tan difícil l’assignació d’un producte a un o altre mercat com qualificar 
a una empresa com a fabricant de productes per a un o altre mercat. Es pot dir que, en 
general, conviuen empreses dedicades a l’assortiment de productes per a mercats 
exclusivament tècnics (components d’automoció, materials per a protecció agrícola o 
personal, geotèxtils per a enginyeria civil, etc.) amb altres que manufacturen materials 
intermedis o finals que poden ésser emprats en qualsevol dels tres mercats i empreses 
dedicades exclusivament als mercats convencionals. 

La indumentària ha actuat com una segona pell des de la prehistòria. Des de sempre ha 
satisfet requisits funcionals, essencialment de protecció i aïllament, així com culturals. La 
indumentària ha mantingut el cos calent i l’ha protegit dels impactes de l’ambient, però 
també s’ha utilitzat per a millorar l’aparença, comunicar el status social o pertinença a un 
grup específic (ex.: uniformes) o la capacitat de seguir (o rebutjar) certes tendències 
socials (moda). 

La indumentària i la moda són una de les categories de béns consumibles més gran del 
món, amb un mercat estimat global d’un trilió d’euros. Mentre que algunes categories de 
béns consumibles com l’electrònica o els automòbils actualment estan creixent més 
ràpidament que la indumentària, el mercat de roba i moda es mantindrà com un mercat 
global moderadament creixent en les properes dècades. 

Alguns productes de moda avui en dia esdevenen obsolets en mesos o fins i tot 
setmanes, però la indumentària difereix d’altres productes “calents” i no es preveu que 
esdevingui obsoleta, en la tipologia actual de productes, en cap escenari futur immediat. 
Una ràpida revisió de la literatura i pel·lícules de ciència ficció sembla indicar que, mentre 
que es perdran molts dels béns d’ús quotidià com els cotxes, els telèfons o els ordinadors 
en el proper segle o el següent, es preveu que la indumentària, d’alguna manera o altra 
s’utilitzi mentre la raça humana pobli aquest planeta, o altres. 



                                                        ESTUDI DE BENCHMARKING EUROPEU SOBRE NÍNXOLS DE TÈXTILS TÈCNICS                                                                  19 

 

                                                                                                                                                                                             

  

 

Figura 4.2: Cadena de valor de la indústria tèxtil
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En el futur més proper, es preveu un creixement significatiu en la demanda 
d’indumentària, incloent les marques de fabricació europea, en les economies de ràpid 
creixement densament poblades d’Àsia o Europa de l’Est. El consum d’indumentària en 
els països més desenvolupats d’Europa, Amèrica del Nord i altres parts del món, tindrà 
un creixement més lent o fins i tot quedarà estancat, encara que a un nivell absolut alt. 
Algunes innovacions significatives, com la personalització massiva, la indumentària 
industrial feta a mida, la roba ecològica o les peces intel·ligents, proporcionaran un 
estímul de creixement en mercats més madurs en el futur. 

Es pronostica que el conjunt dels negocis de disseny, producció i distribució global 
d’indumentària esdevindrà més complex, sofisticat i en més ràpid moviment. Els avenços 
tecnològics recents en àrees tan diverses com la tecnologia 3D, CAD, la tecnologia RFID, 
la gestió de cadenes de subministrament, la venda al detall on-line, etc., poden combinar-
se per canviar la lògica en els costos de personal que condicionen la indústria de la 
indumentària i convertir-la en més dependent de les capacitats de les empreses per 
satisfer eficientment les demandes del consumidor final individual, gestionar rendiblement 
els espais de venda al detall d’elevat cost en localitzacions de primera o unir l’essència 
del producte d’indumentària amb un augment en el valor dels serveis al consumidor. 

Per altre part, a la majoria de països europeus les despeses relatives en roba com a 
percentatge del total dels ingressos disponibles han baixat en els darrers 20 anys. Les 
despeses dels consumidor s’han reorientat cap a categories de productes abans no 
existents, especialment aquelles relacionades amb tecnologies de la informació i 
comunicació i despeses relacionades amb serveis de viatges, temps lliure, cura de la 
salut i entreteniment. Malgrat això, els consumidors continuen gastant una part significant 
dels seus ingressos per al manteniment i modernització de les seves llars, incloent un 
creixement en el nombre de segones residències, una tendència que ha beneficiat la 
indústria de tèxtils per a la llar. Per tant, de manera similar a la indumentària, en els tèxtils 
per a la llar s’espera el creixement, o al menys el manteniment, de la demanda europea i 
mundial de tots els tipus de tèxtils d’interior i exterior amb valor afegit degut al major nivell 
d’exigència dels consumidors en quant a confort, seguretat, etc. en les properes dècades. 

Respecte a l’evolució del mercat, els tèxtils tècnics segueixen més els patrons dels cicles 
industrials, molt relacionats amb l’evolució general de la ciència i la tecnologia. Els 
desenvolupaments tecnològics, per sí mateixos, afecten als sectors industrials i de 
serveis i a àmbits importants de la vida de les persones a nivell familiar, laboral i 
comunitari. Les perspectives de creixement del mercat, considerat globalment, són més 
elevades que les dels tèxtils convencionals, si bé per la diversitat d’àrees d’aplicació, 
aquesta afirmació ha de ser adequadament matisada, així com la  que li atribueix, molt 
sovint, la condició d’alternativa general als sectors tèxtils convencionals. 

Si es volen definir alguns trets diferencials entre el sector de tèxtils tècnics respecte als 
de tèxtils convencionals,  s’ha de dir que el nivell tecnològic és una de les característiques 
bàsiques del procés de fabricació de tèxtils tècnics, no tant en la necessitat d'un 
equipament específic, que només és necessari en determinats productes, sinó en la 
disposició d'unes instal·lacions que permetin l'obtenció dels  nivells de qualitat que 
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s'exigeixen; en qualsevol cas, i de forma general, la tecnologia de procés no difereix, en 
quant a maquinària, de l'habitual en tots els sectors de la indústria tèxtil. 

Per tant, des de la perspectiva exclusivament manufacturera, la distribució dels costos de 
fabricació de les empreses del sector de tèxtils tècnics, ja que la cadena de valor és 
única, no difereix, amb l'excepció en alguns casos dels de matèries primeres, de la de les 
empreses tèxtils convencionals. 
 
Simultàniament, la flexibilitat del sistema productiu, l'exigència de donar una resposta 
ràpida a les necessitats del mercat, el just in time, no és tant la possibilitat immediata de 
subministrament, sinó el donar respostes concretes i imaginatives a una necessitat 
plantejada que, amb el temps, segurament, arribarà a ser suplerta per un productor amb 
costos més econòmics; però per llavors, l'empresa ja ha de tenir a punt un recanvi 
optimitzat o una nova possibilitat per als seus productes i amb la dificultat afegida, en els 
productors de les etapes intermèdies (filadors, teixidors i acabadors) de dependència d'un 
sector transformador que no presenta la uniformitat del sector confeccionista 
convencional, donada la varietat d'articles a elaborar: des d'una vela d'ala delta a una 
junta d'estanqueïtat per a una turbina o una eslinga, per exemple. 
 
Cal destacar també que la planificació de la producció és difícil, i les sèries poden ser poc 
rendibles a causa de la petita grandària dels lots, i amb el perill addicional de ser objecte 
d'imitacions amb relativa facilitat. 
 
Les característiques apuntades no deixen d’ésser comunes a totes les empreses de la 
cadena de valor de la indústria tèxtil orientades cap a qualsevol dels tres mercats. Ara bé, 
en aquest sentit s’ha de dir que el pas de la fabricació de tèxtils per als mercats d'ús 
convencional al de tèxtils per a mercats d’ús tècnic comporta una sèrie de condicionants 
que han de ser adequadament considerats, ja que la idea fonamental de qualsevol 
identificació del sector de tèxtils tècnics, i dels seus productes, és la capacitat d'innovació 
per donar resposta a sol·licitacions molt diverses o per manifestar possibilitats noves a 
materials tèxtils convencionals.  
 
A la figura 4.3 s’esquematitza la creació de la demanda (a) per part dels fabricants de 
productes tèxtils convencionals que els ofereixen als consumidors, creant la necessitat o 
la moda; per contra a aquesta estratègia d’oferta, els productes tèxtils tècnics (b) són 
dissenyats, comprats i utilitzats per les seves funcionalitats per donar resposta a unes 
especificacions tècniques definides pel consumidor; la demanda procedeix doncs del 
mercat. 
 
Això requereix, sovint, llargs i costosos programes de desenvolupament, que suposen un 
coneixement científic global en camps molt diferents del tèxtil, i aquesta necessitat va 
inevitablement lligada a la investigació, tant de mercat com de producte; privats o públics, 
els centres de recerca juguen un paper d'excepcional importància. En aquesta direcció es 
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mouen les empreses europees més innovadores del sector de tèxtils tècnics per a les 
diverses àrees d'aplicació15. 
 
 

 
                                   (a)                                                                                 (b) 

 
Figura 4.3: Inversió del cicle de la innovació: (a) tèxtils convencionals; (b) tèxtils tècnics. 

 
 

4.2 VOLUM I SEGMENTACIÓ DELS MERCATS DE TÈXTILS TÈCNICS 

Tal com s’ha dit anteriorment, per la naturalesa i, especialment, per la varietat 
d’utilitzacions dels seus productes finals, l’estructura del mercat de tèxtils tècnics no és 
tan definida com la del sector d’indumentària o de la llar, i moltes de les seves empreses 
s’identifiquen més amb els sectors industrials dels que són proveïdores que a l’activitat 
tèxtil.  

En la figura 4.4, es representa la cadena de valor del sector de tèxtils tècnics, que 
coincideix exactament amb la del sector tèxtil en general i de la qual només es diferencia 
en la tipologia dels clients i els mercats, segmentats en deu àrees d’utilització 
assenyalades, a les que, a vegades, s’hi afegeixen els productes tèxtils high tech,  
d'aplicació per a indumentària i interiorisme que limiten amb els dos sectors tradicionals 
d'indumentària i llar, i que es consideren  productes tèxtils “diferenciats” per alguna 
característica tecnològica innovadora en el moment actual i que, possiblement en el futur, 
quan es consolidi com a habitual, deixaran de considerar -se com a tèxtils tècnics. És, per 
exemple, el cas dels teixits inicialment dedicats a la pràctica d’esports d’elit dels que, amb 
el temps se’n generalitza l’ús i passen a ser habituals en la indumentària diària. 
 
Tal com s’ha indicat, les característiques que permeten identificar el sector de tèxtils 
tècnics, i diferenciar-lo clarament del de tèxtils convencionals per a indumentària i 
llar/decoració, es refereixen tant als productes que fabrica i a la gestió de la pròpia 
empresa com a l’estructura i característiques del mercat. 

                                                             
15  M. & B. Payne: Strategies of Leading International Technical Textiles Comapanies, International Newsletters, UK, 2022. 
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Certament, no pot fer-se una modelització única del mercat de tèxtils tècnics. Des del de 
geotèxtils per a la construcció de carreteres, amb un nucli reduït i conegut de potencials 
clients, al de la majoria de teixits d’ús industrial amb una tremenda dispersió de 
consumidors i d’especificitat de les seves necessitats, existeix una notable varietat. 

 

Figura 4.4: Cadena de valor del sector de tèxtils tècnics i àrees d’aplicació. 
 
Ja s’ha dit que les ratios de creixement dels productes tèxtils per a usos tècnics 
generalment són més elevades que les dels tèxtils per indumentària i llar. Per altra banda, 
els seus mercats freqüentment són nínxols especialitzats que demanden pocs volums 
però elevats nivells de qualitat i característiques d’acompliment que han de satisfer 
estàndards i especificacions i han de sotmetre’s a llargs processos d’acreditació i 
aprovació. Les ratios d’innovació de productes en aquests mercats s’amplien i per a que 
els desenvolupaments siguin reeixits es requereix un ampli know-how  en materials, 
opcions de processos, requeriments de clients o possibilitats d’ús. 
 
Es produeix, per tant,  una convivència de productes destinats a mercats i consumidors 
específics (mercats nínxol), amb altres aptes per a mercats molt amplis i amb 
consumidors molt dispersos (mercats de masses), amb la possibilitat de consum de 
productes d’alt i d’escàs valor afegit en un mateix mercat. En efecte, per una part, les 
possibilitats dels tèxtils tècnics són extraordinàriament àmplies, i això suposa l’existència 
de múltiples micro-mercats que donen sortida a un producte que aporta una resposta a 
una necessitat concreta; i per altra part, les informacions sobre aquest mercat 
normalment són difícils d’aconseguir. 
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En productes tèxtils tècnics més generalitzats, o amb els potencials consumidors més 
dispersos, les dificultats d’arribar-hi són més notables, especialment per a les petites i 
mitjanes empreses; les tècniques tradicionals i massives de màrqueting són costoses i, 
sovint, és escassa la rendibilitat entre inversió/efectivitat. 

A aquesta situació del mercat han de donar resposta, amb excepció de les grans 
multinacionals productores de fibres, empreses de mida mitja o petita i, generalment amb 
una producció diversificada en varis dels sectors d’utilització dels tèxtils tècnics i, també, 
dels tèxtils convencionals. 

Malgrat que les ratios de creixement del consum mundial de fibres en tèxtils tècnics són 
superiors als de tèxtils convencionals,  com es pot observar a la figura 4.5, el sector 
d’indumentària segueix sent el principal consumidor de matèries tèxtils, seguit del de 
tèxtils per la llar. 

 

 

Figura 4.5:  Estimació dels percentatges de consum mundial de fibres en els tres mercats tèxtils (2010). 

A la taula 4.2 es quantifiquen per a cadascuna de les deu àrees d’aplicació, a les que 
s’han afegit les dues esmentades de tèxtils high tech per a indumentària i la llar, els 
volums estimats de consum mundial de fibres, en milers de tones. 

Tal com s’ha assenyalat, la fira biennal Techtextil de Frankfurt, que en l’edició de 2011 ha 
mantingut el creixement continuat des de la seva primera edició l’any 1985, és el referent 
europeu de la vitalitat del sector i dels mercats; en aquesta darrera edició hi eren 
presents, agrupades sota el nom del territori o de l’organització gestora del clúster, set 
dels deu territoris que s’han considerat en aquest Estudi. 

 Així mateix, la publicació Technical Textile Markets16, és gairebé l’única opció per al 
seguiment de l’evolució dels mercats, juntament amb les estimacions periòdiques de la 
consultora David Rigby Associates, a part de, evidentment, els estudis realitzats per 
encàrrec a empreses de consultoria. 

                                                             
16 R. Anson, Editor, Technical Textile Markets. Publicació quadrimestral. Textiles Intelligence Limited, UK. 
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                   ÀREES D’APLICACIÓ 
Volum (milers de tones) 

2000 2005 2010 
Tèxtils per a embalatge i transport de mercaderies  2.552 2.990 3.606 
Tèxtils per a automoció i transport de viatgers  2.479 2.828 3.338 
Tèxtils per a usos industrials  2.205 2.624 3.257 
Tèxtils per a la construcció i arquitectura tèxtil 1.648 2.033 2.591 
Tèxtils per a usos mèdic – higiènic – sanitari  1.543 1.928 2.380 
Tèxtils per a agricultura i pesca 1.381 1.615 1.958 
Tèxtils per a protecció mediambiental 214 287 400 
Tèxtils per a esport i lleure  989 1.153 1.382 
Tèxtils per a enginyeria civil   255 319 413 
Tèxtils per a protecció personal 238 279 340 
Tèxtils high tech  per a vestuari  1.238 1.413 1.656 
Tèxtils high tech per a la llar i locals públics 2.186 2.499 2.853 
TOTAL 16.928 19.878 23.774 

 

Taula 4.2: Evolució del consum mundial de tèxtils tècnics per àrees d'aplicació17. 
 

En funció del tipus de fibra (naturals o sintètiques i inorgàniques), i dels tipus de producte 
en forma de fibra, fil o tela, els consums mundials s'esquematitzen en les figures 4.6 i 
4.7. Finalment, a la taula 4.3 s’exposa l'evolució del consum mundial, en milers de tones, 
de tèxtils tècnics. 

 

Figura 4.6: Evolució de consum mundial de fibres, en milers de tones, per a tèxtils tècnics17. 
 

                                                             
 
17 D. Rigby, Technical textiles and industrial nonwovens: world market forecasts to 2010. David Rigby Associates Ltd., UK, 
2002. 
 

2000

2005

2010

Fibres sintètiques i inorgàniques Fibres naturals



     ESTUDI DE BENCHMARKING EUROPEU SOBRE NÍNXOLS DE TÈXTILS TÈCNICS             26 

                                                                                     

                                                          

 

Figura 4.7: Evolució del consum  mundial de tèxtils tècnics, per tipus de producte, en milers de tones17. 
 

 Milers de tones 
1995 2000 2005 2010 

Amèrica 4.288 5.031 5.777 6.821 
Europa 3.494 4.162 4.773 5.577 
Àsia 5.716 6.963 8.504 10.645 
Resta del món 473 558 628 730 
Total 13.971 16.714 19.683 23.774 

 
Taula 4.3: Evolució del consum mundial de tèxtils tècnics 17. 

 
Els 23.774 milers de tones de consum mundial de fibres en tèxtils tècnics representen, 
aproximadament, un 26 % del consum mundial de materials tèxtils, amb diferències 
notables entre països. Així, mentre que a EE.UU. els tèxtils tècnics representen un 35% 
del consum total de tèxtils, a Japó el 42% i a Xina, el 14%, amb una tendència de 
creixement molt elevada. A l'Europa dels 27 s'estima un consum mitjà del 30 %.  
 
La distribució per països europeus no és, no obstant això, homogènia. Així, la República 
Federal d’Alemanya va consumir, l’any 2009, un 34% del consum total de fibres en tèxtils 
tècnics, seguida de França amb un 31%, Itàlia amb un 22%, El Regne Unit de Gran 
Bretanya i Irlanda del Nord, Bèlgica i Holanda amb un 21%, Espanya amb un 19% i 
Portugal amb un 14%. Aquesta distribució és  també força semblant al nombre 
d'empreses de cada país dedicades parcialment o total al sector de tèxtils tècnics: 480 a 
la R.F. d’Alemanya, 410 a França, 360 a Itàlia, 240 a Espanya i 190 a Regne Unit de 
Gran Bretanya i Irlanda del Nord. 
 
Amb excepció de les grans multinacionals productores de fibres, les indústries de tèxtils 
tècnics europees són de grandària mitjana o encara de petita grandària, amb una 
producció diversificada en diferents àrees d'utilització. La ja tòpica disjuntiva de l'empresa 
tèxtil tradicional, dedicada a la producció d'articles en grans sèries de baix preu i gran 
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Teles Fils Fibres
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mercat, minimitzant costos o especialitzada en articles d'elevat valor afegit per a mercats 
nínxol, és també aplicable a l'empresa de tèxtils tècnics. 
 
Aquestes asseveracions són, no obstant això, difícilment generalitzables. En efecte, el 
sector de tèxtils tècnics abasta tot el procés productiu, des de la fabricació de fibres a la 
confecció, passant per la filatura, el tissatge i els acabats, per la qual cosa no existeix una 
única estratègia empresarial, ja que el nivell de verticalitat o integració de les empreses, a  
Europa, és majoritàriament baix. 

Des d'aquesta perspectiva, cal considerar cinc tipus d'estratègies de mercat seguides per 
empreses europees d’èxit dedicades a la fabricació de tèxtils tècnics: 

- De tipus de producte: Empreses que comercialitzen un únic producte i les seves variants 
per satisfer les necessitats del mercat en tots els subsectors. Això implica una 
investigació constant de mercat per identificar nous segments del mateix i necessitats 
dels clients, disseny de nous productes i les seves variants. 

- D'abastar un mercat complet: Satisfer les necessitats d'un mercat concret mitjançant 
una gamma de productes, la qual cosa implica la contínua identificació de nous productes 
i serveis per als segments de compra/consumidor que, sovint, inclouen productes no 
tèxtils.  
 
- De capacitat productiva: Saturació de la capacitat de producció, encara que, en 
ocasions, es vengui a preus baixos. Això requereix una atenció constant per aconseguir 
els millors costos de producció i trobar vies de sortida a la producció excedent, a baixos 
preus, sense trastornar als millors clients.  
 
- D’orientació cap a tecnologia / know-how: Utilització de la tecnologia per crear nous 
productes i mercats, la qual cosa suposa una extrema protecció de la propietat industrial i 
assumpció d'una visió de futur a llarg termini.  
 
- De crear joint ventures o compra d'empreses: Habilitat per aconseguir objectius 
d'equilibri financer o de desenvolupament tecnològic per entrar o romandre en una àrea 
de negoci. Implica tenir uns criteris molt clars per seleccionar les empreses i sistemes de 
finançament adequats per planificar la seva gestió.  
 
En qualsevol cas, les relacions entre màrqueting i innovació i, per descomptat, les 
restants activitats de gestió, són una necessitat per a l'èxit dels productes dedicats al 
mercat de tèxtils tècnics. La integració de màrqueting i R+D, al costat de producció i 
qualitat, dins de la denominada enginyeria simultània, és una de les possibilitats d'obtenir 
avantatges competitius dins d'un mercat complex, sovint difícil o inútilment abordable des 
de la metodologia tradicional d’entrada al mercat dels productes tèxtils convencionals. 
 
Malgrat tot, les empreses tèxtils europees que han sobreviscut les successives crisis del 
sector, sense excepció, posseeixen uns coneixements propis extrets de la seva 
experiència i unes capacitats, però només algunes aconsegueixen valoritzar les seves 
competències essencials mostrant una peculiar facultat d'imaginació en l'elecció de 
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camps estratègics directament connectats amb les seves competències cor (capacitats i 
habilitats) orientant-se, en ocasions, cap els mercats de tèxtils tècnics. 
 
 
4.3 PERSPECTIVES D’EVOLUCIÓ DEL SECTOR DE TÈXTILS TÈCNICS 
 
Geogràficament, la història de la indústria tèxtil, és també la del desenvolupament dels 
continents; l’espai econòmic tèxtil evoluciona paral·lelament als avenços econòmics i 
socials de la humanitat i, malgrat la seva maduresa, continua sent un sector punter en la 
industrialització dels països en desenvolupament, i un sector amb oportunitats en el 
països desenvolupats. 

Mentre que els desavantatges de les despeses laborals són el repte més notable a 
vèncer per la indústria europea per a mantenir-se puntera en la competència global, hi ha 
un gran nombre d’altres condicions desafiants a les que actualment la indústria fa front. 
Aquestes inclouen barreres comercials en determinats mercats d’exportació; una  
legislació mediambiental i de seguretat estricta imposada per la Unió Europea, però no 
recompensada per la tria del consumidor europeu; un baix creixement de recursos 
humans qualificats o els furts dels fruits de la creativitat de la indústria i propietat 
intel·lectual europea per mitjà de falsificacions de dissenys i marques. 

Les fortaleses i reputació de la indústria tèxtil i de confecció europea, en relació a la 
qualitat dels productes, productivitat, creativitat i innovació, segueix constituint un 
fonament sòlid del que se’n derivaran activitats industrials satisfactòries en el futur. No 
obstant, han d’estar acompanyades per un traspàs més ràpid i efectiu dels resultats 
científics als productes comercials; processos de fabricació més flexibles, orientats en lots 
petits, més eficients en recursos; més orientació al client i cooperació en la cadena de 
valor del desenvolupament del producte; millor explotació dels coneixements i habilitats 
multidisciplinàries especialment en els nous camps d’aplicació dels tèxtils tècnics; un 
desenvolupament més estratègic de la recerca pública i privada i millora de la formació; 
més creació de valor per al client mitjançat productes individualitzats i una millor protecció 
de la propietat intel·lectual. En totes aquestes àrees, la indústria tèxtil europea té encara 
molt camí per recórrer. 

Per tant, la visió de futur per a la indústria tèxtil i de la confecció europea només pot 
construir-se al voltant del concepte d’interconnexió de negocis dinàmics, innovadors, 
basats en el coneixement multidisciplinari, i orientats al client. 

En aquest sentit, per tal d’assegurar la competitivitat a llarg termini de la indústria tèxtil i 
de la confecció europea i per a reforçar la posició d’Europa com a líder global en el 
desenvolupament i fabricació de fibres, tèxtils o productes amb base tèxtil, la European 
Technology Platform for the Future of Textiles and Clothing18  creada l’any 2004 
plantejava una visió comuna construïda al voltant de tres tendències industrials a llarg 
termini que havien de determinar l’estructura, activitats i la situació competitiva global de 
la indústria tèxtil i de la confecció europea en els anys següents: 
                                                             
18  The Future is … Textiles!. Strategic Research Agenda of the European Technology Platform for the future of textiles and 
clothing. Euratex. June, 2006. 
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- Un canvi de les fibres, filaments i teixits commodities cap a productes 
especialitzats obtinguts de processos flexibles high tech. 

 
- L’establiment i expansió dels materials tèxtils com a possible material d’elecció 

(alternatiu) en molts sectors industrials i nous camps d’aplicació. 
 

- El final de l’era de la producció massiva de productes tèxtils, i un canvi cap una 
era industrial nova, d’enfocament cap a l’usuari, personalització de productes 
acoblats amb conceptes de producció, logística de distribució i serveis 
intel·ligents. 

 
Les tres alternatives estan estretament vinculades a una recerca i desenvolupament 
industrial efectius, amb la disponibilitat de recursos financers, al desenvolupament 
d’estructures educacionals i d’aprenentatge adequades a les necessitats de 
professionals, així com a la gestió de la innovació, la legislació i normalització aplicables a 
processos i productes, etc. 

Avançant en les tres direccions apuntades, en aquests darrers anys s’ha constatat que el 
sector dels tèxtils  tècnics, que està implícit en les dues primeres tendències industrials, 
ha estat menys sensible als efectes de la liberalització dels mercats, i per altra part, que 
la seva demanda està lligada a altres condicionants de mercat aliens als de la 
indumentària i la llar. 

Des d’una perspectiva genèrica, amb totes les restriccions que suposa la diversitat 
d’àrees d’aplicació, com a  tendències generals comunes d’evolució del sector i mercats 
de tèxtils tècnics poden considerar-se: 
 
- El dinamisme, a nivell de desenvolupament de productes, per donar resposta a noves 
sol·licitacions exigides pel mercat o per substituir a altres materials en funcions 
anàlogues. 
 
- La multiplicitat de possibilitats de selecció de materials, d'estructures, de realització de 
productes i de la seva adequació a utilitzacions molt diverses. 
 
- Un progrés lent però continuat de substitució de matèries primeres convencionals per 
noves matèries d'elevat cost i prestacions i, especialment, per l'aplicació de les novetats 
tecnològiques del sector tèxtil general a articles d'ús tècnic. 
 
Des de la perspectiva de la innovació, el continuat desenvolupament de noves fibres o 
fibres millorades, les noves combinacions o processament dels materials existents, la 
contínua creació de nous estils i dissenys o l'aplicació, cada vegada major, de materials 
tèxtils en usos industrials i en els serveis, han estat els principals motors de la indústria 
tèxtil en les últimes dècades i han demostrat ser una força particular de les empreses 
europees i de la millora de la seva competitivitat al mercat global. 
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Les millores de les característiques a nivell de fibra influencien perceptiblement les 
opcions del procés en les etapes següents de la cadena, així com les característiques i 
les funcions del producte. Les fibres que responen de manera “intel·ligent” a influències 
externes, com els canvis de temperatura, humitat, productes químics i bacteris, llum i 
radiació, foc, descàrregues elèctriques o ús mecànic, permeten la producció de peces 
funcionals o intel·ligents per a esport i oci així com roba laboral i indumentària de 
protecció, que representen mercats en creixement. 
 
Les fibres i els tèxtils que condueixen el corrent elèctric o la llum, acumulen energia, 
emmagatzemen informació o reben i transmeten ones de radi obren nous nínxols de 
mercat per a les peces intel·ligents que contenen sensors que poden controlar, alertar, 
informar, relaxar o entretenir l'usuari. 
 
Les fibres i tèxtils amb característiques millorades de resistència mecànica, pes, 
resistència química, ignifugació, aïllament acústic i/o tèrmic, capacitat de filtració, 
propietats de reducció del soroll o biodegradabilitat, etc. troben el seu ús en una gran 
varietat de sectors industrials com la construcció i interiorisme, automoció, aeronàutica i 
maquinària, mediambiental i geotèxtils o agricultura. Aquests productes, alguns amb alt 
valor afegit, que sorgeixen de la tradicional embranzida europea en l'enginyeria i el 
disseny industrial, poden proporcionar a la indústria tèxtil enormes oportunitats de ser 
competitiva en mercats mundials. 
 
Els tèxtils amb propietats mèdiques i higièniques troben una gran multitud d'aplicacions 
en el sector sanitari, com a implants i teixits biocompatibles, materials antibacterians de 
tractament de ferides o robes antial·lèrgics o tèxtils per a la llar per a nens o persones de 
pell sensible. 
 
La gran diversitat de les aplicacions tèxtils fa obvi que els treballs de recerca en la majoria 
de casos han de ser multidisciplinaris, duts a terme per equips d'investigació que 
combinin formacions científiques tan diverses com la física i la ciència dels materials, 
biologia i bioquímica, informàtica i electrònica o medicina i ciències socials. 
 
D'altra banda, els nous materials tèxtils i, especialment els composites, requereixen 
maquinària i mètodes de processament adaptats o completament nous. Però també els 
materials existents poden disposar de noves propietats i funcions si es processen i 
dissenyen de manera innovadora. Els recents progressos en bioquímica i biotecnologia, 
com el plasma, làser i les nanotecnologies permeten noves formacions de fils, processos 
de recobriment o laminatge que obt3nen nous i tradicionals materials tèxtils amb 
propietats molt desitjables en termes de procesabilitat i característiques del producte final. 
 
Aquesta creació de noves oportunitats no és, però, idèntica en totes les àrees d’utilització, 
en les que com s’ha dit, hi poden conviure tant mercats de masses com mercats nínxol. 
Com a resum, a la figura 4.8 es representa la matriu de posicionament relatiu dels sub-
mercats de tèxtils tècnics i l’estimació de potencial de creixement. 
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Com a criteris per definir l’atractiu del mercat/sector s’han considerat el volum, les 
possibilitats de diferenciació, les barreres d’entrada, les tendències en els sectors 
industrials o de serveis a que es dirigeixen els productes, etc., i per establir els nivells de 
posició competitiva s’han tingut en compte criteris de posició relativa en costos, posició 
tecnològica, avantatges competitius derivats de la situació geogràfica, quotes de mercat, 
etc. del conjunt d’empreses europees del sector de tèxtils tècnics. A la figura, la superfície 
de cada cercle és proporcional al volum mundial de fibres consumides l’any 2010 (taula 
4.2) i les fletxes expressen la tendència de desplaçament en els propers cinc anys,que ha 
d’ésser molt matisada per l’esmentada diversitat de productes (i de submercats) que 
conviuen dins una mateixa àrea d’aplicació. 
 
 

 
 

Figura 4.8: Matriu de posició competitiva de les empreses europees del sector de tèxtils tècnics. 
 
 
Des d’aquesta perspectiva d’anàlisi, que té una certa subjectivitat, els mercats més 
atractius (per raons ben diverses) són els dels tèxtils per a usos industrials, el de 
medecina–higiene-sanitat i el d’automoció, encara que aquest darrer, per les raons de 
relocalització de la industria de l’automòbil, té tendència a perdre atractiu. Les àrees 
d’utilització de tèxtils per a protecció personal i esports i lleure, mantenen una posició 
competitiva alta i un bon atractiu del mercat, amb tendència creixent. 
 
Els productes per a enginyeria civil, que per raons de transport són majoritàriament de 
fabricació local, mostren una tendència a la recessió, després d’unes dècades de bon 
posicionament, com a conseqüència de la ralentització de les obres públiques, mentre 
que en els productes per a construcció s’estima també una pèrdua d’atractiu del mercat, 
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igual que pels d’agricultura; dins els materials per a construcció, en canvi, els 
d’arquitectura tèxtil són de consum creixent, encara que el volum no és elevat. Els 
productes per embalatge i transport de mercaderies tindrien una tendència a la millora 
com, molt especialment, els dedicats a la protecció mediambiental.   
 
En qualsevol cas, la posició competitiva i, especialment, l’atractiu del mercat, malgrat la 
lleu recuperació experimentada pel sector tèxtil europeu en el darrer exercici, continua 
essent superior en els tèxtils tècnics respecte als d’indumentària o la llar. 
 
S’ha de dir, però, que el suposat atractiu d’un mercat no es generalitzable  a qualsevol 
empresa, ja que la posició respecte als competidors és una variable que ha d’ésser 
valorada per a cadascuna. De la mateixa manera, en àrees d’aplicació que globalment 
són menys atractives que d’altres, determinades empreses hi assorteixen amb èxit 
productes per a mercats nínxol que els hi són accessibles i que constitueixen una part 
important, o la totalitat del seu negoci. 
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5. ANÀLISI DELS CLÚSTERS EUROPEUS DE TÈXTILS TÈCNICS  
 
 
Tal com s’ha indicat, majoritàriament, els casos d’èxit de regions europees amb una 
concentració significativa de dedicació a la fabricació de tèxtils tècnics coincideixen amb 
els entorns geogràfics on les empreses dedicades a aquests mercats es troben 
organitzades dins una estructura formal de clúster especialitzat en aquest sector, tant 
amb orientació a mercats nínxol com a mercats de masses. 
 
A la figura 5.1 s’indiquen les ubicacions geogràfiques dels vuit clústers de tèxtils tècnics 
seleccionats i les dues organitzacions territorials d’àmbit estatal que també es comenten, 
seleccionats segons els criteris indicats al Capítol 3. 
 
 

 

Figura 5.1: Localització dels clústers europeus de tèxtils tècnics. 

Els clústers seleccionats es troben en regions europees de nombre de població  dispar; 
quatre superen els quatre milions d’habitants (Nord-Pas-de-Calais amb 4.048.000, 
Saxònia amb 4.168.000, Rhône-Alpes amb 6.160.000, Northwest amb 6.8530.000 i 
Catalunya amb 7.500.000) mentre que Vastra Gotäland Neckar-Alb i Liberec en tenen 
1.542.000, 700.00 i 427.000, respectivament. En els altres territoris considerats, s’hi 
troben  les associacions que tenen àmbit estatal en els seus respectius països, Bèlgica i 
Itàlia. 
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5.1 ORIGEN I ESTRUCTURA  DELS PRINCIPALS CLÚSTERS IDENTIFICATS 
 

5.1.1  Pôle de compétivité Techtera (Rhône-Alpes, França) 

Techtera és el clúster de tèxtils tècnics de Rhône-Alpes, una de les 26 regions de França, 
que té una població de 6.160.000 habitants i on la indústria tèxtil es concentra, 
principalment, a l’àrea metropolitana de Lyon, la capital i segona ciutat de França en 
nombre d’habitants i activitats relacionades amb l’educació i la recerca. 

La regió és líder en la producció de tèxtils tècnics, amb un 60% de la producció francesa 
(més de 300.000 tones) i un 70% del volum de negoci nacional d’aquest sector tèxtil. 

  

Techtera es va constituir al juliol de 2005, com a pol de competitivitat (clúster), coincidint 
amb l’inici de la política de clústers francesa (veure apartat 5.2) i és un dels 3 pols de 
competitivitat tèxtils de França, juntament amb Up-Tex (veure apartat 5.1.2) i el de Fibres 
Grand Est (clúster de fibres naturals de la regió de l’Alsace).  

La creació del clúster la varen promoure tres organitzacions: Unitex (patronal tèxtil de la 
regió de Rhône-Alpes), l’IFTH - Institut Français du Textile et de l’Habillement (Centre 
tecnològic i laboratori d’assaig i certificació tèxtil)  i un empresari. 

Actualment Techtera compta amb 114 socis, distribuïts per tipus d’organitzacions 
associades tal  com s’indica a la figura 5.2. 

El nombre actual d’empreses associades és de 82,  un 60% del total d’empreses del 
sector de tèxtils tècnics de la regió (140 empreses que generen 10.000 llocs de treball). 
Cal destacar però que no totes les empreses associades estan localitzades a la regió de 
Rhône-Alpes; Techtera accepta també socis d’altres regions, concretament un 19% dels 
socis i algunes empreses associades a la vegada ho són d’Up-Tex, ja que segons indica 
Techtera, els dos clústers no són competència, tenen especialitats diferents. 
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Figura 5.2: Distribució dels socis de Techtera per tipus d’organització. 

El nombre de socis es va mantenint més o menys constant anualment i cada any es 
produeixen al voltant de 10-15 altes i baixes. El motiu principal de les baixes és que ser 
soci de Techtera és un requisit per a poder participar en els projectes que el clúster 
desenvolupa, i en alguns casos, una vegada finalitzat el projecte l’empresa o entitat 
associada causa baixa. 

Els dos principals centres de recerca i/o formació membres del clúster són l’esmentat 
Institut Français du Textile et de l’Habillement (ITFH) i l’Institut Textile et Chimique de 
Lyon (ITECH-Lyon) escola d’enginyers amb un departament tèxtil, creada l’any 1988 per 
la fusió de l’Ecole Supérieur del Industries Textiles de Lyon (creada l’any 1840) i l’Ecole 
Française de Tannerie, de llarga tradició a Lyon (des de 1899). 

L’organigrama funcional de Techtera consta de: 

- Consell d’Administració, que  es reuneix dues vegades l’any. El 30% són 
empresaris i el president n’és un;  
 

- Comitè Executiu, que es reuneix sis vegades l’any. Executa les decisions del 
Consell d’Administració i decideix l’”etiquetat” (labellisation) dels projectes de R+D, 
comptant amb l’opinió de la comissió científica i tecnològica. L’”etiquetatge” de 
projectes de R+D per part d’un pol de competitivitat és un requisit per a que el 
projecte pugui rebre uns determinats fons de finançament;  

 
- Comissió Científica i Tecnològica, composta per experts i que es reuneix una 

vegada al mes per avaluar els projectes de R+D en col·laboració. 
 

Com a personal propi actualment el clúster compta amb cinc persones, tot i que durant 
els tres primers anys de funcionament només varen tenir una persona en nòmina (la 
directora del clúster). 

Les quotes dels associats estan en funció del tipus d’entitat i en el cas de les empreses, 
del nombre d’empleats i de la facturació, a la taula 5.1 s’indiquen els diferents tipus de 
quotes anuals. 

Altres entitats 
4%

Centres de 
recerca i 
formació

14%

Grans 
empreses 10%

PIMES
 72%
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El pressupost anual de funcionament del clúster és de 300.000 € anuals i l’estructura de 
finançament: 70% públic i 30% privat. Cal destacar que el govern francès té com a 
objectiu que el finançament dels pols de competitivitat sigui 50/50 en els propers anys. El 
finançament públic prové tant d’òrgans administratius de l’estat, de la regió com de 
l’entorn de Lyon. 

 

TIPUS D’ENTITAT QUOTA ANUAL 
Empreses de + de 2.000 treballadors 2.500 € 
Empreses de 250 a 2.000 treballadors 1.800 € 

Empreses de menys 
de 250 treballadors 

Facturació > 5M € 1.300 € 
Facturació < 5M € 600 € 

Centres de formació i recerca (p.e., universitats) 1.200 € 
Centres de recerca (centres que només fan recerca, sense formació) 160 € 
Oferents de serveis (no tenen cap soci amb aquesta categoria) 15.000 € 
Organismes públics (no tenen cap soci amb aquesta categoria) 15.000 € 

 

Taula 5.1: Quotes dels socis de Techtera (any 2011). 

 

Les principals àrees d’aplicació dels tèxtils tècnics per a les que fabriquen productes les 
empreses del clúster són: l’esport, l’enginyeria civil, la protecció personal, el mercat 
mèdic-higiènic-sanitari i el d’automoció i transport de viatgers. 

En quant a projectes futurs, destacar que en el seu pla estratègic de 2008 a 2012, tenen 
definits tres eixos de R+D: 
 
- Matèries primeres, desenvolupament de noves fibres. 
 
- Desenvolupament de funcionalitats que responguin a necessitats concretes per a 

mercats nínxol i/o el desenvolupament de productes multifuncionals amb un elevat 
valor afegit tecnològic. 

 
- El creuament de competències i sectors (micro-electrònica, biologia) per a 

desenvolupar tèxtils híbrids i materials flexibles (tèxtils 3D) en una regió on les 
sinergies potencials són molt fortes. 

 

La missió del clúster és iniciar i supervisar (estructuració, creació, cerca de finançament) 
de projectes de recerca i desenvolupament en col·laboració. Les fases que segueixen 
són: 
 

- Desenvolupaments de “Tallers d’innovació” de mig dia o un dia de durada. Han 
tractat temes com: tèxtil i salut, alternatives als procediments d’acabat tradicionals, 
filtració, nanomaterials, derma-textils, electrospinning, etc. 
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En aquests tallers hi assisteixen empreses (ja siguin membres del clúster o no), de 
les quals després se’n fa un seguiment del seu interès pel tema. 

- Creació de grups de treball. Es creen grups de treball amb les empreses 
interessades per a generar un projecte. 

 
- Presentació del projecte a la Comissió Científica que en valora la viabilitat. A 

continuació, el Comitè Executiu decideix si “s’etiqueta” o no. 
 
- Cerca de finançament.  
 
- Seguiment del projecte. 

 

En general, el clúster no gestiona el projecte, sinó que ho fa el líder (una empresa). 

El benefici que obtenen les empreses d’associar-se a Techtera (o a qualsevol altre pol de 
competitivitat) és que poden participar en aquest procés i arribar a formar part d’un 
consorci d’un projecte col·laboratiu de R+D. 

Techtera ha participat en la creació de 157 projectes de R+D, des de la creació del clúster 
i n’ha “etiquetat“ 108 (dades del primer trimestre de 2010). El pressupost total dels 
projectes “etiquetats” ha estat de 91,1 M€. 

Respecte a les relacions de Techtera amb altres associacions patronals, etc., cal 
remarcar que, com ja s’ha mencionat, un dels fundadors en va ser Unitex, la patronal 
tèxtil de la regió, formada per diferents associacions sectorials (seda, acabats, etc.) a més 
de ser membre de l’associació tèxtil nacional UIT (Union des Industries Textiles). 

La junta d’Unitex és la Junta de Techtera. Actualment hi ha unes 20 empreses d’Unitex 
associades a Techtera.  

A part de col·laborar amb els altres clústers tèxtils francesos, també ho fa amb clústers no 
tèxtils, ja sigui per a la col·laboració en projectes o en activitats d’internacionalització. En 
aquest sentit, també tenen socis d’altres sectors, fet motivat per la participació d’aquests 
en projectes  col·laboratius generats pel clúster. 

Un dels principals projectes futurs que anuncia Techtera és la creació del Parc Tecnològic 
Mistral. El parc s’ubicaria a Ecully (prop de Lyon), amb una superfície de 14.000 m2 i una 
inversió de 19,3 M€. Amb la creació d’aquest parc, el clúster pretén convertir-se en el 
centre de referència mundial de la innovació tèxtil. El projecte consisteix en localitzar tots 
els actors de la cadena de valor del sector en un mateix lloc. Així, tant empreses com 
clients, proveïdors, centres de recerca, centres de formació, laboratoris i organitzacions 
professionals s’instal·larien al parc. 
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5.1.2 Pôle de compétivité UP-tex (Nord-Pas-de-Calais, France) 

UP-tex és el clúster tèxtil de la regió francesa de Nord-Pas-de-Calais, amb una població 
de 4.048.000 habitants.  

La indústria tèxtil és la més antiga de la regió. A Lille, la capital, es produeix el 90% del lli 
francès i a Tourcoing i Roubaix (al nord) el 80% de la llana. Actualment, el sector de 
tèxtils tècnics de la regió representa un 60% del sector tèxtil de la mateixa regió en quant 
a nombre d’empreses i un 70% en quant a llocs de treball. 

Juntament amb la regió de Rhône-Alpes, Nord-Pas-de-Calais és la regió que aglutina 
més empreses del sector de tèxtils tècnics. Les dues regions sumen un total de 290 
empreses (un 72% del total d’empreses del sector a França). 

  

UP-tex es va constituir, igual que Techtera, l’any 2005, com a pol de competitivitat 
(clúster), coincidint amb l’inici de la política francesa de clústers. 

Les organitzacions promotores varen ser:  

- Patronals : Union des Industries Textiles, Unimaille i Union Professionnelle des 
Dentelles et Broderies  
 

- Agrupacions d’empreses : Clubtex, Fédération Française des Dentelles et 
Broderies, Les Brodeurs de France i Textil Aisne. 

 
- Cambres de Comerç : Cambra de Comerç i Indústria de Grand Lille, Cambra de 

Comerç i Indústria de Cambrésis, Cambra de Comerç i Indústria de Calais i 
Cambra de Comerç i Indústria d’Aisne. 

 

Actualment UP-tex compta amb 113 socis, distribuïts tal i com s’indica a la figura 5.3. 
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Figura 5.3: Distribució dels socis d’Up-tex per tipus d’entitat. 

 

De la mateixa manera que succeeix a Techtera, el nombre de socis es va mantenint més 
o menys constant anualment, cada any es produeixen al voltant de 10-15 altes i baixes. 
Els motius de les baixes són els mateixos que els comentats per Techtera. 

Dins d’UP-tex s’hi troba l’associació empresarial Clubtex, creada ja fa 20 anys i que 
agrupa empreses del sector de tèxtils tècnics majoritàriament de la regió de Nord-Pas-de-
Calais, però també de Rhône-Alpes. 

Clubtex té a la regió de Nord-Pas-de-Calais 58 empreses associades, que representen 
5.000 llocs de treballs i una facturació global de 620 M€ anuals. A la regió de Nord- Pas-
de-Calais es comptabilitzen un total de 150 empreses del sector que generen 9.000 llocs 
de treball. 

Els principals centres de recerca/formació que col·laboren amb el clúster són l’ Institut 
Français du Textile et de l’Habillement (ITFH) i l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et 
Industries Textiles (ENSAIT) de Roubaix, fundada l’any 1881 i que l’any 1992 va crear 
Gemtex, primer laboratori universitari francès dedicat a la recerca dins la tecnologia tèxtil.  
Els socis de Clubtex desenvolupen diferents activitats dins la cadena de valor del sector 
tèxtil, tal com s’indica a la figura 5.4. 

 

Figura 5.4: Classificació dels socis de Clubtex segons activitat. 
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Clubtex realitza les seves pròpies activitats, però com a membre d’UP-tex, participa 
també en les activitats del clúster i els seus membres ho són també d’UP-tex. 

L’organigrama funcional d’UP-tex consta de: 

1. Consell d’Administració:  format per 25 membres amb un mandat de 3 anys. El 
40% són empreses. El president és un empresari.  

 
2. Bureau: l’escull el Consell d’Administració cada 3 anys. Està format per 12 

membres: un president, 3 vice-presidents, un secretari, un tresorer i sis vocals.  
 
3. Comitè Econòmic, Científic i Tècnic: compost per representants del món de la 

recerca i de la indústria i per experts de diferents matèries. Té com a missió 
valorar els projectes de R+D desenvolupats pels membres del clúster amb 
l’objectiu de garantir la seva coherència, especialment en relació amb els objectius 
científics del projecte i la potencialitat de comercialització.   
 

4. Comitè d’Orientació Estratègica: té com a missió expressar opinions sobre la 
política general i el desenvolupament estratègic del clúster, en particular sobre els 
plans científics, tecnològics i econòmics amb una perspectiva internacional. 

 

Com a personal propi actualment compten amb sis persones, tot i que disposen també de 
personal extern. En total el personal del clúster és de nou persones. 

Les quotes dels associats estan en funció del tipus d’entitat i en el cas de les empreses, 
del nombre d’empleats i de la facturació. La cotització és similar a la de Techtera. El 
pressupost anual de funcionament és d’1 M € anuals i l’estructura de finançament: 70% 
públic i 30% privat, la mateixa proporció de Techtera.  

A la figura 5.5 es quantifica la dedicació de les empreses de la regió a las diferents àrees 
d’aplicació dels seus productes. 

 

Figura 5.5: Classificació de les empreses de la regió de Nord-Pas de Calais en funció de l’àrea d’aplicació 
dels seus productes. 
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L’objectiu del clúster per a l’any 2015 és convertir-se en un referent europeu en l’àmbit 
dels materials tèxtils avançats, polisensorialitat, disseny i personalització massiva. 

Com a principals objectius es proposa: 

- Unir les millors competències per a preparar i optimitzar els projectes. 
 

- Introduir els productes tèxtils com el centre dels materials del futur mitjançant 
aplicacions innovadores en termes de funcionalitat i ús, facilitant així el camí per a 
un gran nombre d’oportunitats en sectors que ofereixen un elevat valor afegit. 
 

- Accelerar el desenvolupament dels mercats i activitats lligades als materials tèxtils 
avançats establint programes científics i projectes col·laboratius de R+D, unint 
esforços d’empreses i centres de recerca. 
 

- Fomentar el desenvolupament de la innovació a nivell científic, tecnològic i 
industrial així com a nivell intangible, organitzacional i de gestió, particularment 
mitjançant el disseny i la personalització massiva; per a satisfer les necessitats 
dels clients en termes de productes personalitzats mitjançant un enfocament de 
desenvolupament sostenible. 

 

Les principals activitats del clúster són la gestió de projectes i el foment del parternariat 
internacional. Els serveis que ofereixen als seus associats es basen en aquests dos 
aspectes: suport en la generació de projectes de R+D, cerca de finançament, plataforma 
de vigilància tecnològica, promoció i comunicació i desenvolupament internacional. 

El benefici que obtenen les empreses d’associar-se a UP-tex (o a qualsevol altre pol de 
competitivitat), tal i com ja s’ha indicat anteriorment, és que poden participar en aquest 
procés i arribar a formar part d’un consorci d’un projecte col·laboratiu de R+D. Per altra 
banda, disposen de més possibilitats de col·laboracions i augmenten la seva visibilitat. 

Des de 2006 UP-tex ha “etiquetat” 71 projectes, dels quals se n’han finançat 40, amb un 
total de 67 M€. Al 2010 es varen “etiquetar” 20 projectes amb un total de 25 partners 
industrials, 18 dels quals són petites i mitjanes empreses. 6 d’aquests projectes varen 
estar finançats per un import de 4.490.000 €. 

Respecte a les relacions d’UP-tex amb altres associacions patronals, etc., com ja s’ha 
vist, la major part d’aquestes varen participar en la creació del clústers. 

A part de col·laborar amb els altres clústers tèxtils francesos, també ho fa amb clústers no 
tèxtils, principalment per al desenvolupament i ”coetiquetatge” de projectes de R+D. 

Com a objectius a mig termini UP-tex es proposa canviar l’estructura de finançament del 
clúster, que com ja s’ha indicat és 70/30 públic/privat. Per a poder fer aquest canvi té 
l’objectiu de posar en funcionament una cartera de serveis privats per a oferir als 
associats. Un altre objectiu a destacar a mig termini és l’enfortiment dels partenariats, tant 
entre membres del clúster com del clúster amb altres clústers similars. 
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Finalment, destacar un dels principals projectes d’UP-tex iniciat els darrers anys, que és 
la creació del CETI (Centre Européen des Textiles Innovants) un centre de recerca, 
innovació, prototipatge i valoració tecnològica i industrial a nivell mundial en l’àmbit dels 
materials tèxtils avançats i els nous materials. 

Actualment el centre està en fase de construcció, situat a la seu d’Unitex, ocupant una 
superfície de 12.000 m2 distribuïda en dos edificis, que es preveu que sigui operacional a 
principis del 2012. 

 

5.1.3 Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils - AEI Tèxtils  (Catalunya, Espanya) 

L’Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils es considera el clúster de tèxtils tècnics de 
Catalunya, amb una població de 7,5 milions d’habitants i en la que la indústria tèxtil n’és 
una de les indústries tradicionals, amb un cens de més de 3.000 empreses i una ocupació 
d’unes 40.000 persones, amb una producció que representa el 5,2% del producte 
industrial. 

A Catalunya, es comptabilitzen unes 115 empreses dedicades en exclusiva o parcialment 
al sector de tèxtils tècnics i el clúster en representa actualment un 20%. 

 

L’Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils es va  constituir legalment l’any 2008, 
d’acord amb la política de clústers espanyola. Al 2009 va ser inscrita al Registro Especial 
de Agrupaciones Empresariales Innovadoras de la DGPYME (Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç d’Espanya). 

Les organitzacions promotores (i membres fundadors del clúster) varen ser:  
 

- Patronals : Institut Industrial de Terrassa  
 

- Centre tecnològic: Centre Tecnològic LEITAT 
 

- Serveis a les empreses: Fundació CECOT Innovació 
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Actualment l’AEI Tèxtils compta amb 34 socis, distribuïts tal i com s’indica a la figura 5.6. 
Els centres de recerca i/o formació que col·laboren amb el clúster són tres unitats de la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) al campus de Terrassa (el Departament 
d’Enginyeria Tèxtil i Paperera, l’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial - 
INTEXTER i el Centre d’Innovació Tecnològica - CTF), el Centre Tecnològic LEITAT, 
també ubicat a Terrassa i l’ Institut de Química Avançada de Catalunya del Consell 
Superior d’Investigacions Científiques - CSIC-QAC de Barcelona. 

 

Figura 5.6: Distribució dels socis de l’AEI Tèxtils per tipus d’entitat. 

El clúster va iniciar la seva activitat l’any 2008 amb 20 empreses associades, aquest 
nombre s’ha incrementat fins a 23 al 2011. A la figura 5.7 es mostra la distribució de les 
23 empreses del clúster segons activitat. 

 

Figura 5.7: Distribució de les empreses del clúster AEI Tèxtils per activitat. 

 

La producció total de les empreses del clúster va ser l’any 2010 de 132 M€, amb un total 
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Des de la fundació del clúster s’han produït 8 altes i 5 baixes. El principal motiu de les 
baixes produïdes ha estat el tancament de les empreses o reducció de despeses. 
L’Agrupació admet com a soci qualsevol empresa innovadora o entitat relacionada directa 
o indirectament amb el sector tèxtil català i amb domicili fiscal a Catalunya.  

A diferència d’altres països, com seria el cas de França, clústers comentats als apartats 
anteriors, a Catalunya no hi ha adoptada encara avui en dia, a nivell empresarial, una 
cultura de clústers; per aquest motiu, per desconeixement dels avantatges de pertànyer a 
un clúster moltes empreses són reticents a formar-ne part.  

L’organigrama de l’Agrupació consta d’una estructura de govern i d’una estructura de 
gestió. L’estructura de govern la formen: 

- La Junta Directiva, formada per representants de les entitats fundadores i les 
entitats associades. 
 

- L’Assemblea General està constituïda per representants de les entitats 
fundadores, entitats i empreses associades i entitats adherides. 

L’estructura de gestió del clúster correspon al Comitè Executiu que el formen 
representants de les entitats fundadores, associades i adherides, de les empreses 
associades i el Director tècnic. El Comitè Executiu, junt amb el Secretari Tècnic, coordina 
l’activitat de cinc grups de treball dedicats, respectivament a: gestió, formació, 
investigació i networking, cooperació comercial i internacionalització i promoció. 

Com a personal propi l’Agrupació compta des de l’any 2009 amb 1 persona, la directora 
del clúster. 

El pressupost anual de funcionament des de l’any 2009 està al voltant dels 80.000 € i 
l’estructura de finançament l’any 2010 va ser de 25% públic/75% privat. 

Les quotes dels associats estan en funció del tipus d’entitat, tal i com s’indica a la taula 
5.2.  

TIPUS D’ENTITAT QUOTA ANUAL 
Empreses  450 € 
Entitats adherides 300 € 
Entitats associades 3.000 € 
Entitats fundadores 3.000 € 

 
Taula 5.2: Quotes dels socis de l’Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils (any 2011). 

Totes les empreses del clúster tenen alguna dedicació al sector de tèxtils tècnics, en 
qualsevol de les seves àrees d’aplicació, en gran part amb dedicació exclusiva i d’altres 
combinen la seva dedicació del sector tèxtil tradicional (indumentària i/o llar) amb la de 
tèxtils tècnics. 

La missió del clúster és fomentar la innovació per a millorar la competitivitat dels seus 
membres i promoure la cooperació, la complementarietat i la comunicació entre aquests. 
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Com a objectius estratègics es proposa: 

- Promocionar la innovació en el sentit més ampli, millorant les capacitats de les 
empreses membres i combinant-les mitjançant col·laboracions horitzontals o 
multidisciplinàries. 
 

- Tenir presència comercial a l’exterior, mitjançant accions de promoció i 
internacionalització. 

 
- Millorar la gestió i la productivitat de les empreses per generar valor afegit i 

enfrontar-se als reptes de l’entorn actual. 
 

A finals de l’any 2008 l’AEI Tèxtils va elaborar un pla estratègic per als anys 2009 a 2012, 
que consta de cinc línies: 

- Gestió: Posar a l’abast de les empreses eines de gestió empresarial, així com 
fomentar la implementació d’estratègies innovadores i la millora del nivell 
tecnològic.  
 

- Formació: Formació dels empleats i formació en matèria de gestió. Assegurar 
l’accés dels empleats a la formació i trobar noves fonts de personal qualificat, 
mitjançant formació continuada en l’àmbit tecnològic, productiu i de 
gestió/comercial per tal d’adquirir les habilitats necessàries per afrontar amb èxit 
les noves exigències professionals del sector.  

 
- Recerca i networking: Fomentar la cooperació entre empreses i entre aquestes i 

altres entitats. Creació de networks dins l’Agrupació, que permetin la generació de 
projectes de recerca.  

 
- Cooperació comercial / internacionalització: Fomentar l’intercanvi de productes, 

serveis i idees amb el mercat global. Organització i participació en missions 
comercials i grups d’exportació, participació conjunta en fires nacionals i 
internacionals, realització d’estudis de mercat per a mercats potencials 
d’exportació, entre altres. 

 
- Promoció: Promoure la comarca, millorant la “imatge de marca” i atraure noves 

entitats a l’Agrupació. Accions de màrqueting per a promocionar l’Agrupació i els 
seus membres. Lobbying i creació de diàleg entre la indústria, comunitat científica 
i administració pública. 
 

Les principals activitats del clúster són el foment de la innovació, la generació i la gestió 
de projectes de R+D col·laboratius i la promoció a nivell internacional. 

El benefici que obtenen les empreses d’associar-se a l’AEI Tèxtils són l’accés a una 
finestreta única d’informació sectorial, la millora dels processos d’innovació, la participació 
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en projectes de R+D en cooperació amb altres empreses i centres de recerca, disposar 
d’una eina de promoció internacional i la possibilitat d’establir contactes amb la resta 
d’actors del clúster. 

Respecte a les relacions de l’Agrupació amb altres associacions patronals tèxtils, com ja 
s’ha vist, una de les patronals del sector tèxtil, l’Institut Industrial de Terrassa n’és una de 
les entitats fundadores.  A nivell internacional el clúster col·labora amb altres clústers 
similars a nivell europeu, que es mencionen en aquest estudi, tant en projectes com en 
intercanvi de bones pràctiques. 

Com a objectiu futur l’AEI Tèxtils es proposa augmentar la massa crítica del clúster, fet 
que permetrà augmentar el nombre de projectes de R+D generats. 

 

5.1.4 Cluster Technische Textilien Neckar-Alb (Baden-Wüttemberg, R.F.Alemana) 

La Neckar-Alb és una de les 3 regions de la regió administrativa de Tübingen, a l’estat 
alemany de Baden-Württemberg, amb una població de 700.000 habitants. La industria 
tèxtil i de la moda és un factor econòmic clau a la regió que compta amb unes 220 
empreses als voltants de Reutlingen, Metzingen,  Tübingen i Albstadt, amb més de 
15.000 treballadors. En nombre d’empreses, el sector de tèxtils tècnics representa un 
23% del sector tèxtil de la regió. 

 

La iniciativa del  Cluster Technische Textilien Neckar-Alb data de l’any 2005, no obstant, 
la fundació del clúster no s’ha dut a terme fins aquest any 2011. 

L’organització promotora del clúster ha estat el IHK Reutlingen, la Cambra de Comerç de 
Reutlingen, un dels tres districtes de la regió de Neckar-Alb. El clúster encara no té socis 
formals, degut a la seva recent creació, no obstant, ja hi ha 37 empreses que n’han signat 
la carta d’adhesió, de les mès de 370 dedicades a la República Federal d’Alemanya a la 
fabricació de tèxtils tècnics. A la regió s’hi troben unes 50 empreses i 9 centres de 
recerca, universitats i/o instituts d’investigació del sector. El Deutsche Institute für Textil– 
und Faseerforschung Denkendorf (DITFD), el Hohenstein Institute i el Reutlingen 
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Research Institute són tres dels centres de recerca més prestigiosos i les universitats  
Albstadt-Sigmaringen University i Reutlingen University tenen departaments de formació 
d’enginyers tèxtils. 

Les empreses del sector estan distribuïdes segons activitat tal i com s’indica a la figura 
5.8. 

 

Figura 5.8: Distribució de les empreses del clúster de la regió Neckar-Alb segons activitat. 

 

En nombre d’empreses, la regió representa un 13% del total del sector de tèxtils tècnics 
alemany; essent la República Federal d’Alemanya el líder mundial en l’exportació de 
tèxtils tècnics seguida per Estats Units i la Xina. 

Actualment, el clúster està gestionat per la Cambra de Comerç de Reutlingen, essent el 
seu Director d’Innovació i Medi Ambient el director del clúster. Es preveu que al mes de 
juliol el clúster contracti el seu propi director. 

Les quotes per a les empreses estan establertes en 200 € anuals i el finançament fins la 
data, prové de la mateixa Cambra de Comerç. 

Les empreses del clúster estan especialitzades en les àrees de tèxtils d’ús mèdic i 
automoció (per la proximitat amb les grans multinacionals d’ambdós sectors),  protecció 
personal i usos industrials. Els anomenats high tech o tèxtils funcionals, tant per a  
indumentària com per a la llar, constitueixen una important dedicació, molt relacionada 
amb les empreses del sector de la moda i la llar de la regió. 

Un avantatge del clúster és la presència a la zona d’importants fabricants de maquinària 
tèxtil i de productes químics auxiliars. 

Com a principals activitats que realitza el clúster destaquen el foment de la 
internacionalització de les empreses i la iniciació a nous productes d’ús tècnic. Els 
avantatges que suposa per a les empreses formar part del clúster es fonamenten en la 
possibilitat d’augmentar els seus contactes internacionals, facilitats en l’obtenció de 
finançament, participació en projectes de recerca, etc. 
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Respecte a les relacions que manté el clúster amb altres associacions, cal destacar que 
l’associació Allianz Faserbasierte Werkstoffe Baden-Württemberg (associació de fibres de 
l’estat de Baden-Württemberg) és una de les entitats que formen part del clúster. També 
manté relació amb altres clústers no tèxtils, a través de la Cambra de Comerç. 

 
5.1.5 Northwest Textile Cluster - Nwtexnet (North West, Regne Unit de Gran  
         Bretanya i Irlanda del Nord) 
 
Nwtexnet és el clúster de tèxtils tècnics de la regió de North West, una de les nou regions 
d’Anglaterra, amb una població de 6.853.200 habitants i històricament lligada a la 
indústria tèxtil, especialment fins a mitjans del segle XX. 
 
En total, el sector tèxtil a North West proporciona 37.000 llocs de treball amb una 
facturació total de 4.450 M€. Les tecnologies bàsiques del sector són la teixiduria, el 
recobriment i laminat i la producció de teles no teixides. El sector està molt enfocat en 
l’exportació, amb un 70% de la facturació provinent de les vendes exteriors en tres grans 
mercats: el d’indumentària (especialment per a esport, vestuari laboral i d’imatge), el de la 
llar (tapisseria i recobriments murals) i el de tèxtils tècnics. 

 

Unes 450 empreses pertanyen al sector de tèxtils tècnics que els darrers 10 anys ha 
crescut amb una mitja de 2-3% anual i actualment és el clúster de tèxtils tècnics més gran 
d’Europa. 

El clúster es va fundar l’any 1999, essent una de les primeres organitzacions d’aquestes 
característiques creades a Europa en l’àmbit dels tèxtils tècnics. En relació amb la resta 
del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, el clúster de North West és el més 
gran en termes de nombre d’empreses i d’empleats, representant un 55% de la producció 
total de les empreses del sector al Regne Unit. A la regió, la major part de les activitats es 
desenvolupen en dues sub-regions: Lancashire i Greater Manchester (que compten amb 
un 95% de totes les empreses del sector de la regió). 
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L’organització promotora del clúster va ser la North West Regional Development Agency, 
l’agència de desenvolupament regional de la regió de North West. 

El clúster va iniciar la seva activitat amb 25 empreses associades, aquest nombre s’ha 
incrementat fins a 387 l’any 2011. A la figura 5.9 es mostra la distribució de les empreses 
del clúster segons activitat, l’any 2011. 

 

Figura 5.9: Distribució de les empreses del clúster Nwtexnet per activitat l’any 2011. 

 

La producció total de les empreses del clústers és de 3.700 M€ anuals, amb un total de 
33.000 empleats. 

Com a organitzacions de suport, el clúster compta amb una associació, quatre 
universitats, un centre de R+D i una administració pública, la mateixa agència que va 
promoure la creació del clúster. 

El Department of Textiles de la Universitat de Manchester (UMIST), el Department of 
Clotinhg Design and Technology de la Manchester Metopolitan University, la School of 
Textiles and Paper de la University of Bolton (Bolton Institute) són centres de recerca i 
formació que col·laboren amb les empreses del clúster i el The Textile Training Network, 
associació entre el British Textile Technology Group (BTTG), la Universitat de Leeds i la 
UMIST, que ofereix programes de formació específica en tèxtils tècnics. 

El clúster té molt bona relació amb les associacions tèxtils tradicionals del Regne Unit de 
Gran Bretanya i Irlanda del Nord, com són el  Textile Institute de Manchester, el Weaving 
Group, la Nonwovens Association i la Lancashire Textile Manufacturers Association. La 
primera, el Textile Institute, és una prestigiosa associació de professionals de la indústria 
tèxtil creada al Regne Unit però que actualment engloba socis de la resta del món i  és 
una de les entitats associades al clúster. 

Nwtexnet disposa d’un Comitè d’assessors Industrials que es reuneix trimestralment i que 
té com a funcions principals examinar el progrés del clúster, la seva estratègia, etc. 
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L’especialització de les empreses del sector dels tèxtils tècnics a la regió és l’àrea dels 
materials flexibles avançats, concretament, les àrees de potencial creixement són:  

- tèxtils intel·ligents: la regió es beneficia d’una base de recerca en aquesta àrea. 
 

- ús mèdic i bio-mèdic: existeixen fortaleses regionals en aquesta àrea, en el sector 
mèdic tradicional i amb un gran potencial en el sector biomèdic amb  l’ús de la 
nanotecnologia i l’elestrospinning. 

 
- transport aeri, terrestre i marítim: aquests tres sectors ofereixen un gran potencial 

de creixement per a la producció d’estructures de calada, àmbit en el que la regió 
disposa de grans fortaleses. 

  
- indumentària de protecció: militar, civil i sector privat. Hi ha un mercat global 

creixent en aquesta àrea, en la que la regió té una excel·lent reputació. 
 

El clúster accepta com a membres empreses de fora de la regió, així com empreses de 
fora del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord. Les quotes estan basades en la 
ubicació de les empreses i son de 120 € anuals per les empreses del Regne Unit i de 400 
€ anuals per les empreses de fora del Regne Unit. 

Com a personal propi, el clúster compta amb dues persones, el director del clúster i un 
administratiu. A part, el clúster disposa de 3 directors no executius. 

El pressupost anual del clúster és de 135.000 € i l’estructura de finançament, a dia d’avui 
és 100% privat. El finançament públic provinent de la North West Development Agency 
(NWDA) agència de desenvolupament de la regió, va finalitzar al març de 2011. 

Les activitats principals del clúster són la formació i els projectes de R+D. Com a 
principals serveis destaquen: informar les empreses de les noves oportunitats del mercat i 
de les noves àrees de productes, ajudar les empreses a treure el màxim partit de les 
noves idees de negoci i fomentar la cooperació entre empreses. 

La formació que ofereix el clúster als seus associats contempla: formació en gestió de 
projectes, introducció al sector de tèxtils tècnics o sistemes d’auditoria i acreditació. 

Com a principals avantatges que obtenen les empreses per formar part del clúster 
destaquen l’accés a la formació i ajudes públiques i informació i accés a noves 
tecnologies. Des de Nwtexnet es col·labora amb altres clústers del sector, especialment 
amb Up-tex i amb altres associacions com l’Industrieverband-Garne-Gewebe-Technische 
Textilien e.V. (IVGT) d’Alemanya, Clubtex de França o TexClubTec d’Itàlia. En quant a 
clústers no tèxtils, Nwtexnet col·labora amb clústers de la mateixa regió de sectors tan 
diversos com l’alimentari, l’aeroespacial, el químic o el d’automoció. 

Com a projectes futurs, Nwtexnet es proposa enfortir la seva posició en l’àmbit de la R+D 
a nivell europeu i l’oferta de nous fons per a donar suport a la formació. Per altra banda, 
pretén augmentar els ingressos del clúster provinents de les quotes. 
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El clúster va desenvolupar un pla d’accions per als anys 2009 a 2012, que inclou 
activitats en les àrees de: 

- Innovació: fomentar l’adopció de noves tecnologies; fomentar l’adopció de nous i 
més elevats nivells d’acreditació i certificació, particularment en els sectors 
aeroespacial, automoció i defensa; augmentar les relacions entre la universitat i la 
indústria; desenvolupar partenariats de transferència de coneixement i assegurar 
que qualsevol servei d’assessorament en innovació disposa dels recursos 
necessaris per a satisfer les necessitats de les empreses del sector. 

 
- Màrqueting: organitzar una campanya de màrqueting per a promocionar les 

fortaleses i capacitats del sector a les empreses industrials de la regió i als líders 
empresarials internacionals per a fomentar la inversió estrangera; assegurar que 
els missatges clau de màrqueting sobre el sector a la regió s’incorporen a la 
campanya regional de màrqueting; millorar el programa de comerç internacional 
per a fomentar l’augment de les exportacions de productes de les empreses del 
sector; proporcionar actualitzacions regulars al sector relacionades amb 
intel·ligència de mercat, programes de suport i projectes i iniciatives rellevants; 
fomentar l’intercanvi de millors pràctiques entre les empreses del clúster. 

 
- Habilitats: fomentar la formació tècnica, de lideratge i de gestió entre els empleats 

de les empreses del clúster. 
 
Finalment, cal destacar que Nwtexnet, a diferència dels altres clústers de tèxtils tècnics 
europeus, és membre d’EURATEX, l’associació tèxtil europea que actua com a lobby i 
representant dels interessos del sector tèxtil europeu. 

 

5.1.6  Klastr Technické Textilie - Clutex (Liberec, República Txeca) 

La indústria tèxtil de la República Txeca representa una facturació global de 2,9 billons 
d’€ i més de 90.000 treballadors. 

Clutex és el clúster de tèxtils tècnics de la Regió de Liberec, una unitat administrativa de 
la República Txeca amb una població de 427.772 habitants i de la que la ciutat de 
Liberec, amb 100.000 habitants, n’és la capital.  

El clúster es va fundar l’any 2006 i varen ser diverses empreses i entitats les que en 
promogueren la creació: 11 pimes, 4 grans empreses, 1 universitat i 1 associació patronal 
del sector tèxtil. El clúster va iniciar la seva activitat amb 15 empreses associades, que 
s’han incrementat fins a 21 al 2011, si bé, des de la creació del clúster s’han produït 23 
altes i 4 baixes.   

A la figures 5.10 es mostra la distribució de les empreses del clúster segons activitat, 
l’any 2011. La producció total de les empreses del clúster l’any 2009 va ser de 160 M€. 
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Figura 5.10: Distribució de les empreses del clúster Clutex, per activitat, l’any 2011. 

Com a organitzacions de suport el clúster compta amb una associació, una universitat i 
tres centres de recerca. La Faculty of Textile Engineering of Technical University of 
Liberec i l’Inotex, nascut l’any 1992 com entitat successora del Research Textile Finishing 
Institute (RTFI) creat l’any 1949, són els principals centres de recerca/formació que 
recolzen el clúster. 

La quota dels membres del clúster és independent de la mida de les empreses, la quota 
única anual és de 100 €. 

Com a personal propi, el clúster compta amb una persona, la directora del clúster. 
L’organigrama del clúster està compost per: l’Assemblea General, la Comissió 
Administrativa i finalment el Director del clúster. 

El pressupost anual del clúster és de 320.000 € i l’estructura de finançament, a dia d’avui 
és 60% públic/40% privat. 

Les activitats principals del clúster són: 

- Desenvolupament i innovació: R+D en cooperació, desenvolupament de nous 
mètodes d’assaig, etc. Les principals temàtiques de R+D són, entre d’altres, la 
nanotecnologia i els tèxtils multifuncionals. 
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- Màrqueting i promoció: workshops i reunions de treball, màrqueting de productes, 
etc. 
 

- Promoció conjunta del clúster i dels seus membres: en fires nacionals i 
internacionals, en premsa especialitzada i altres mitjans. 
 

- Intercanvi d’informació  
 

- Formació: en cooperació amb experts de la universitat de Liberec i altres 
membres del clúster s’organitzen diversos cursos de formació per als membres. 

 

Respecte a les relacions amb les associacions tèxtils tradicionals, un dels membres de 
Clutex és ATOK – Association of Textile, Clothing and Leather Industry, la patronal tèxtil 
de la República Txeca.  

Per altra banda, Clutex és membre de la Czech Technology Platform for Textile, la 
plataforma tèxtil txeca. En quant a clústers no tèxtils, col·labora amb altres clústers de la 
República Txeca per a l’intercanvi d’informació, transferència d’experiències, etc.  

A nivell internacional el clúster col·labora amb altres clústers del sector, especialment de 
la república de França, Regne d’Espanya i Regne Unit de la Gran Bretanya i Irlanda del 
Nord. Actualment Clutex participa en diversos projectes tant nacionals com 
internacionals. 

 

5.1.7  Innovation Netzwerk Textil e.V. - INNtex  (Saxònia, República Federal 
d’Alemanya) 

INNtex és el clúster de tèxtils tècnic de l’estat alemany de Saxònia que té una població de 
4.168.732 habitants. 

La industria tèxtil de la regió de Saxònia, amb mès de 18.000 persones empleades, és 
avui en dia un dels quatre principals centres de la indústria tèxtil i de la confecció 
alemanya, cobrint diverses categories de producte i processos. Això ofereix una excel·lent 
base per a la col·laboració entre empreses i la creació de networks. 

L’any 2000 es va establir l’estructura del clúster de tèxtils tècnics, l’INNtex (Innovation 
Netzwerk Textil e.V.) 

L’any 2006 es va llançar la iniciativa InnoRegio “The Central Saxon Textile Region”, que 
tenia com a temes centrals la innovació i la cooperació i que va promoure el Free State of 
Saxony, fins a l’any 2011. Amb aquest suport polític i amb el propòsit de continuació de 
les activitats fins ara desenvolupades, la indústria tèxtil de Saxònia disposa d’uns 
excel·lents prerequisits per a mantenir la seva posició en el mercat dels tèxtils tècnics i, 
com a conseqüència, assegurar la sostenibilitat d’aquest sector. 
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Entre les associacions que recolzen el clúster es poden destacar la Association of 
Northeast German Textile and Clothing Industry (VTI), la Association of German Textil 
Finishers (VDTF), el Forum of Technology and Economy, creat l’any 2008 per a donar 
suport interdisciplinari a les petites i mitjanes empreses tèxtils de la regió i la Branch 
Association Plauen Laces and Embroderies, agrupació regional d’empreses de brodats. 

La regió compta amb 12 instituts de recerca/universitats relacionats amb la indústria tèxtil.  
Els més destacats en l’àrea de tèxtils tècnics són el Forschungsinstitut für Leder 
Kunstsoffbahnen (FILK) centre de recerca del cuir i plàstics; l’Institut für Textil- und 
Verabeitungsmaschinen gemeinnützige GmbH (Cetex), centre de recerca aplicada al 
disseny de maquinària i processos tèxtils amb més de 50 anys d’història que recentment 
s’ha assimilat a l’institut de la Chemnitz University of Technology; l’Institut für Konstruktion 
und Verbundbauwelsen e.V. (KVB), afiliat també a la mateixa universitat i dedicat als 
materials composites;  l’Institut für Textilmaschinen und TextileHoechleistungs-
werkstofftecnik (ITM) de la Dresden University of Tecnology, dedicat també al 
desenvolupament de maquinària tèxtil, especialment pel processat de fibres high tech 
(acer, aramides, carboni, ceràmica, vidre, etc.); el Sächsisches Textilforschungsinstitut 
e.V. (STFI) de la Chemnitz University of Technology, dedicat a la recerca i assaig de 
materials i processos tèxtils.  Finalment, l’esmentada Chemnitz University of Tecnology, 
mundialment reconeguda com a centre d’expertesa en el camp dels composites, és un 
dels centre de recerca i formació que recolza el clúster. 

El principal objectiu del clúster és reorientar i reestructurar la indústria tèxtil saxona.  Es 
dona suport a les empreses en els processos de diversificació de sectors tradicionals cap 
a camps d’aplicacions tècniques.  Fomenta especialment la cooperació intersectorial 
d’empreses amb centres de recerca. 

Un dels nínxols de mercat de tèxtils tècnics al que es dediquen part de les empreses i 
centres de suport, és el de manipulació de materials tèxtils per a suport de la matriu de 
reina per a la fabricació de materials compostos per a construcció, amb la participació 
d’empreses de maquinària per aquest fi. 
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Altres àrees d’expertesa són les  de protecció personal, les energies renovables, les 
fibres naturals per reforç de composites, etc., totes elles amb molta col·laboració 
interdisciplinària. 

Des del clúster es dona prioritat al desenvolupament de projectes conjunts orientats a la 
indústria i a l’establiment de xarxes d’innovació i comercialització en la indústria tèxtil 
saxona i branques relacionades, amb molta participació internacional. 

 

5.1.8 Smart Textiles Borås (Vastra Gotäland, Suècia) 

Smart Textiles Borås és el clúster de tèxtils tècnics de Vastra Gotäland, una de les 21 
províncies de Suècia, amb una població de 1.542.360 habitants i amb capital a Göteborg. 
La concentració geogràfica de la indústria li ha donat a la regió una forta posició en el 
sector tèxtil i de la moda, especialment a l’àrea de Borås. A tot el país, la indústria tèxtil 
dóna ocupació a unes 12.000 persones, en unes 280 empreses, tant en del sector 
convencional com dels tèxtils tècnics; en aquest darrer sector s’estimen unes 90 
empreses que donen ocupació a unes 4.500 persones. 

 

 

El clúster va iniciar les seves activitats l’any 2005. Les organitzacions promotores varen 
ser la patronal tèxtil sueca TEKO, l’institut de recerca de fibres Swera IVF, la Universitat 
de Borås, l’agència governamental sueca VINNOVA que administra els fons estatals per 
a la recerca i el desenvolupament, l’administració de la regió de Västra Götaland i la 
Federation of Local Authorities of Sjuhärad. 

Amb una base sòlida per al desenvolupament i producció de tèxtils tècnics i una recerca 
interdisciplinària en les àrees tèxtil i de disseny , el districte de Sjuhärad (a la província de 
Västra Gotäland), ha disposat d’una oportunitat única per a establir un clúster industrial 
líder a nivell internacional dins el segment d’innovació anomenat smart textiles ( o tèxtils 
intel·ligents). 
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El clúster no té membres formals. La implicació de les empreses al clúster es manifesta 
amb la col·laboració pràctica, el consell assessor i grups de referència. Està obert a totes 
les indústries relacionades amb el sector tèxtil interessades en la comercialització global 
de productes i serveis tèxtils basats en R+D. 

Treballen per al clúster tres persones, dues en la gestió de projectes i una en la 
coordinació de projectes; durant tres anys ha comptat amb finançament provinent de les 
administracions de la regió de Västra Götaland i de la comunitat local de Borås. 

Les activitats de gestió del clúster es centren en el recolzament de la recerca bàsica i 
aplicada i en l’orientació als mercats dels resultats; a vegades també, prenen la iniciativa 
de proposar projectes per ésser desenvolupats per les empreses i les institucions. 

El recolzament de la recerca es realitza mitjançant el Smart Textiles Technology Lab 
(STTL), creat l’any 2006 i que té com a funció unificar la recerca dins el clúster,  amb la 
col·laboració de la Swedish School of Textiles (THS) i la Engineering School (IH)  de la 
Universitat de Boras i l’Institut Swerea IVF i la Chalmers Research School. 

L’altra eina de gestió és l’anomenat Smart Textiles Design Lab (STDL) que coordina la 
recerca amb l’àrea de disseny, amb la col.laboració de la Swedis School of Textiles 
(THS), l’Interactive Institute and  Chalmers/ GU i la Chalmers Research School Human-
Technique-Design. 

Altres unitats de l’estructura de gestió del clúster són la Smart Textiles  Prototype Factory, 
que dóna suport al desenvolupament d’una idea i la seva conversió en prototipus, actuant 
com a pont d’unió entre la recerca i la industrialització; la Smart Textiles Busines 
Innovation, que connecta les empreses amb l’etapa següent, la comercialització del 
prototipus industrialitzat i la The Textile Matrial Library (TML), centre d’informació que 
disposa de mostres de tot tipus de materials i productes tèxtils innovadors que es troben 
en el mercat, per a servir de font de generació d’idees de creació o millora de productes i 
processos. 

Les activitats de les empreses del clúster s’orienten especialment a nínxols de mercat en 
els materials electro-actius per a la fabricació d’estructures tèxtils (teles) per a captació, 
transferència de senyals i actuació o també en productes de masses, com l’aïllament 
acústic en l’edificació. 

 

5.1.9 Altres organitzacions territorilas 

En aquest apartat es descriuen, més breument, dues organitzacions empresarials del 
sector tèxtil que tenen associats en tot el territori nacional del respectiu país, i que 
disposen d’una unitat o secció de la que en formen part empreses amb dedicació total i 
parcial als tèxtils tècnics; en els dos territoris, Bèlgica i Itàlia,  no existeixen clústers amb 
dedicació a aquest sector si bé, especialment a Itàlia n’hi ha un gran nombre amb 
dedicació al sectors de tèxtils per a indumentària o la llar. 
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5.1.9.1 Fédération Belgue de l’Industrie Textile, du Bois et de l’Ameublement – 
            Fedustria (Bèlgica) 
 
La industria tèxtil belga compta amb unes 900 empreses que donen ocupació a  unes 
24.000 persones i una xifra de negoci de 6 bilions d’€.  
Com ja s’ha indicat anteriorment, a Bèlgica no existeix una estructura de clúster del sector 
de tèxtils tècnics, però sí que hi trobem una associació patronal del sector tèxtil, 
Fedustria, creada l’any 2006 a Gant, que té una branca específica del sector de tèxtils 
tècnics. 

 

L’any 2010, Fedustria comptava amb 400 empreses associades del sector tèxtil, que 
representen més del 85% del valor afegit del sector tèxtil belga. Aquestes empreses es 
distribueixen en cinc grans grups de productes: tèxtils d’interior (llar), tèxtils per a 
indumentària, tèxtils tècnics, acabat tèxtil i filatura (fibres curtes i llargues). 

Els productes que fabriquen les empreses de tèxtils tècnics belgues cobreixen totes les 
àrees d’aplicació, incloent-hi les de tèxtils high tech per a indumentària, amb empreses 
altament especialitzades en determinats processos com el laminat amb membranes, el 
recobriment i la mateixa fabricació de teixits i de productes per a l’aprest i l’acabat 
funcionals. 

Les dades més significatives del sector belga de tèxtils tècnics, l’any 2010, són les de la 
taula 5.3. 

Nombre d’empreses 130 
Nombre d’empleats 8.000 
Facturació (milions d’€) 2.150 
Exportació 70% 
Evolució de l’activitat (en volum) +3% 
Participació en el valor afegit del sector tèxtil belga 36% 

 

Taula 5.3: Dades del sector de tèxtils tècnics a Bèlgica 

Els serveis que Fedustria ofereix a les seves empreses associades són els serveis 
clàssics d’una associació patronal tradicional. 
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5.1.9.2 TexClubTec (Itàlia) 

Igual que a Bèlgica, a Itàlia, potser el país tradicionalment més creatiu en la fabricació i, 
especialment, l’acabat de teixits, no existeix una estructura de clúster del sector de tèxtils  
tècnics, però sí que hi trobem una associació del sector, TexClubTec, amb una estructura 
mixta, tant dirigida a la comercialització com a la cooperació en la innovació i el 
desenvolupament, com a les funcions tradicionals de les associacions patronals.  

 

L’associació es va crear l’any 1998 i compta actualment amb 93 empreses associades. 
També té com a membres algunes associacions i laboratoris o centres de recerca i 
universitats, com el Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento, l’associació de 
constructors de maquinaria tèxtil ACIMIT, el Centro Tessile Cerico Societa’ Consortile per 
Azioni, els laboratoris CETMA de Brindisi, ARA S.p.a. de Pisticci, el CSI S.p.a. de Bollate, 
l’Istituto di Biometerologia-CNR de Firenze, els centres tecnològics Tecnotessile SRL de 
Prato i el Tessile di Como S.p.a de Como o la Città degli Studi al campus de Biella del  
Turin Polytechnic Institute , aquesta última, institució universitària sorgida de les 
iniciatives d’institucions locals i que l’any 2002 va instaurar un programa de formació 
universitària en la tecnologia tèxtil. 

La facturació de les empreses del sector de tèxtil d’ús tècnic italianes va ser l’any 2009 de 
3,2 bilions d’€, equivalent a unes 700.000 tones. 

Aquest sector té una importància creixent a Itàlia tant per l’elevada dedicació als temes 
de reacció al foc dels materials tèxtils, amb una secció dedicada a aquesta activitat   
(l’Aziende Italiane Tessili Antifiamma - AITA) i liderant-ne la producció europea de filats 
ignífugs  com, entre d’altres, per la fabricació de teles no teixides, que representa un 22% 
de la producció europea. Les més de 90 empreses del sector, cobreixen tota la cadena 
de valor de la indústria tèxtil, des de la fabricació de fibres i filats, fins a la confecció. 

 
5.2 MILLORS PRÁCTIQUES OBSERVADES  

En aquest apartat, s’analitzen les millors pràctiques observades en els 10 territoris 
analitzats, en els que es consideren 8 clústers regionals d’empreses de tèxtils tècnics 
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dels estats de la República Federal Alemanya, Regne d’Espanya, República Francesa, 
Regne Unit de Gran Bretanya i d’Irlanda del Nord, Regne de Suècia i República Txeca, 
així com les dues agrupacions territorials que tenen empreses amb dedicació a aquest 
sector al Regne de Bèlgica i la República d’Itàlia.  

Es considera que l’estructura clúster és la que millor permet el desenvolupament regional 
i l’orientació cap a mercats nínxol i, per tant, es destaquen especialment les activitats 
d’aquestes organitzacions, com a model a seguir, més que les orientacions individuals, 
també detectades, d’empreses o d’agrupacions d’empreses sense l’estructura 
organitzada de relació amb l’entorn universitari, de recerca, d’innovació i formació que 
caracteritza els clústers. 

No totes les empreses dels clústers analitzats tenen una cartera de productes 
exclusivament dedicada a mercats de tèxtils tècnics; de promig, potser són menys del 
50% les que la tenen; la majoria  combinen la fabricació de productes tèxtils dedicats a 
indumentària o a la llar, amb altres dedicats a mercats, nínxols o no, de tèxtils tècnics. En 
qualsevol cas sí que és cert que, en tots els mercats on estan presents les empreses dels 
clústers, majoritàriament,  es poden considerar innovadores en productes i/o processos. 

Per altre part, també és cert que en els territoris analitzats, la pertinença al clúster de 
tèxtils tècnics no és una condició imprescindible per a la dedicació als mercats de tèxtils 
tècnics, i fins i tot, empreses amb una llarga tradició, i consolidades al mercat, en la 
fabricació de tèxtils tècnics, no volen pertànyer als clústers; aquest fet es dóna 
especialment a les regions europees més mediterrànies dels països de França, Espanya i 
Itàlia i només s’explica per l’individualisme derivat  de l’origen familiar de moltes de les 
empreses tèxtils; en altres ocasions, per una suposada pèrdua de confidencialitat o de 
possibilitat d’imitació per part d’altres empreses.  

Aquesta manca d’idiosincràsia cooperativa, que pot ésser entre empreses que 
desenvolupen productes similars i, que per tant, són competidores no té en compte que la 
idea que inspira les decisions estratègiques del clúster és que per guanyar no és 
necessari que altres perdin, sinó que poden haver-hi varis guanyadors (decisions “jo 
guanyo, tu guanyes”) sempre que estigui clar quin és el marc en el que es coopera i quin 
és en el que es competeix. 

Les diferents tendències a la cooperació només s’expliquen, pet tant, per l’existència 
d’una sèrie de valors intangibles a les empreses que, individualment, conformen el teixit 
industrial d’una regió i en el tarannà de les institucions que els hi donen suport. Aquest 
tipus de valors, si bé són molt difícils de quantificar, és clar que tenen que veure amb 
qüestions de tipus cultural, social, històriques, d’identificació col·lectiva, etc., en definitiva 
amb la idiosincràsia de la regió, que en cada cas actuen de manera diferent. 

La capacitat de socialització, entesa com la capacitat per sobrepassar els límits 
productius i constituir-se com una entitat social més que implica i articula el conjunt 
d’actors que intervenen de manera directa o indirecta en el sector, és una de les 
esmentades qüestions que ha influït més en l’estructuració dels clústers, juntament amb 
l’existència d’una o unes institucions no productives, públiques o privades que han actuat 
de catalitzadores 
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Distingirem entre la que es pot denominar “estructura econòmica del clúster”, formada per 
les empreses i les relacions entre elles, de l’”estructura institucional del clúster” que inclou 
altres tipus d’organitzacions i institucions que afecten a l’activitat o capacitat innovadora 
de les empreses; d’aquestes organitzacions i institucions no productives, a vegades és 
difícil establir un criteri clar que permeti quantificar la seva real implicació en les activitats 
del clúster. 

Aquesta reflexió es realitza des d’una quàdruple perspectiva: l’origen, l’estructura i la 
gestió del clúster, la seva focalització cap a mercats nínxol del sector de tèxtils tècnics i el 
paper de l’Administració Pública. A aquest darrer actor, per la seva importància dins 
l’objecte de l’Estudi, se li dedica un capítol apart, el 5.3 Anàlisi del paper de les 
Administracions. 

 

5.2.1 Origen, constitució i creixement del clúster 

A l’origen de l’enfocament dels clústers basats en la interdependència es partia de la idea 
de que els actors són i tenen requeriments diferents i de que les competències o 
productes d’uns són necessaris per a la producció o innovació dels altres, és el cas de 
França, on inicialment es considerava fonamental l’anomenada “filière” o cadena de valor. 
En altres enfocaments, basats en la similitud, s’agrupaven activitats econòmiques que 
tenien unes condicions equivalents: en tecnologia, habilitats de la mà d’obra, etc.; és el 
cas de Catalunya, fins fa escassament un parell d’anys, quan l’Administració considerava 
només, i recolzava, els sistemes productius locals tèxtils com els motors de 
desenvolupament per a la indústria tèxtil catalana. 

L’origen dels clústers és variat, des de l’accident (la instal·lació d’una empresa en un lloc 
determinat i un posterior procés acumulatiu) als factors de l’entorn (circumstàncies 
històriques de la zona, una demanda local de productes no satisfeta, la prèvia existència 
de sectors de proveïdors, una o més empreses innovadores que estimulen el creixement 
de moltes altres, la nova creació en el territori d‘organitzacions universitàries, o de negoci, 
etc.). En els clústers analitzats en aquest Estudi,a exempció del Smart Textiles Borås de 
Suècia, els factors de l’entorn, especialment els històrics de la zona o una demanda local 
de productes, han estat les raons més influents en l’origen del clúster. 

En els territoris analitzats, les associacions gremials i patronals tèxtils d’àmbit estatal, i 
lògicament les regionals són, no solsament impulsores de l’activitat dels clústers de tèxtils 
tècnics, sinó que n’han estat promotores de la seva creació, al considerar que l’estructura 
en clústers constituïa un avantatge competitiu per als seus associats i, per tant, un 
benefici per a l’associació, amb les excepcions de  Catalunya i dels territoris de la 
República d’Itàlia i del Regne de Bèlgica.  

En el cas de Catalunya, la no existència d’una organització empresarial tèxtil d’àmbit 
regional - les empreses tèxtils catalanes, individualment o a través dels gremis locals o 
sectorials pertanyen a l’associació patronal Texfor que és d’àmbit estatal i que, al mateix 
temps, està integrada en el Consejo Intertextil Español que és també d’àmbit estatal-, ha 
fet que en la creació del clúster AE Tèxtils només hi hagin intervingut organitzacions 
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empresarials d’influència comarcal, a part d’altres institucions públiques i privades d’ambit 
regional. 

En el cas d’Itàlia i Bèlgica, si bé amb motivacions diferents per la idiosincràsia d’ambdós 
territoris, les associacions patronals han constituït àrees especifiques per a les empreses 
de tèxtils tècnics, si bé tal com s’ha dit, no tenen l’estructura de clúster regional. 

Els clústers, com a organitzacions del sistema industrial en les regions, es recolzen en un 
element que moltes vegades és feble o absent: la cooperació; aquesta cooperació no és 
només la d’organització de les relacions productives al llarg de la cadena de valor, que 
sempre han precisat del treball conjunt de totes les empreses ubicades en cada esglaó 
per assolir un determinat resultat en el producte final, sinó la capacitat d’estendre la 
cooperació més enllà de les necessitats productives, creant mecanismes d’acció conjunta 
en la innovació, la gestió i en els mercats. 

De fet, el realment interessant en els acords de creació dels clústers analitzats és la 
capacitat de les empreses per discernir que la cooperació és el mecanisme per “crear el 
pastís”, mentre que la competència serveix per “repartir-lo”. Quanta més cooperació, més 
gran serà el pastís i, per tant, més gran serà el benefici derivat de la competència. 

No es tracta, per tant, de mantenir acords per a compartir despeses en els 
aprovisionaments o de gestionar la consecució d’ajuts públics, tasques que realitzen 
associacions gremials locals, regionals o estatals, la pertinença al clúster és paral·lela a 
aquests objectius i té un compromís molt més ampli en objectius (al voltant de la 
innovació) amb les altres empreses, les administracions i els centres de competències. 

El clúster és també una sistemàtica de contacte i cooperació amb empreses de tèxtils 
tècnics d’altres regions o països; tots els clústers analitzats mantenen una col·laboració 
amb els d’altres regions europees, participant en projectes conjunts de recerca i 
innovació. Per altre part, el creixement del clúster té lloc perquè hi ha noves entrades i pel 
creixement de les empreses.  

Els nous entrants a vegades són empreses procedents d’altres regions (i països) , com 
en el cas del clúster UP-tex de la regió de Nord- Pas-de-Calais on hi ha un nombre 
creixent d’empreses de Bèlgica o nous aspirants o emprenedors i noves empreses que 
sorgeixen per processos de spin-off en el propi clúster; és el cas, per exemple, del clúster 
Smart Textiles Borås de Suècia. 

En alguns clústers, el nombre d’altes i baixes d’empreses és significatiu; certament que 
existeix en tots un nucli d’empreses que es manté constat i arriba fins a les 387 empreses 
del clúster de la regió de Northwest del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord, 
creat l’any 1999 amb 25 empreses.  

Altres agrupacions regionals ja tradicionals, com les de les regions de Rhône-Alpes o de 
Nord-Pas-de-Calais a la República de França, tenen actualment unes 113 empreses 
associades, amb una variació mitja anual de 10 – 15 altes i baixes. Les agrupacions 
d’origen més recent i en l’etapa de creixement i consolidació, de 2005  ençà, les de 
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Catalunya, Nekar-Alb o de Liberec, es mouen actualment entre les 20 i 40 empreses 
associades, amb un nombre d’altes i baixes significatiu.  

Aquest moviment, en els clústers més consolidats és degut, principalment,  a que 
determinades empreses entren a formar part d’un consorci que es crea per desenvolupar 
un projecte i que, una vegada finalitzat, abandonen l’organització. En els clústers més 
joves, els moviments d’altes i baixes són essencialment deguts a que s’associen al 
clúster empreses que no assimilen, no se senten còmodes o satisfetes, o no volen 
incorporar a la seva estratègia competitiva la idiosincràsia del clúster i l’abandonen; en 
tots els casos analitzats, el ratio de creixement  és positiu. 

En aquest sentit, els clústers ofereixen molts avantatges per a la creació de noves 
empreses: els gaps o forats són més fàcils de detectar, les barreres d’entrada són 
menors, existeix un mercat local, etc.; en aquest sentit, les institucions locals han jugat, 
especialment a les regions de França i Regne Unit de Gran Bretanya, un paper molt 
important. 

Per altre part, l’enfocament de la política de clústers, des de la perspectiva i el paper de 
les Administracions, difereix sensiblement d’uns països a altres. En alguns és de baix cap 
a dalt (bottom-up), i es centra en l’eliminació de les imperfeccions del mercat per facilitar 
iniciatives basades en els mercats, sense que es fixin prioritats nacionals. En altres és 
més de dalt cap a baix (top-down), en les que l’Administració (consultant a la indústria i 
als agents de recerca ) fixa prioritats nacionals, formula una visió-objectiu per al futur, i 
selecciona els actors que formaran part en els grups de diàleg amb la base del clúster, 
que posteriorment operen sense gaires interferències governamentals. Aquest darrer 
seria, per exemple, el cas de Suècia. 

El model francès és global en el sentit del domini que hi tenen les corporacions estatals, 
més dirigista i basat en l’orientació i el finançament pel govern, seguint la idea dels pôles 
de compétitivité, en els que tenen lloc concentracions d’universitats, centres de recerca, 
petites i  mitjanes empreses i algunes branques de grans empreses multinacionals. 

Al contrari, en el model italià els clústers sorgeixen dels esforços concertats 
d’organitzacions locals privades i municipals, amb associacions de productors i estretes 
relacions proveïdor-client (tant extern com intern), sense grans empreses estrangeres i 
amb pocs recursos públics en R+D+i i innovació 

A la República Federal d’Alemanya el model es basa en una definida jerarquia 
d’institucions, que comprèn des de grans institucions governamentals i privades fins a 
institucions de transferència de tecnologia múltiples, que proveeixen de serveis 
empresarials  a les pimes, així com en relacions proveïdor-client que condueixen a noves 
innovacions per enginyeria simultània; el model és, a més, relativament equilibrat en el 
que respecta a les relacions grans/petites empreses i  institucions públiques/privades de 
recerca, i un grau d’associacionisme superior a la mitja dels altres països amb clústers 
analitzats. 

Respecte a la prosperitat del clúster, es pot dir que cap dels clústers analitzats ha arribat 
a una mida en que el nombre d’entrants el faci créixer fins a la saturació, ni que el nombre 
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d’entrants s’aturi. Malgrat les esmentades i successives crisis del sector tèxtil i la 
relocalització, en els clústers de tèxtils tècnics analitzats, es donen tant situacions de 
creixement en els de constitució més recent (AEI Tèxtils de Catalunya, el de la regió de 
Neckar-Alb i Clutex de Liberec) com en els de més antiguitat (Techtera de Rhône-Alpes, 
Up-tex de Pas-de-Calais o Nwtexnet de Nortwest). 

 

5.2.2 Estructura i gestió del clúster 

A la figura 5.11 s’esquematitza l’estructura genèrica dels clústers analitzats, coincident 
amb la definició del concepte, i les principals activitats i fluxos de relació entre els actors. 

L’entitat gestora del clúster, amb un nombre de personal propi fixa molt reduït i gens 
burocratitzat, que oscil·la entre 1 i 6 persones, exerceix de dinamitzadora i gestora de la 
cooperació entre els actors del clúster, actuant de representant de l’organització en les 
relacions amb les Administracions regionals, estatals i comunitàries, així com en la relació 
amb altres clústers. 

Els diferents òrgans de gestió del clúster, en els que estan representats tots els actors 
(empreses, centres de recerca, universitats, administracions i altres organitzacions 
públiques o privades) defineixen tant les línies mestres de la gestió, com l’orientació,  i 
aplicació de les línies de recerca i desenvolupament, la seva concreció en projectes i la 
valoració dels mateixos. 

En els clústers més consolidats, un comitè d’orientació estratègica manifesta les seves 
opinions, i influeix, sobre el desenvolupament estratègic de la regió a les respectives 
administracions regionals i sobre els plans científics i d’innovació de les universitats i 
centres de recerca del seu entorn. 

 

Figura 5.11: Estructura genèrica dels clústers i fluxos d’activitat entre els actors. 
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5.2.3 Focalització i orientació al mercat de les empreses del clúster 

A les taules 5.4 a 5.13 es resumeixen, per a cadascuna de les deu àrees d’aplicació dels 
tèxtils tècnics, els principals trets de les seves característiques sectorials, de mercat i de 
possibilitats d’innovació, recollides en les converses mantingudes amb els responsables 
dels clústers analitzats, professionals experts del sector i aportacions pròpies dels autors. 

Les consideracions realitzades no són generalitzables, ja que per una part, en cada àrea 
d’aplicació hi conviuen productes dedicats a mercats nínxol o a mercats de masses i 
l’entorn industrial de cada regió, el seu nivell de desenvolupament i competitivitat i la 
situació de partida amb que afronta l’actual crisi econòmica-financera, fan que l’anàlisi no 
sigui universalment aplicable ja que els mercats locals, malgrat la globalització, continuen 
sent molt importants per a les petites i mitjanes empreses del sector de tèxtils tècnics. 

 

TÈXTILS PER A ENGINYERIA CIVIL 

Conviuen productes que han arribat a la maduresa, amb altres en etapa d’introducció. 
 
El mercat no ha arribat a la maduresa; les possibilitats d’aquests productes encara no són 
ben conegudes pels prescriptors i els potencials utilitzadors en les obres públiques. 
 
Les variacions cícliques de consum, degudes als plans de creació d’infraestructures de 
mobilitat dels països, han conduit, a vegades, a intenses guerres de preus. En els mercats 
europeus, el marcatge CE dels productes, es una exigència que en garanteix la qualitat. 

 
L’existència de prescriptors en els projectes de les Administracions per a l’adquisició de 
productes per concurs públic, l’exigència d’un sistema logístic per adequar el subministrament 
al consum, fan que l’entrada al sector sigui complexa. Malgrat això, existeix una protecció 
enfront les importacions de fora la UE, pels costos de transport d’uns productes que, en 
general són molt voluminosos. 
 
L’ús de geotèxtils en les obres d’enginyeria civil s’ha generalitzat; la continuïtat i el 
desenvolupament d’aquest camp d’aplicació depèn majoritàriament de la despesa pública per 
a projectes de gran envergadura.  
 
En els propers anys l’evolució a Europa de les inversions públiques en infraestructures de 
comunicació (autopistes, carreteres, aeroports, ferroviàries, etc) així com en la construcció 
d’abocadors d’acord amb les normatives europees, marcarà la tendència de creixement o 
estancament del mercat. 
 
Respecte als productes, per una part, sembla que les malles de reforç fetes amb màquina 
Raschel, tenen millor acollida que les fabricades amb teler de calada. Per altra, els productes 
es van fent més complexos, amb combinacions de teles no teixides i elements plàstics. 
 
Alguns productors de geotèxtils estan actualment subministrant una gamma de diferents 
materials tèxtils i no tèxtils, utilitzant tecnologies que inclouen els teixits, les teles no teixides, 
les geomembranes, productes plàstics d’extrusió, etc., per tal de proporcionar una cartera de 
productes complerta als seus clients. 
 

 
Taula 5.4: Tendències dels mercats i de la innovació dels tèxtils per a enginyeria civil. 



     ESTUDI DE BENCHMARKING EUROPEU SOBRE NÍNXOLS DE TÈXTILS TÈCNICS             65 

                                                                                     

                                                          

TÈXTILS PER A AGRICULTURA I PESCA 

Alguns productes, com els tubs de rec, es troben a l’ etapa d’introducció amb possibilitats de 
desenvolupament ja que la cultura de l’aprofitament rigorós de l’aigua en l’agricultura és baixa 
i es realitzen, encara, regatges per inundació; altres, com les malles de protecció, són ja 
productes madurs. 
 
Respecte al mercat, en canvi, la sensibilització en el sector agrícola no és encara general,  i el 
mercat potencial és molt gran. A determinats països d’Europa, la utilització d’agrotèxtils està 
molt més estesa; en altres és encara molt incipient En els darrers deu anys s’ha produït un 
augment considerable de la utilització de productes tèxtils per a la protecció de cultius 
iniciada, fa més de trenta anys, amb la utilització de làmines plàstiques. 
 
Respecte a les xarxes per a la pesca, es tracta de productes i mercats que es troben a la 
maduresa; en el cas de xarxes de nus, en decliu, en benefici de les fabricades amb màquina 
Raschel, quan aquesta substitució és mecànicament possible. 

La tendència del sector agrícola és substituir els sistemes de cultiu “clàssics” per àrees de 
cultiu intensiu en el que són molt importants les noves tecnologies i la mecanització del 
sector, entre altres factors. L’evolució a l’alça de l’índex de mecanització agrícola és una bona 
mostra de l’elevat grau d’especialització amb que s’està operant al parc europeu de 
maquinària agrícola. 
 
L’ús de tèxtils per a agricultura ha experimentat un notable desenvolupament a partir de la 
segona dècada dels 80; i es preveu que aquest increment continuï els propers anys, degut a 
la tendència a utilitzar materials tèxtils en detriment de materials plàstics per a la construcció 
d’hivernacles. 
En la protecció de cultius no es preveu l’aparició de substitutoris, encara que existeixen 
possibilitats d’innovació dels productes majoritàriament emprats actualment. El reciclatge de 
les malles ja utilitzades és una altra qüestió que el sector ha de resoldre. 
 
Hi ha hagut un fort augment en la construcció de piscifactories, el que comporta un 
creixement en la demanda de xarxes. 
 
La producció i el consum de xarxes “sense nus” a Europa és molt reduïda en comparació a les 
tradicionals de nus. Les tendències internacionals en general apunten cap a un ús més 
generalitat de xarxes “sense nus”. La progressiva reducció de les flotes pesquera del sud 
d’Europa, iniciada fa uns quants anys, ha limitat el nombre d’empreses dedicades a aquest 
producte que, per altra part, fabriquen també xarxes per a altres aplicacions de protecció 
personal en construcció, transport de mercaderies o equipaments esportius. 

 
Taula 5.5: Tendències dels mercats i de la innovació dels  tèxtils per a agricultura i pesca. 

 

TÈXTILS PER A CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA TÈXTIL 
 
La utilització de productes tèxtils en construcció es troba en una etapa de creixement; la 
cultura d’utilització del materials de reforç, aïllament, etc., encara no està consolidada. Per 
altre part, l’arquitectura tèxtil  en alguns països d’Europa, és encara incipient, mentre que en 
altres constitueixen una opció generalitzada.  
 
Existeixen encara moltes possibilitats de desenvolupament de productes i d’adequació de 
productes existents, a funcions específiques del sector de construcció. 
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Les empreses fabricants de productes tèxtils per a construcció i arquitectura tèxtil treballen 
amb els estàndards tècnics i els procediments comercials de la indústria de la construcció, 
buscant les economies d’escala òptimes i la màxima capacitat d’utilització allà on sigui 
possible i han de poder fer front a les pujades i baixades d’un mercat molt cíclic que, en els 
darrers anys, ha tingut un creixement rellentit o una forta davallada en alguns països. 
 

Malgrat això, l’augment del contingut de materials tèxtils als edificis, i els nous usos d’aquests 
com a estructures completes (arquitectura tèxtil), donaran una empenta al sector. Es preveu 
que els teixits de calada i punt tinguin un creixement important en aquest sector, encara que 
actualment, en algunes àrees, estan començant a produir-se canvis.  
 
En els últims anys, els spunbondeds de polièster s’han introduït en l’àrea de materials per a 
impermeabilitzacions en teulades. Les barreres transpirables d’humitat per a sostres són una 
àrea d’aplicació creixent, especialment per a les teles no teixides. 
 
L’aïllament tèrmic i acústic en les edificacions, lligat a l’ecologia i la sostenibilitat, és una àrea 
important de possibilitats d’innovació en productes de gran consum. 
 
L’arquitectura tèxtil té un potencial de creixement molt elevat, en el que els teixits de calada de 
fibra de vidre i els recobriments de politetrafluoroetilè tendeixen a substituir les estructures 
fetes amb polièster d’alta tenacitat i recobriment de policlorur de vinil. 

 
Taula 5.6: Tendències dels mercats i de la innovació dels tèxtils per a construcció i arquitectura tèxtil. 

 

TÈXTILS PER A ÚS MÈDIC – HIGIÈNIC - SANITARI 
 
Hi conviuen productes destinats a mercats de masses (sector higiènic o sanitari) amb altres 
per a mercats nínxol. A diferència dels altres mercats de tèxtils tècnics, el sector mèdic en 
general inclou un petit nombre de negocis globals amb marques fortes. La competència en el 
mercat és intensa i sembla que la indústria continuarà experimentant molts canvis 
estructurals en el propers anys. 
 
Moltes empreses tèxtils tradicionals han entrat al mercat de productes mèdics seguint 
estratègies de diversificació. Algunes d’elles s’han convertit en empreses que ofereixen una 
cartera de productes tèxtils i d’altra naturalesa.  
 
El sector es caracteritza per un continuat desenvolupament de producte per donar resposta a 
noves necessitats. La pressió per a desenvolupar productes d’ús sanitari nous, d’elevades 
prestacions i alt valor afegit, està estimulant les aliances entre productors de fibres, fabricants 
de teixit, confeccionistes i hospitals. El contract hospitalari i el renting, són dues opcions de 
mercat que poden ésser atractives per a empreses tèxtils de llenceria i uniformitat 
hospitalàries. 
 
Existeix una concentració de grans empreses multinacionals que fabriquen els productes de 
més valor afegit de l’àrea (trenats per sutures, pròtesi, etc). 
 

Augment de les taxes de població; particularment a les zones de recent desenvolupament i 
canvis demogràfics, incloent l’envelliment de la població als mercats d’Europa Occidental, el 
que suposa un  considerable augment dels productes d’ús higiènic, relacionats amb la 
incontinència. 
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Actitud social enfront als riscos per a la salut; augment de la consciència per a la salut dels 
treballadors per les amenaces de malalties que es transmeten per la sang o patògens que es 
transmeten per l’aire. El nombre de llits hospitalaris per nombre d’habitants és creixent, així 
com el de residències, geriàtrics, etc., el que suposa una opció de creixement per a la 
fabricació de llenceria hospitalària i uniformitat. 
 
En el camp hospitalari, la tendència iniciada als anys 80 del segle passat, de substituir els 
productes tèxtils d’ús continuat (teixits de cotó) per teles no teixides d’usar i llençar, s’ha vist 
frenada els darrers anys per la preocupació mediambiental. Actualment, conviuen ambdós 
tipus de productes, encara que en la indumentària i la llenceria és majoritari el teixit de 
calada. Per contra, en l’àrea del quiròfan, són majoritàries les teles no teixides del tipus 
spunbonded i meltblown. 
 
Creixement de la incorporació d’aditius de tipus bactericida o bacteriostàtic a tota la llenceria 
hospitalària. 
 
En fundes per a matalassos és progressiva la substitució del recobriment de policlorur de vinil 
del teixit, per la incorporació d’una membrana impermeable i transpirable. 
 
Es tendeix a la utilització de fibres biodegradables en substitució de les actuals, especialment 
en els productes higiènics. 

 
Taula 5.7: Tendències dels mercats i de la innovació dels tèxtils per a ús mèdic-higiènic-sanitari. 

 

TÈXTILS PER A AUTOMOCIÓ I TRANSPORT DE VIATGERS  

Les empreses tèxtils amb dedicació a aquesta àrea, dins la cadena de valor del sector 
d’automoció, es troben a nivell tercer o quart, amb moltes pressions per part del seus clients 
(un nombre reduït d’empreses multinacionals fabricants de components). 
 
La dependència d’aquestes grans empreses, i de les fabricants d’automòbils,  fan que existeixi 
sempre una incertesa sobre el futur, especialment als països amb costos salarials elevats.  
 
En el sector del transport públic de viatgers, la segmentació de productes és la mateixa que en 
el sector d’automòbils; no obstant això, els clients finals són diferents: aviació, transport 
marítim, ferrocarrils i autocars; aquest últim, és més semblant al dels automòbils. 
 
En general, pot  considerar-se com un sector a l’alça que es caracteritza per millores contínues 
de producte i enginyeria de processos i amb un augment de les possibilitats d’aplicacions dels 
productes tèxtils. 

En el sector d’automoció, igual que s’ha produït amb les empreses fabricants d’automòbils, la 
cadena de subministrament de components experimenta una integració creixent, en la que no 
hi ha lloc per a petites i mitjanes empreses que només podran garantir la seva presència al 
mercat si venen tot o la millor part dels seus actius a empreses del nivell superior. 
 
El consum de kilograms de fibres per a cotxes disminueix lleugerament. La utilització de 
materials tèxtils a les rodes ha disminuït amb el canvi de pneumàtics tradicionals per 
pneumàtics radials reforçats amb acer, mentre que els cinturons i mànegues reforçades 
duren més temps gràcies a l’ús de materials i tècniques de construcció millorats. En la 
tapisseria, especialment en aviació, i també en automoció, el cuir substitueix 
progressivament als teixits. 
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L’únic creixement de consum de tèxtils per a automoció s’ha produït amb els airbags 
d’automòbil, que es preveu que continuï amb el desenvolupament i augment de l’ús d’una 
àmplia gamma de tipus d’airbag (interns i externs). 
 

La utilització de materials compostos, dels que s’havia previst un consum deu vegades 
superior a l’actual, només es realitza en el sector de la construcció d’aeronaus i helicòpters. 

 
Taula 5.8 Tendències dels mercats i de la innovació dels tèxtils per a automoció i transport de viatgers 

 

TÈXTILS PER A EMBALATGE I TRANSPORT DE MERCADERIES 
 
L’aplicació dels materials tèxtils al sector de transport de mercaderies es concentra en el 
subsector de transport per carretera i ferrocarril; l’augment en la utilització de remolcs de 
càrrega lateral, que faciliten la planificació de les operacions logístiques de càrrega i 
descàrrega ha afavorit l’augment del consum de lones per a caixes de camió en detriment 
dels tradicionals tancaments rígids i de diferents tipus d’eslingues per a la subjecció i elevació 
de càrregues. 
 
Les empreses amb dedicació a aquesta àrea són, en general, petites o mitjanes, i amb una 
cartera de productes àmplia que cobreix també aplicacions en altres àrees, on s’utilitzen teixits 
impermeabilitzats, en el cas de les lones, o d’arnesos per a protecció personal o esport en el 
cas de les eslingues. 
 
Existeixen dos altres grans segments: el d’embalatge (sacs, contenidors, mantes protectores, 
etc.) i el de subjecció i elevació de càrregues (eslingues, cordes i cables) tant en productes 
reutilitzables com d’usar i llençar. 
 
 
El mercat de lones per a camió és un mercat madur i els creixements esperats en els propers 
anys són baixos. 
 
La producció europea de sacs i contenidors convencionals està en retrocés. No obstant, 
s’espera que hi hagi increments moderats de producció per l’evolució cap a productes més 
sofisticats i de més valor afegit o en els que la incidència de la mà d’obra en la confecció sigui 
molt reduïda. 
 
S’estima que el consum d’eslingues i trincatges tèxtils continuarà creixent moderadament en 
els propers anys. La generalització de les eslingues d’un sol ús incrementarà notablement el 
consum.  
 
El sector de cables trenats és molt competitiu i saturat d’oferta. Es preveuen creixements 
baixos del sector en els propers anys, encara que existeixen oportunitats de més creixement 
per a productes d’alta tecnologia que incorporen fibres especials. 
 
L’embalatge és una àrea en la que els materials tèxtils  estan desplaçant productes 
tradicionals com el paper o el plàstic  i se n’espera un creixement moderat en els propers anys. 
 

 
Taula 5.9: Tendències dels mercats i de la innovació dels tèxtils per a embalatge i transport de mercaderies. 
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TÈXTILS PER A PROTECCIÓ PERSONAL 
 
A partir de la publicació de les directives europees sobre equips de protecció personal (Epi’s) 
a principis del anys 90, el mercat ha experimentat un creixement important, tant en la roba 
per a protecció laboral com en la d’uniformitat/protecció, i encara no ha arribat a la maduresa. 
 
Respecte als productes, el mercat també ha començat a polaritzar-se cap a aplicacions de 
més altes prestacions i preus més elevats vs. baixos costos i productes de poques 
prestacions per aplicacions de riscos reduïts, amb un corresponent encongiment del mercat 
intermedi de fabricants dels teixits mès tradicionals per a roba laboral. (bates, granotes, etc.)  
 
Les empreses de confecció tenen moltes dificultats per competir al mercat final de 
commodities, mentre que les empreses que ofereixen solucions multi-funcionals d’alt valor, 
són més rentables, si bé existeixen mercats nìnxol, d’ámbit regional, que son explotats per 
petits tallers de confecció, al igual que passa amb la roba esportiva. 
 
Les habilitats que es requereixen per estar al sector d’indumentària de protecció, a un nivell 
de prestacions baix, no són diferents de les de la indústria d’indumentària tradicional. No 
obstant, les distàncies a recórrer en els canals de distribució normalment són més curtes i els 
canvis en el disseny són freqüents, de manera que es requereix un cert grau de flexibilitat i 
versatilitat. Als segments més elevats del mercat es requereixen unes habilitats més elevades 
per tal de produir peces més complexes, sempre d’acord amb les normatives establertes, ja 
que el marcatge CE de les peces es obligatori als mercats europeus. 
 
El disseny i les especificacions tècniques són temes més crítics en aquesta indústria. El sector 
requereix un coneixement específic dels requisits dels usuaris finals, de les prestacions dels 
teixits i el disseny de les peces, per adonar resposta a les exigències normatives. 
 
La demanda és lleugerament creixent i cada vegada té més interès el servei de renting per a 
indumentària laboral i de protecció. 
 
La indumentària militar i de cossos de seguretat, constitueix un segment especial, tant per les 
prescripcions com per la relació fabricant – client, que és molt estreta i complexa. 
 
El concurs públic és el sistema més freqüent, i sovint (Administracions estatals, regionals o 
municipals) obligat per a la comercialització d’aquest tipus de productes. 
 
 
Es preveu l’augment de les exigències normatives d’obligat acompliment i la pressió dels 
treballadors en quant a indumentària de protecció. 
 
Les possibilitats d’innovació de productes depèn, en gran part, de les multinacionals 
fabricants de fibres ja que són aquestes les que donen el valor afegit al producte. En aquest 
moment però, la lliure disponibilitat al mercat de fibres high tech (especialment aramides) 
procedents de Corea o la Xina, trenca les exclusivitats i les restriccions que tenien 
establertes les tradicionals multinacionals fabricants de fibres. 

 
La indumentària laboral, i part de la d’imatge, sense cap valor afegit, s’ importa de països amb 
costos de mà d’obra baixos. Existeixen però petits mercats nínxol per disseny, exclusivitat, 
personalització, servei, etc. que poden ésser interessants per a petites empreses. En 
qualsevol cas, sense indústria de confecció, la de fabricació de teixits ha de buscar altres 
oportunitats en robes amb més valor afegit (teixits amb membranes, teixits elàstics, acabats 
especials, etc.). 
 

 
Taula 5.10: Tendències dels mercats i de la innovació dels tèxtils per a protecció personal. 
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TÈXTILS PER A ESPORT I LLEURE 
 
El sector de la indumentària esportiva es troba constantment, des dels darrers 20 anys, 
respecte als productes, en una etapa de desenvolupament, amb variacions cícliques del tipus 
d’esport (tennis, ciclisme, esquí, golf...) i dels productes per a la seva pràctica. 
 
Idènticament, el mercat ha experimentat un creixement paral·lel, amb un augment de 
practicants d’esports i d’èmfasi en la funcionalitat de les peces utilitzades per a millorar el 
confort i el rendiment del practicant de l’esport. 
 
Ambdós aspectes han contribuït a crear una àrea d’aplicació creixent que, per altra part, està 
dominada per unes poques empreses multinacionals de disseny i distribució, ja que la marca 
té un valor important per al consumidor. 
 
En altres equipaments esportius, veles, tendes de campanya, motxilles, sacs de dormir, etc., 
que precisen d’una quantitat de mà d’obra important per a la fabricació, aquesta ja fa anys que 
s’ha traslladat a països amb costos més baixos. 
 
 
 
Els consumidors dediquen una quantitat de temps cada vegada més gran en realitzar 
activitats de lleure, el que ha portat a un increment en la demanda de materials i indumentària 
esportiva d’elevades prestacions, amb un fort component estètic. 
 
La indumentària esportiva s’ha convertit en una indústria globalitzada amb la producció 
concentrada a Extrem Orient. 
 
Les firmes multinacionals d’indumentària i equipament esportiu dominen els mercats de tots 
els països. 
 
Les opcions, per a les petites i mitjanes empreses fabricants de teixits, estan en l’aplicació de 
totes les innovacions tecnològiques en fibres, laminats, recobriments, acabats, etc., per a les 
empreses confeccionistes que abasteixen mercats regionals o de volums que no són 
interessants per a les grans empreses. Aquests mercats nínxols regionals, i a vegades gaire 
bé locals, han donat lloc a l’aparició sobre els territoris, d’empreses que personalitzen els 
productes, especialment per a col·lectius locals. 
 
En instal·lacions esportives, les cobertes amb estructures tensades i la gespa artificial, són 
dues grans àrees de desenvolupament i de creixement de mercat. 
 

 
Taula 5.11: Tendències dels mercats i de la innovació dels tèxtils per a esport i lleure. 

 

TÈXTILS PER A USOS INDUSTRIALS 
 
Els fabricants tèxtils que serveixen a aquest sector han de proporcionar desenvolupament de 
producte i capacitat de servei per oferir als usuaris dissenys i aplicacions individuals i 
localització i resolució de problemes tècnics, proporcionar una resposta ràpida de fabricació i 
distribució per poder satisfer la gran varietat d’especificacions individuals dels clients i el seus 
requisits de subministrament en diversos sectors industrials, per a filtració, cintes 
transportadores, juntes d’estanqueïtat, neteja industrial i polit, etc. 
 
Existeix molta rivalitat entre competidors per a fidelitzar clients d’aquests mercats nínxol, molt 
fragmentats i de mides molt diverses, en els que s’aplica el producte tèxtil.  
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En alguns mercats, el client és “molt informat” i exigeix l’acompliment d’especificacions 
tècniques; en altres, sap el que necessita, però no el que vol. 
 
En l’àrea dels materials compostos, l’accés a les matèries primeres constitueix una protecció 
en front de l’entrada de nous competidors. 
 

El creixement del sector dels tèxtils per a usos industrials ha estat fortament associat a 
l’augment en l’automatització de processos i manipulació de materials, al propi 
desenvolupament de tots els sectors industrials i a les possibilitats del materials tèxtils per 
ésser substitutoris d’altres (cas dels composites). 
 
Diverses empreses han desenvolupat estratègies enfocades al mercat/client, creant vincles a 
llarg termini amb una indústria en concret i desenvolupant productes per a solucionar 
problemes del client utilitzant diferents tecnologies tèxtils. 

 
Taula 5.12: Tendències dels mercats i de la innovació dels tèxtils per a usos industrials. 

 

TÈXTILS PER A PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL 

És una àrea d’aplicació en la que els productes es troben en etapa de desenvolupament. La 
sensibilitat pública, i la normativa sobre temes de protecció del medi ambient, és encara feble i 
recent, és per això que el mercat es troba també en l’etapa d’introducció. 
 
No és una àrea d’aplicació amb empreses fabricants dedicades exclusivament a aquest tipus 
de productes; en general són les mateixes empreses fabricants de geotèxtils, de materials 
filtrants o d’aïllants (generalment de teles no teixides). 
 
És un mercat incipient, en alguns casos vinculat al de geotèxtils o al d’usos industrials, amb un 
gran potencial de creixement. 

La creixent sensibilització col·lectiva pels temes de protecció del medi ambient i, especialment, 
l’aparició de normes i reglaments, fa que el mercat tingui unes expectatives de creixement molt 
elevades. 
 
Moltes possibilitats d’innovació de productes per donar resposta a noves demandes dels 
mercats. 

 
Taula 5.13: Tendències dels mercats i de la innovació dels tèxtils per a protecció mediambiental. 

 

Com a complement de les deu àrees d’utilització comentades, s’hi podrien afegir les ja 
esmentades de tèxtils high tech per a indumentària o la llar, en les que s’hi consideren els 
productes tèxtils  que, dedicats a aquests dos mercats tradicionals, incorporen 
innovacions tecnològiques per a millorar la seva funcionalitat i diferenciar-se dels 
competidors, com poden ésser, per exemple, les teles laminades amb membranes imper-
transpirables o les tapisseries amb acabats específics anti-taca o ignífugues, que es 
poden considerar respectivament, o no, dins les àrees de tèxtils per a protecció personal i 
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esport i lleure, o dins la de tèxtils per a transport de viatgers, per exemple; en aquest cas, 
el concepte de tèxtil tècnic s’eixampla fins  a identificar-se amb el de tèxtil innovador. 

En qualsevol cas, en totes les àrees d’utilització, es poden trobar mercats nínxols o 
productes nínxol  dirigits a segments de mercat amb més valor afegit per al consumidor, 
que conviuen amb altres mercats de masses, malgrat la condició de tèxtils tècnics que 
tenen els seus productes. Es pot generalitzar que, en totes les àrees d’aplicació dels 
tèxtils tècnics existeixen mercats nínxol i que les estratègies de detecció, i entrada, poden 
ésser sistematitzades de manera genèrica. 

De l’anàlisi de les  pràctiques observades en el treball de camp realitzat,  s’ha elaborat un 
model (figura 5.12) que partint de la cadena de valor abreujada del sector de tèxtils 
tècnics, esquematitza les estratègies i els factors clau d’èxit comuns en la majoria 
d’empreses dels clústers de les regions analitzades, en les que són tan freqüents les 
estratègies de pull marketing com de push marketing per a la introducció de productes en 
els mercats nínxol de les diferents àrees d’aplicació dels tèxtils tècnics. 

En aquest sentit s’ha establert un paral·lelisme entre ambdues estratègies de mercat: de 
producte nínxol (que l’empresa, fruit de la innovació, ofereix als seus clients per a donar 
resposta a demandes potencials o reals) o de mercat nínxol (que demanda a l’empresa 
productes innovadors per a la seves necessitats). 

Es destaca especialment que, en ambdues situacions, el coneixement del consumidor és 
el factor clau d’èxit mes important,  junt amb les aliances estratègiques i la fidelització de 
la demanda.  

Altres factors clau d’èxit en els mercats nínxol, des de la perspectiva d’aquests són 
l’existència de barreres d’entrada que en dificultin la de nous competidors, el servei als 
clients, la consecució d’una quota de mercat suficient, aconseguir una base de clients 
fidels i que aquests tinguin la percepció de rebre un producte amb un valor diferenciat.  

Des de la perspectiva del producte, la qualitat, la imatge de marca, les 4 P’s (product, 
price, promotion, placement), la diferenciació dels competidors i l’aconseguiment d’un 
valor objectiu pels consumidors, constitueixen els factors clau d’èxit,  

En les estratègies de mercat, la recerca i la innovació en productes, la praxis prova/error 
en el desenvolupament de productes, la interacció amb els proveïdors i la creació d’una 
imatge de marca, són les principals eines i mètodes per a aconseguir productes que 
puguin ésser oferts a mercats nínxol. 

Les estratègies de mercat, per a entrar a servir necessitats demandades pels clients dels 
mercats nínxol es recolzen en la investigació de mercats i l’anàlisi dels competidors, les 
relacions estretes amb els clients i la interacció amb els distribuïdors (si existeixen) i, 
també, en la creació d’una imatge de marca o d’empresa de qualitat i servei. 

Els canals de distribució per als mercats nínxol són molt diferents  per a cada àrea 
d’aplicació dels tèxtils tècnics; alguns són llargs, amb diferents esglaons (com el de tèxtils 
per a construcció o d’ús mèdic–higiènic-sanitari) i altres són molt més directes, com la 
majoria de tèxtils per a usos industrials o els tèxtils per a agricultura. 
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Figura 5.12: Model d’identificació i estratègies d’orientació a mercats nínxol de tèxtils tècnics.
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5.2.4 Relacions amb l’entorn i paper de les universitats i dels centres de recerca 

En els clústers de les regions estudiades, creats majoritàriament i amb les excepcions 
esmentades, de forma espontània per actors locals que volien aconseguir avantatges 
competitius de les sinergies de diferents factors existents a la seva àrea geogràfica 
(tradicional dedicació tecnològica al sector tèxtil, presència de proveïdors i clients, accés 
a recursos humans qualificats, disponibilitat d’infraestructures, costos reduïts de 
comunicació i transport per la proximitat geogràfica, presència d’universitats, centres 
d’assaig i recerca, institucions financeres o altres organitzacions públiques o privades) es 
produeixen, en general, múltiples efectes beneficiosos (figura 5.13) que afecten a 
diferents activitats i actituds dels actors del clúster i de l’entorn. 

En efecte, la proximitat física reforça la creació de lligams formals o informals de la 
col·lectivitat ( empreses, les universitats, els centres de recerca, els agents intermedis i 
les administracions) i la seva implicació en el projecte comú.  

Això serveix per implicar les empreses en les interconnexions dins la cadena de valor del 
sector, creant relacions de consideració de proveïdors-clients interns, tot empenyent el 
treball en equip i la recerca comuns. Els contactes amb les administracions són també 
més senzills i fluids, a través de l’òrgan de gestió del clúster, per adaptar les 
infraestructures del territori del clúster a les necessitats del negoci. 

La pertinença al clúster suposa per a les empreses, per a garantir la supervivència en 
aquest entorn competitiu, un estímul per a facilitar els processos d’innovació i 
desenvolupar les capacitats necessàries per a implementar-los  i a empènyer-les cap al 
desenvolupament d’estratègies innovadores de producte i de procés, de les que en 
resulten millores de la seva competitivitat. Les empreses, en el clúster, de manera 
volguda o no, aprenen l’una de l’altra i en aquest entorn, cometre errades està permès i 
forma part del procés d’aprenentatge. 

 

Figura 5.13: Relacions amb l’entorn i efectes generats per l’estructura clúster. 
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Finalment, assenyalar que, en tots el casos analitzats, els clústers han servit per donar  
atractiu o reforçar-lo als territoris, contribuint al seu creixement econòmic i estabilitat 
social, exercint un efecte crida per a empreses proveïdores, de serveis, etc., relacionades 
amb el clúster o amb altres sectors industrials; el clúster proporciona al territori una 
concentració envejable d’empreses de fabricació, subministradors de productes i serveis, 
universitats i institucions de recerca que impulsen la creació i l’intercanvi d’informació i la 
millora de les oportunitats per innovar.  

En la consecució d’aquests efectes de benefici per a les empreses i el territori, en els 
clústers més consolidats, hi han jugat un paper important els centres de competències: 
les universitats i els centres de recerca, públics i privats. 

Des de la perspectiva sectorial, un dels objectius dels centres de competències de les 
regions analitzades, és sostenir el desenvolupament dels industrials del sector del tèxtil.  
Aquest ajut ha consistit en prendre mesures i posar a disposició recursos dirigits a 
augmentar les sinergies entre actors del sector. L’evolució d’aquest ajut ha anat aparellat 
amb el de la indústria tèxtil.  Amb la mirada posada en les dificultats trobades per la 
indústria tèxtil tradicional , l’objectiu principal d’aquests centres ha estat acompanyar les 
empreses en el seu camí cap al sector de tèxtils tècnics. Un dels exemples emblemàtics 
d’aquesta visió és l’Intitut Français du Textile et de l’Habillement que, en la seva seu a la 
regió de Rhône-Alpes, als anys 80 del segle passat, va reorientar la seva dedicació al 
sector d’assaig i recerca en les problemàtiques tradicionals del sector tèxtil en general, 
cap als tèxtils tècnics i ha estat protagonista en totes les successives iniciatives que s’han 
emprès a la regió en aquesta direcció, fins a la creació del clúster Techtera. 

Ara bé, des de l’opinió dels centres europeus contactats, l’únic mitjà per a les empreses 
tèxtils europees per a ser competitives de cara a  la competència dels països amb baix 
cost de mà d’obra és la innovació permanent, un criteri essencial per a trobar nous 
camins de creixement. L’aposta realitzada pels centres ha estat, doncs, un llançament, el 
més propici possible, cap a la innovació i cap a la transferència de les innovacions a les 
empreses. 

En aquest sentit, es distingeixen dos nivells de recerca i d’innovacions, que haurien de 
coincidir amb el diferent paper que en termes de R+D+i tenen les universitats i els centres 
de recerca i innovació: 

- desenvolupaments industrials a curt termini, optimització dels existents per a 
millorar les tecnologies, els processos, etc., que correspondria als centres de 
recerca i innovació,  
 

- recerca prospectiva a llarg termini, assimilant en tant que possible les 
problemàtiques “tèxtils” a les problemàtiques “materials”, que correspondria a les 
universitats i els seus centres de recerca. 

 

Aquesta diferenciació de rols no és pas, però, homogènia en les regions analitzades, en 
moltes situacions universitats i centres de recerca i/o d’innovació públics, i molt més els 
privats per raons òbvies, simultanegen la realització de serveis d’assaig i certificació de 
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productes, amb recerca bàsica, aplicada o desenvolupament de productes, tot cercant 
fons de finançament, públic o privat que els faci sostenibles. 

En qualsevol cas, entre les bones pràctiques observades, en els centres de competències 
relacionats amb dedicacions regionals a tèxtils tècnics, cal destacar: 
 

- Des de l’aspecte de la formació, l’adaptació dels programes dels departaments de 
les universitats a les necessitats de la indústria i la  posada en marxa de polítiques 
de formació contínua de seminaris, de programes de reconversió, etc., així com 
l’afavoriment de les disciplines complementàries de recerca (química, biològica, 
mecànica, electrònica, etc..) per a diversificar les problemàtiques i explorar altres 
competències que les aportades pels especialistes de la indústria tèxtil que 
tradicionalment s’havien format. 

 
- Serveis diligents d’assaig per a l’anàlisi i control dels productes i processos, així 

com de certificació de conformitat a la reglamentació internacional dels diferents 
productes de les àrees d’aplicació dels tèxtils tècnics. 
 

- Posada a disposició de les empreses d’eines de producció pilot o en microsèrie 
per a les etapes prèvies a la industrialització dels desenvolupaments i la posada a 
disposició de les empreses del material científic de cost i manteniment elevats, 
però d’utilitat puntual  

 
- Oferta de serveis de vigilància i prospectiva tecnològiques dels sectors connectats 

a la indústria tèxtil, anàlisi crítica de signes fiables, i elaboració de butlletins 
generals i/o de notes personalitzades. 

 
- Assistència a la gestió de la propietat industrial, amb ajut a la redacció i a la 

defensa de patents. 
 

- Les universitats o els centres de recerca i/o innovació, realitzen 
codesenvolupaments amb les empreses, de manera que aquestes financen una 
part de la recerca, però és la universitat que demana la patent de la innovació 
resultant d’aquests treballs,  i la que n’és propietària.  En contrapartida, l’empresa 
posseeix una exclusivitat de l’ús d’aquesta patent sobre certes aplicacions i per 
una durada determinada. La participació conjunta en projectes de recerca o 
innovació, co-finançats amb recursos regionals, estatals o comunitaris, es 
l’exemple més clar d’aquesta pràctica en tots els clústers analitzats. 

 

5.3 ANÀLISI DEL PAPER DE LES ADMINISTRACIONS 

A l’analitzar el paper que han jugat les Administracions Públiques supranacionals, 
estatals, regionals o locals (entenen per Administració  l’estructura política que recapta, 
rep o disposa de recursos públics i els assigna a les organitzacions públiques o 
semipúbliques amb personalitat jurídica que en gestionen la seva dedicació a activitats de 
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recolzament, recerca, formació, internacionalització, etc., en benefici de l’entorn productiu 
que genera riquesa i ocupació en el territori), cal distingir entre les etapes de creació del 
clúster, la de creixement i consolidació, i la de maduresa. 

Des d’aquesta perspectiva, s’analitza el paper que han jugat les respectives 
Administracions dels entorns politics dels clústers i altres associacions analitzades en la 
política de creació i manteniment dels clústers regionals i, específicament, dels que són 
objecte d’aquest estudi. 

Els clústers – i més concretament els clústers tecnològics – s’han convertit, en els darrers 
decennis, en un instrument sistemàtic per a fomentar el desenvolupament econòmic 
regional. A més, l’enfocament europeu cap a la concurrència indueix a un continu 
redimensionament, tant dels ajuts sectorials com els regionals a les empreses.  

En aquest context, la política de clúster assumeix una gran rellevància. En efecte, la 
política de clústers té la doble naturalesa de política desvinculada del sector industrial i de 
política que ofereix la possibilitat de centrar l’atenció tant sobre els territoris com sobre els 
clústers de dimensió continental. A més, l’enfocament dels clústers té l’avantatge de 
permetre les empreses passar de polítiques tradicionals basades en la construcció 
d’infraestructures a polítiques de millora de l’ambient econòmic on operen les empreses i 
els actors locals. 

Actualment a Europa, es poden identificar tres enfocaments de polítiques aplicades als 
clústers: 

- Enfocament centrat en la innovació ( Alemanya, Bèlgica, França o Suècia). 
 

- Enfocament que s’emfatitza principalment en el desenvolupament regional i la 
competitivitat de la indústria, però sense perdre de vista el paper que juga la 
innovació (Espanya o Itàlia). 

 
- Enfocament més pragmàtic, que té per objectiu transferir bones pràctiques en 

contextos on els clústers encara són molt febles (com són els nous estats 
membres de la UE). 

 

A nivell de la Comissió Europea ja fa uns anys que s’estan llançant programes específics 
per a clústers. En aquest sentit, cal destacar el llançament, l’any 2006, de la iniciativa 
Europa INNOVA19, que aspira a convertir-se en el laboratori per al desenvolupament i 
experimentació de noves eines i instruments de suport a la innovació amb l’objectiu 
d’ajudar les empreses innovadores a innovar millor i més ràpid. Reuneix proveïdors 
públics i privats de suport a la innovació així com agències d’innovació, oficines de 
transferència de tecnologia, incubadores d’empreses, intermediaris de finançament, 
clústers i altres. 

                                                             
19 www.europe-innova.eu 
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L’any 2009 es va llançar un nou pla d’accions, dins aquesta iniciativa, enfocat en tres 
àrees: la cooperació transnacional entre clústers, serveis de coneixement intensiu i eco-
innovació.  

Com a actuació de suport, es va crear el European Cluster Observatory20, un portal que 
proporciona una gran varietat d’informació sobre clústers europeus, i en el que s’hi pot 
trobar un mapping de clústers europeus regionals, basat en 38 categories sectorials. 

A nivell tèxtil, el portal genera el següent mapa (figura 5.14) que localitza els clústers 
tèxtils regionals d’Europa. El portal també permet identificar el nombre de treballadors de 
tots els clústers sectorials d’un país. A la figura 5.15 es mostra el mapa obtingut pel 
sector tèxtil. 

En el següents apartats es detallen les polítiques de clústers de cada un dels països on 
estan localitzats els clústers exposats a l’apartat anterior. Les polítiques de clústers de 
cada país, tant a nivell nacional com regional, són les que determinen el paper de les 
administracions i altres organitzacions de l’entorn socioeconòmic, polític i del 
coneixement en els clústers analitzats. 

 

Figura 5.14: Localització dels clústers tèxtils europeus20 

                                                             
20  European Cluster Observatory. www.clusterobservatoty.eu 
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. 

 

Figura 5.15: Països europeus amb clústers d’empreses tèxtils 20 

 

5.3.1 República de França 

França és un cas de política de clústers enfocada a la innovació. En aquest país, l’any 
2004 es va desenvolupar una nova política industrial; es varen identificar els “Pols de 
Competitivitat”, amb l’objectiu de reforçar les especialitzacions de la indústria francesa, 
crear les condicions favorables per a l’aparició de noves activitats de gran projecció 
internacional i millorar l’atractiu dels diversos territoris. 

La definició que dóna el govern francès de pol de competitivitat és la següent: 
“combinació, en un espai geogràfic determinat, d’empreses, centres de formació i unitats 
de recerca pública o privada, que tenen les següents característiques: a) estan 
compromesos en una cooperació recíproca; b) creen sinergies al voltant del marc 
tecnològic i científic que els competeix; c) han de buscar la massa crítica per aconseguir 
una competitivitat i una visibilitat internacional”21.  

L’activitat en favor dels pols de competitivitat es basa en vuit principis d’acció: 

i) Identificar i valorar els pols existents o potencials a través d’un procediment de 
labellisation. 

ii) Fomentar les col·laboracions horitzontals i les xarxes d’empreses: planificar les 
polítiques públiques per afavorir l’intercanvi de certes funcions entre empreses. 
                                                             
21 Les Pôles de competitivité. www.competitivie.gouv.fr. 
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iii) Invertir en recursos humans: promoure la participació dels recursos humans en el 
desenvolupament col·lectiu i enriquir les seves qualificacions, impulsar els plans 
provisionals de selecció del personal, la formació col·lectiva i la generalització de bones 
pràctiques, administrar els recursos humans de forma col·lectiva i fomentar les 
estructures comunes (agrupacions d’empleats, agrupacions d’interessos econòmics, etc.). 

iv) Intensificar les relacions entre el món empresarial i la recerca i entre el món 
empresarial i la formació. 

v) Afavorir i impulsar la creació i el desenvolupament d’empreses innovadores i de noves 
ocupacions. 

vi) Acompanyar el desenvolupament dels pols amb el de les infraestructures (connexions 
ferroviàries, aèries, de carretera). 

vii) Promoure una política de xarxa regional europea; controlar que els ajuts europeus no 
siguin antinòmics a la constitució dels pols de competitivitat. 

viii) Realitzar el projecte en partenariat entre actors públics i privats i respectant el principi 
de governança. 

 
El govern francès , després d’una avaluació positiva de la primera fase de la política de 
clústers (2006-2008) (fins l’any 2008 es varen destinar 830 milions d’€ al 
desenvolupament dels pols), va decidir destinar 1,5 billons d’€ al llançament de la segona 
fase (2009 – 2012) que, a més del continu suport a la R+D, centre de la dinàmica dels 
pols, comprèn tres eixos: 
 

- Enfortiment de la gestió estratègica i lideratge dels clústers, incloent la creació de 
“contractes d’acompliment” i l’enfortiment corresponent de l’Estat. 
 

- Noves modalitats de finançament, especialment per a les plataformes per a la 
innovació. 

 
- Desenvolupament d’un ecosistema d’innovació i creixement, incloent un major ús 

de finançament privat i la recerca de millors sinergies territorials. 
 

Actualment, França compta amb 71 pols de diversos sectors industrials. A la figura 5.16 
se’n mostra el mapa. 

Una de les condicions principals per a l’èxit de la política de clústers francesa, és la 
cooperació existent entre els actors públics, i particularment entre l’Estat i les institucions 
territorials, que donen suport als projectes d’aquests clústers. 

Com ja s’ha comentat en els apartats anteriors, a França existeixen 2 pols de 
competitivitat dedicats al sector dels tèxtils tècnics: Techtera i UP-tex i un altre pol 



     ESTUDI DE BENCHMARKING EUROPEU SOBRE NÍNXOLS DE TÈXTILS TÈCNICS           81 

                                                             

                                                          

relacionat amb la indústria tèxtil però no específic del sector de tèxtils tècnics, el Fibres 
Grand Est. 

Aquests pols/clústers s’han beneficiat des de l’inici de la política de clústers dels 
avantatges que suposa ser un pol reconegut per l’Estat. Aquesta política industrial 
francesa ha permès que els clústers de les regions de Rhône-Alpes i Nord-Pas-de- Calais 
siguin dels clústers del sector de tèxtils tècnics més potents d’Europa, especialment en 
termes de generació de projectes de R+D. 

 

Figura 5.16: Mapa dels pols de competitivitat de la República de França22 

 

5.3.2 Regne d’Espanya 

A Espanya, les polítiques de clústers es varen iniciar a nivell autonòmic, essent el País 
Basc i Catalunya les comunitats pioneres.  

A Catalunya es varen començar a aplicar polítiques de clústers l’any 1993. Una de les 
actuacions que va desenvolupar el govern català és el mapa de Sistemes Productius 
Locals, l’any 2005, definits com a: agrupacions d’empreses d’un determinat sector o 
                                                             
22 Pôle de compétitivité Up-tex. www.up-tex.fr. 
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segment estratègic en un espai geogràfic limitat, que creen entre elles relacions de 
sinergies i complementarietat. 

Dins del sector tèxtil, fa encara només cinc anys, i seguint els criteris de les ancestrals 
agrupacions gremials (cotó, llana, cinteria, teixits de punt, etc.) l’Administració 
Autonòmica catalana va “identificar” nou anomenats Sistemes Productius Locals, seguint 
els criteris obsolets d’especialització tecnològica dins la cadena de valor del sector tèxtil 
(figura 5.17). Si bé és cert que en algunes comarques l’especialització en una 
determinada activitat tèxtil es segueix mantenint, com per exemple el gènere de punt a 
l’Anoia o al Maresme, en altres casos, com la tradicional especialització en filatura i 
teixidura de llana atribuïda en el mapa català a la comarca del Vallès Occidental és 
inexistent i actualment conviuen a la zona empreses de totes les especialitats tèxtils, 
entre elles moltes dedicades als tèxtils tècnics. 

 

Figura 5.17: Els sistemes productius locals catalans23 

L’Administració catalana, passats disset anys des de l’inici de la seva política de clústers, 
l’any 2010, va iniciar un replantejament per a millorar-ne l’efectivitat i adaptar-la a les 
recomanacions europees dels anys 90. Fins ara, les actuacions havien anat adreçades a 
clústers de dimensions reduïdes i de concentració geogràfica molt local. Ara, des de 
l’Administració es determina que els nous clústers de Catalunya perden el gentilici i la 
característica unisectorial i passen a identificar-se sobre una estratègia comuna o un 
mateix mercat. L’any passat, els mateixos autors de l’estudi oferien una visió de la realitat 

                                                             
23  J.M. Hernández  et al.  Op. cit. 
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catalana més acurada i acord amb la realitat que ja fa més de trenta anys és vigent a tot 
Europa24. 

En aquest sentit, l’AEI Tèxtils, creada l’any 2008 ja estava enfocada en aquesta direcció; 
per aquest motiu, es va constituir d’acord amb la política de clústers a de l’Estat 
Espanyol, que en aquelles dates ja contemplava estructures d’aquestes característiques i 
s’adaptava millor a l’essència fundacional de l’Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils 
que la política de l’Administració catalana.  

La política de clústers espanyola es va iniciar l’any 2006, quan el Ministeri d’Indústria, 
Turisme i Comerç va publicar l’ordre ITC/2691/2006 amb l’objectiu de regular les bases, 
el règim d’ajudes i la gestió de suport a les Agrupacions Empresarials Innovadores 
(AEIs), que es defineixen com: “la combinació en un espai geogràfic o sector industrial 
concret d’empreses, centres de formació i unitats d’investigació públics o privats, 
involucrats en processos d’intercanvi col·laboratiu, dirigits a obtenir avantatges i/o 
beneficis derivats de l’execució de projectes conjunts de caràcter innovador. Aquesta 
activitat s’organitzarà entorn a un mercat o segment de mercat objectiu i/o una branca o 
sector científic-tècnic de referència. L’objecte de l’AEI així estructurada serà assolir una 
massa crítica tal que permeti assegurar la seva competitivitat i visibilitat internacional”. 

La Direcció General de Política de la Petita i Mitjana Empresa de l’Estat Espanyol va 
crear, l’any 2007, el Registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras, en el que 
poden inscriure’s els clústers que prèviament elaborin un pla estratègic i que aquest sigui 
valorat com a excel·lent per aquest organisme. A diferència de França, les AEI’s estan 
regides per la normativa de “mínimis” fet que fa que el finançament que puguin rebre 
estigui limitat, disminuint  així  les  seves possibilitats d’activitat. 

 L’AEI Tèxtils de Catalunya és una de les entitats inscrita en aquest registre. 

 

5.3.3 República Federal d’Alemanya 

En aquest país, el Ministeri d’Economia i Tecnologia va crear l’any 1999 la iniciativa 
Kompetenznetze Deutschland, que reuneix els clústers més innovadors  d’Alemanya que 
es diferencien en 9 grups temàtics i en vuit regions definides dins l’estat federal. 

El concepte de la iniciativa és esdevenir la “lliga de les millors xarxes d’innovació” de la 
República Federal d’Alemanya, de manera que l'adhesió a la iniciativa és una etiqueta de 
qualitat només per a les millors xarxes. 

En quant a finançament, a la figura 5.18 s’observen els percentatges % de finançament 
públic que han rebut els clústers alemanys en els darrers anys, respecte a l’aportat per 
organitzacions privades. 

                                                             
24  J.M. Hernández, A. Pezzi,  A. Soy, Clústers I competitivitat: el cas de Catalunya (1993-2010). Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa. Barcelona, 2010. 
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Figura 5.18: Evolució de la política de finançament dels clústers alemanys25  

Per a l’any 2015, com a objectius de finançament, les tendències són:  

- Focalització en els clústers existents més que en la creació de nous. 

- Del finançament institucional del clúster al finançament basat en projectes de 
serveis del clúster. 

- Reducció significant dels ratios de finançament. 

- Emprenedoria, màrqueting regional, educació, etc. 

- Enfocament cap a clústers madurs. 

- Finançament per la introducció de nous serveis per a la gestió del clúster. 

- No finançar la gestió del clúster. 

- Suport en la introducció de nous serveis. 

- Creació de millors sinergies entre instruments existents. 
 

- Ús dels clústers per a incrementar l’adicionalitat de suport a la innovació d'altres 
programes. 

 

Per altra banda, l’any 2006 es va llançar la High-Tech Strategy, el primer concepte 
nacional per a reunir als actors clau involucrats en la innovació entorn a una idea 

                                                             
25 G. Meier, Clusters in Germany: Experience, Development, Financing and Support Policy. . Conferència presentada a 
Varsòvia, 2010. 
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comuna. L’element clau de la High Tech Strategy és la construcció de ponts entre la 
ciència i el món empresarial;  per assegurar el creixement i l’ocupació, els resultats de la 
recerca amb un potencial d’innovació han de ser reconeguts i ràpidament portats al 
mercat. 

Segons el govern alemany els clústers tenen un gran potencial i en aquest sentit, s’ha 
creat un programa per a finançar a determinats clústers, mitjançant concurs.  Hi ha cinc 
guanyadors per ronda, als quals se’ls finança per un període de cinc anys en l’aplicació 
de les seves estratègies. En total hi haurà tres rondes (fins a 200 milions d’€ per ronda). 
Dues de les rondes ja s’han completat amb èxit. 

A nivell regional, l’estructura d’estat federal, fa que els estats tinguin un elevat nivell 
d’autonomia i  capacitat per a dissenyar polítiques marc en base a les seves prioritats. 

Així, l’estat de Baden-Württemberg, on es localitza el Cluster Technical Textiles Neckar-
Alb, també té la seva pròpia política de clústers, estructurada en diverses polítiques i 
mesures per part de diferents ministeris. Amb l'ajut d’una empresa privada de consultoria 
alemanya, el govern de l'Estat va identificar 18 branques particularment importants i les 
tecnologies i les competències transversals o serveis que són els camps de futur de la 
política de clústers. La política de clústers vol donar més que suport financer; els 
ministeris que estan a càrrec de la política de clústers enfoquen l’estratègia en la 
comunicació, transparència i capacitat de cooperar. La política de clústers pretén millorar 
la competitivitat local per provocar importants salts en la innovació; per això es centra en 
les cadenes de valor i la cooperació entre empreses, d’aquesta manera pretén augmentar 
les fortaleses regionals. 

A l’estat de Saxònia, on es localitza el clúster INNtex, el Ministeri d’Afers Exteriors i 
Treball també ha desenvolupat la seva pròpia política de clústers, amb l’objectiu de 
superar els desavantatges de la mida de les empreses de Saxònia (són petites 
empreses), proporcionant suport a llarg termini per a la creació de cadenes de valor 
completes per al desenvolupament en els sectors clau de la indústria saxona i impulsant 
un sistema transnacional d'empreses i xarxes, sobretot mirant cap a Europa central i 
oriental. 

 

5.3.4 Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord 

Al Regne Unit, la política de clústers del Departament d’Indústria i Comerç (DTI) es basa 
en crear les condicions per a fomentar la formació i creixement de clústers, però no fer-ho 
artificialment.  

L’any 2004 es va publicar la “Guia Pràctica per al Desenvolupament de Clústers”, un 
estudi que tenia per objectiu posar en comú tots els mapes de clústers duts a terme al 
Regne Unit i determinar els factors crítics d’èxit per al desenvolupament dels clústers. 

Inicialment, al desembre de 2008 al Competitiveness White Paper  els clústers es varen 
identificar com  àrees de desenvolupament econòmic; en el document s’exposen els 
reptes competitius als que s’enfronta el Regne Unit i un nou model per a que les 
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polítiques públiques puguin ajudar les empreses a afrontar els reptes als que s’exposen i 
els programes per a fomentar l’emprenedoria. 

Després d’haver dut a terme un estudi complert dels clústers biotecnològics, es va trobar 
que molts dels problemes identificats també es plantejaven en altres sectors i les 
recomanacions de l’estudi se’ls podien igualment aplicar. Com a resultat, es va crear el 
Clusters Policy Steering Group, amb l’objectiu d’identificar barreres per al 
desenvolupament de clústers i recomanar noves iniciatives i polítiques per a superar-les; 
aquest grup va funcionar entre finals de l’any 1999 i principis del 2003. 

El treball dut a terme per aquest grup es va plasmar en un mapa de clústers existents al 
Regne Unit, del que la primera edició es va publicar al febrer de 2001. L’any 1998, en el  
llibre blanc es reconeixia ja el paper clau  que el desenvolupament de clústers té en 
l’economia regional i s’encoratjava les Agències de Desenvolupament Regional (RDA) a 
desenvolupar els clústers existents i els embrionaris a la seva regió, sobre la base de les 
seves capacitats naturals regionals. 

Actualment, les RDA’s del Regne Unit i les administracions (DA) d’Escòcia, Gal·les i 
Irlanda del Nord són les responsables de dur a terme els aspectes estratègics del 
desenvolupament de les polítiques de clústers i de la  seva implementació en cada una 
de les regions. Per al seu finançament, l’any 2001, el DTI va establir un fons de 17 M€ per 
assignar entre les RDAs en els seus projectes de clústers i la instal·lació d’incubadores 
d’empreses. En el període 2002-03 el fons va ser de 40 M€.  

Els enfocaments i clústers prioritaris varien segons la regió, però les tasques que s'estan 
duent a terme inclouen la posada en marxa d'estudis regionals, la identificació i la creació 
de vincles amb importants clústers regionals i l'ús dels clústers com el vehicle per a 
iniciatives més àmplies de desenvolupament econòmic. 

Trimestralment, el DTI facilita a les RDAs i DAs l’oportunitat de trobar-se i compartir les 
seves experiències amb els clústers. Aquest grup, proporciona als funcionaris l’ocasió de: 

 

- Influenciar i difondre les millor pràctiques en les seves respectives regions. 
 

- Intercanviar informació incloent bones pràctiques, estudis de casos, etc. 
 

- Posar en comú la reflexió estratègica de les regions membres del grup. 
 

- Enfortiment dels enllaços nacionals-regionals. 
 

- Explorar idees per al treball en col·laboració. 
 

Les RDAs també treballen en col·laboració amb les unitats de la DTI en temes industrials 
específics dels clústers de les seves regions. A la regió de Northwest, la Northwest 
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Regional Development Agency (NWDA)26, on es localitza el clúster Nwtexnet, va llançar 
el seu programa de desenvolupament de clústers l’any 2000. El programa està enfocat 
actualment en sis sectors, identificats com a prioritaris en l’estratègia econòmica regional 
(revisada al 2006), dels que el de tèxtils tècnics n’era un d’ells. 

 

5.3.5 República Txeca 

La política de clústers de la República Txeca es va iniciar l’any 2002. Des de l’any 2004, 
el Ministeri d’Indústria i Comerç ha desemborsat fons destinats a fomentar la cooperació 
inter-empreses.  

A la figura 5. 19 es mostren les etapes que s’han seguit en la política de clústers, amb 
tres etapes seqüencials des de l’any 2002 al 2010: anàlisi i conscienciació del concepte 
de clúster a administracions, universitats i empreses; definició de l’estratègia a nivell 
estatal, regional i local i implementació;  establiment del sistema de finançament públic 
per a l’inici de l’activitat dels clústers.  

 

Figura 5.19: Evolució de la política de clústers a la República Txeca 27. 

 

L’agència CzechInvest (d’aquest ministeri) és la responsable de la implementació de la 
política de clústers. És l’agència de desenvolupament empresarial i inversió de la 

                                                             
26 www.nwda.co.uk 
 
27 P. Bruskova, Sustainable cluster development in the Czech Republic. Conferència presentada a Opatija (Croàcia), abril, 
2010. 
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República Txeca, els serveis i programes de desenvolupament de la qual contribueixen a 
l’atracció d’inversió estrangera i al desenvolupament de les empreses txeques, no només 
mitjançant els seus serveis d’informació i consultoria sinó també a través de la vinculació 
amb els fons estructurals de la UE.  

Al desembre de 2008 es va registrar la National Cluster Association (NCA-CZ) una 
associació sense ànim de lucre de persones i entitats jurídiques amb l’objectiu de garantir 
un desenvolupament coordinat i sostenible de les iniciatives de clústers de la República 
Txeca sobre la base de la informació, el coneixement, la promoció dels clústers a nivell 
del govern, aliat amb les polítiques i actuacions de la Comissió Europea. A la figura 5.20 
es mostra el mapa de clústers i iniciatives de clústers de la República Txeca. 

 

 

Figura 5.20: Mapa de clústers i iniciatives de clústers a la República Txeca28  

 

Les principals característiques dels clústers txecs són les següents: 

- Entitat jurídica formalitzada. 
 

- Mínim de 15 membres elegibles per a finançament (la mitja són 30 membres, amb 
un màxim al voltant dels 50). 

  
- Participació de la universitat (departament especialitzat) i/o institut de recerca com 

a condició. 

                                                             
28 National Cluster Association.(www.nca.cz). 
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- La composició de membres ha d’incloure un 60% de PIMEs. 

  
- Principal mode de cooperació: projectes conjunts en benefici del 

desenvolupament de la indústria i la superació de les barreres que en limiten 
l'avanç i l’ expectativa de millora de les oportunitats comercials. 

 
- Tipus de cooperació: la “triple hèlix” (empreses que creen les oportunitats de 

negoci, universitats que generen coneixement i l’estat que ofereix un marc 
adequat), on el suport de l’administració regional no és molt decissiu. 

 
- Prioritat de dedicació a la R+D+i. 

 
- Àmbit territorial: regional a l’inici, expansió a les regions veïnes o a nivell nacional. 

 
- Equip de gestió del clúster: mitja de 2 persones (màxim 5 i mínim 1 encara que 

sigui extern). 
 

- El finançament està destinat a empreses amb NACEs (Classificació d’Activitats 
Econòmiques a la UE) de les indústries de transformació i les TIC, mentre que els 
clústers existents operen en una varietat de sectors: 

 
 Indústries de processament: maquinària, fusta, plàstic, automoció, tèxtil, 
packaging. 
 
 Tecnologies: tecnologies ambientals, biotecnologia, energies renovables i 
alternatives, nanotecnologia. 

 
 Serveis horitzontals: TIC, turisme, logística i transport (a l’inici). 

 

5.3.6 Regne de Suècia 

La política nacional d’innovació a Suècia d’avui en dia és vista per a molts com una praxis 
basada en la ciència i orientada per la recerca. Un altre component importat és que hi ha 
un enfocament molt rigorós en la creació de col·laboracions efectives entre universitat, 
instituts de recerca, empreses i el sector públic. El concepte de la Triple Hèlix i un sistema 
d’enfocament orientat per l’administració han influenciat des de l’inici la política 
d’innovació sueca. 

L’establiment de l’agència governamental Vinnova l’any 2000, per a promocionar 
sistemes d’innovació efectius, és un altre component important en la política d’innovació. 

Dins la llei del ministeri d’educació, sobre la recerca i la innovació, de l'any 2009, es 
subratlla la importància de les inversions en recerca i en la innovació basada en la 
recerca. Els arguments que es proposen són que Suècia necessita construir la 
competitivitat sobre la base d'un alt valor afegit i contingut d'alt coneixement en productes 
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i serveis. En relació amb això, la recerca, el desenvolupament i la innovació són elements 
centrals en la política d'innovació sueca, amb l’assignació de molts recursos a la 
investigació a llarg termini.  

Més concretament, en quant a polítiques de clústers, aquestes s’han desenvolupat a 
Suècia des de ja fa uns 15 anys.  En paral·lel, s’han dut a terme diversos processos que 
han conduit a la utilització dels clústers dins les polítiques sueques per al creixement i la 
innovació. 

Un d’aquests processos va ser l’aplicació d’una nova política regional amb una 
perspectiva de creixement a finals de la dècada dels noranta. Aquesta nova política feia 
èmfasi en el creixement basat en els actius regionals. Diverses regions sueques varen 
començar a treballar amb clústers com una manera d’estimular els avantatges 
competitius regionals, fins i tot abans que sorgís la política de clústers a nivell nacional. 

Un estudi de les iniciatives de clústers va identificar-ne 102 l’any 2006. La major part 
d’aquestes iniciatives han tingut la implicació del govern i sovint, el sector públic ha estat 
clau en la seva creació. 

A Suècia existeixen dos programes nacionals que tenen com a objectiu el 
desenvolupament regional mitjançant el suport als clústers i sistemes d’innovació: el 
programa Vinnväxt i el programa regional de clústers. 

Vinnväxt – Regional Growth through Dynamic Innovation Systems, és un programa liderat 
per Vinnova des de l’any 2001. Des d’aquell any, el programa ha llançat tres 
convocatòries de finançament. L’objectiu és fomentar el creixement regional sostenible 
mitjançant recerca internacionalment competitiva i ambients innovadors en camps 
específics en creixement. Això s’aconsegueix amb el finançament de les necessitats 
específiques de R+D per enfortir la competència dels entorns respectius i mitjançant 
esforços estratègics per al desenvolupament dels sistemes d’innovació.  

En les tres convocatòries que s’han obert, han sol·licitat finançament al voltant de 200 
iniciatives de clústers. D’aquestes, 12 han estat declarades “guanyadores” i han pogut 
optar al finançament. L’objectiu és que aquests “guanyadors” esdevinguin competitius a 
nivell internacional en els seus respectius àmbits en els propers 10 anys29. 

Un aspecte únic d’aquest programa és el llarg termini de la iniciativa. Vinnova proporciona 
als guanyadors finançament fins a 1,1 M€ a l’any durant un període de 10 anys. Als 
guanyadors també se’ls ofereix un procés de suport en forma de seminaris, tutories o 
intercanvis d’experiències. A més, cada tres anys, experts internacionals els avaluen per 
tal de determinar si estan complint amb les exigències establertes per Vinnova. Una de 
les iniciatives guanyadores, l’any 2008 va ser el clúster Smart Textiles Borås, del districte 
de Sjuhärd, a Västra Götaland. 

                                                             
29 G. Andersao, K. Larsen, A.Sandstrón, VIIVÁXT at the halfway mark – Experiences and lessons learned. VINNOVA . 
Swedish Governmental Agency for Innovation Systems/Verket för innovationssystem. Març, 2010. 
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A la figura 5.21 es mostra el mapa dels clústers finançats pel programa Vinnväxt. Aquest 
programa regional de clústers l’administra Tillväxtverket (agència sueca per al creixement 
econòmic i regional). El programa és una iniciativa destinada a enfortir les concentracions 
regionals d’empreses i entitats públiques, així com els organismes no públics, tant 
competitivament com cooperativa. 

 

Figura 5.21: Clústers suecs finançats pel programa Vinnväxt 30  

El període del programa era de 2005 a 2010 i disposava d’un pressupost de 70 milions de 
corones sueques (uns 7,5 M€). Entre les activitats finançades s’hi incloïen la cooperació 
comercial (anàlisis i compres en col·laboració), networking i expansió del clúster (spin-
offs, etc.). Totes les activitats havien de tenir una orientació clara al mercat, el que 
implicava que el programa no era compatible amb la investigació bàsica i el 
desenvolupament31. 

 

5.3.7 Regne de Bèlgica 

A Bèlgica, al tractar-se d’un estat federal amb importants competències regionals 
relacionades amb l’economia (per exemple la recerca i la innovació), els principals actors 
de les polítiques de clústers es localitzen a nivell regional.  Les tres regions de Bèlgica 
(Flandes, Valònia i Brussel·les capital) tenen autonomia per a generar enfocaments i 
eines en l’àmbit del desenvolupament econòmic i polítiques d’innovació. Les principals 
polítiques de clústers a Bèlgica es localitzen a Flandes i Valònia. 

                                                             
30 www.vinnova.se (Agència governamental sueca per als sistemes d’innovació). 
 
31 CH. Ketels, Clusters, Cluster Policy and Swedish Competitiveness in the Global Economy. Expert report no. 30 to 
Sweden’s Globalisation Council. 2009. 
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La regió de Flandes va iniciar la seva política de clústers l’any 1994, en la que els clústers 
es definien com a: “empreses i/o institucions de la regió que voluntària però activament 
s’uneixen per a crear sinergies en àrees com la R+D, innovació, formació, producció o 
comercialització”. Es varen aplicar diferents mesures per a donar suport a aquestes 
estructures. Aquesta política però va deixar de funcionar l’any 2001 i va ser reemplaçada 
per una nova eina anomenada “Xarxa Flamenca d’Innovació Cooperativa” (VIS), un 
programa de suport liderat per la IWT (Agència Governamental per a la Innovació de 
Flandes). L’objectiu global d’aquest programa és estimular la innovació tecnològica en les 
empreses flamenques, principalment les PIMEs, incrementant la sensibilització cap a la 
innovació tecnològica, millorant l’accés al coneixement tècnic i donant suport a la 
implementació de una cultura innovadora a les empreses.  

A Valònia, el suport a la creació i desenvolupament de clústers va iniciar-se l’any 2001. 
Davant la manca de sectors o empreses líders, l’enfocament adoptat va ser de baix a 
dalt, contràriament a la natural iniciativa de la creació dels clústers analitzats en els que 
aquesta ha provingut d’empreses (principalment PIMEs) que tenien interès en col·laborar 
en una xarxa orientada a un (o més) mercats. 

Al juliol de l’any 2000, després d’una primera anàlisi de viabilitat realitzada per 
l’Administració, el MERIT (Universitat de Maastricht) i Ernst & Young France (empresa 
consultora) i patrocinat per la regió,  es va presentar un informe en relació als clústers, 
que confirmava l’interès del concepte en un gran àmbit d’indústries (sis sectors 
representatius de l’economia regional) per adaptar-se a la realitat de Valònia i per 
identificar com la regió podia mantenir aquestes xarxes d’empreses32. 

Hi ha quatre principis que guien la política de clústers valona: 

- La generació espontània: la regió no “decreta” l’existència d’un o altre clúster, 
deixa que les organitzacions privades s’agrupin en xarxa segons les seves 
complementarietats i necessitats de partenariat. 
 

- Les empreses són el principal motor del clúster: definició d’una visió comuna, 
establiment d’un pla d’accions concretes, supervisió de la tasca del gestor, etc.  
En la majoria de casos, aquesta gestió es realitza a través d’un comitè directiu del 
clúster. 
 

- La dimensió regional del clúster constitueix un mínim: en cap cas es tracta de 
crear clústers “subregionals”. Al contrari, en alguns casos, el clúster s’expansiona 
a l’estranger. 

 
- La regió té l’objectiu de jugar el paper de catalitzador: finança la gestió del clúster 

per part d’un expert del sector (triat per les pròpies empreses). Després de tres 
anys de finançament públic al 100% , s’estableix un període de disminució gradual 
del finançament. La contribució a crear valor afegit, juntament amb el benefici de 

                                                             
32 V. Lepage, Le clustering en Wallonie, Département de la Compétitivité et de l’Innovation du Service Public de Wallonie, 
2010. 
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cada un dels membres, i amb una perspectiva de sostenibilitat, el clúster ha de 
tendir a un auto-finançament, almenys parcial. 
 

A Valònia s’identifiquen 10 clústers, que en total reagrupen 744 membres33. Entre 
aquests clústers no s’hi considera el tèxtil.  Com ja s’ha indicat a l’apartat anterior, a 
Bèlgica no es localitza un clúster de tèxtils tècnics a nivell regional, però sí que existeix 
una branca dins l’associació tèxtil nacional que agrupa empreses del sector. 

 

5.3.8 República d’Itàlia 

Itàlia té una de les més llargues experiències ininterrompudes en l’àrea de clústers. Les 
polítiques de clústers s’han centrat principalment en el desenvolupament regional. A 
diferència d’altres països, els clústers italians, denominats “Districtes Industrials”, es 
varen crear inicialment sense programes d’ajuts. L’any 1991, una llei nacional reconeixia 
oficialment els districtes industrials i els donava a les regions l’autoritat per a 
desenvolupar les seves respectives polítiques i accions de finançament mitjançant el 
Programme Contract Agreements. Al 1993 es varen identificar 113 districtes industrials en 
12 regions i per primera vegada, al 1997 es va publicar una llei per a proporcionar 
finançament als programes regionals. L’any 1994 es va crear el Club dels Districtes 
Industrials34, una associació que pretén agrupar els clústers del país.  Actualment té com 
a membres al voltant de 70 districtes industrials.  

Una altra llei nacional, al 1999, va canviar el mètode d’identificació dels districtes 
industrials i va introduir la noció de Sistemes Productius Locals. Aquesta última es 
caracteritza per un ambient de producció homogeni i una elevada concentració 
d’empreses, principalment PIME’s, encara que no exclusivament manufactureres i una 
única organització interna. 

A nivell regional, els responsables de les polítiques de clústers són els Consells 
Regionals, que tenen llibertat per a desenvolupar i revisar les seves pròpies polítiques de 
clústers.  

Com ja s’ha comentat a l’apartat anterior no existeix cap organització amb l’estructura de 
clúster regional específica del sector de tèxtils tècnics, però sí que existeix una associació 
nacional, el TexClubTex,  que agrupa empreses del sector de tèxtils tècnics, ubicades 
majoritàriament al nord de l’estat que constitueixen, junt amb les de les regions 
esmentades d’Alemanya i França, el col·lectiu més nombrós i actiu d’empreses europees 
dedicades al sector de tèxtils tècnics. 

En canvi, a nivell del sector tèxtil tradicional, però, sí que existeixen a Itàlia diversos 
clústers regionals, cada un amb una especialització concreta.  A la figura 5.22 es mostra 

                                                             
33 www.clesters.wallonie.de 
 
34  www.clubdistretti.it 
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la distribució geogràfica dels clústers italians associats  al Club de Districtes Industrials, 
on els tèxtils es consideren dins l’activitat indumentària - moda. 

 

 

Figura 5.22: Mapa dels districtes industrials italians associats al Club Distretti 35 

Com s’observa, a Itàlia es manté una estructura d’aglomeracions industrials del sector 
tèxtil que estan enfocades cap a segments de mercat especialitzats de la indumentària i 
la llar. Així per exemple, Llombardia ho és en la confecció de camises, texans i teixits 
innovadors amb un fort component de moda i la província de Prato, a la Toscana,  en 
teixits de llana, dirigits a segments alts i exclusius del mercat, amb una activitat de 
tendència estable o creixent.  

Aquest fet, que no s’ha produït en altres regions d’Europa, és degut a la imatge tan potent 
de “país moda” que ofereix Itàlia, a la innovació continuada en productes i a la forta 
orientació exterior de la majoria d’empreses, amb el recolzament dels agents 
institucionals; això ha permès la supervivència de moltes petites i mitjanes empreses de 
tota la cadena de valor del sector. 

Si bé és cert que s’ha produït una diversificació cap a tèxtils tècnics, dels que Itàlia n’és 
un dels països capdavanters a Europa, l’efecte és d’àmbit global, a tots els territoris, 
majoritàriament del Nord, però sense que s’identifiquin regions en especial; en aquest 
context, l’esmentada associació de cooperació TexClubTex té àmbit estatal i compleix 
part dels objectius del clúster, si bé amb menys implicació de les universitats i centres de 
recerca que en altres territoris europeus. 

                                                             
35 www.distreti-tecnologici.it (Observatori Nacional de Districtes Tecnológics). 



     ESTUDI DE BENCHMARKING EUROPEU SOBRE NÍNXOLS DE TÈXTILS TÈCNICS           95 

                                                             

                                                          

 

6. PROPOSTA D’ACCIONS ESTRATÈGIQUES 

 
A diferència dels sectors d'indumentària i de la llar en els quals, malgrat la lògica 
segmentació del mercat per preu, per qualitat o per novetat, el perfil del client és 
homogeni, i l'especialització és poc sensible i limitada a una gamma de productes per a 
usos molt coneguts i per a un mateix tipus de client, en el sector de tèxtils tècnics les 
àrees d'aplicació es subdivideixen inicialment en deu i cadascuna d'elles, al seu torn, en 
unes altres molt diferenciades, amb un perfil de client, dels diversos sectors industrials o 
de serveis, diferent en cadascuna. 

Dels resultats de l’anàlisi realitzat, es constata que en les regions on hi conviuen un 
nombre significatiu d’empreses dedicades al sector de tèxtils tècnics, no existeixen 
dedicacions específiques a determinades àrees d’aplicació; sí que és cert que la 
proximitat de sectors industrials consumidors de determinats productes, fa que en la regió 
hi conflueixin empreses tèxtils dedicades a donar resposta a las seves necessitats de 
tèxtils tècnics (l’automoció n’és l’exemple més clar). 

Per altre part, es constata que en el sector de tèxtils tècnics hi conviuen tant productes 
orientats a mercats nínxol com a mercats de masses i dins una mateixa àrea d’aplicació 
es troben productes per a ambdós mercats. 

Tampoc es pot considerar com a vigent el pensament de que els mercats nínxol els 
abasteixen exclusivament petites empreses; amb la globalització, grans empreses 
inicialment orientades a mercats de masses, aconsegueixen economies d’escala donant 
també resposta a solucions específiques per a mercats nínxol de tèxtils tècnics. 

En els territoris, el clúster és el nou paradigma d’estructura organitzada que dóna millor 
resposta a les necessitats de les empreses de tèxtils tècnics, des de totes les 
perspectives. 

L'especialització geogràfica en una determinada àrea d’aplicació o en una tecnologia de 
fabricació, pot ser viable per a un grup molt reduït d'empreses, però no generalitzable al 
clúster. En tots els clústers de tèxtils tècnics d’Europa, conviuen empreses amb dedicació 
a una o a més àrees o sub-àrees d'aplicació dels materials tèxtils, amb problemàtiques 
comunes de gestió de la innovació, de la qualitat, de la informació, de la formació, del 
màrqueting, de la logística, etc., encara que els seus productes pertanyin a àrees 
d'aplicació molt dispars. 

Des d'aquesta perspectiva, les àrees d'actuació que es contemplen en aquest Estudi no 
són tant les possibilitats d'especialització en uns determinats tipus de productes, sinó 
d'actuacions genèriques que permetin, a les empreses capaces, iniciar i/o continuar la 
seva activitat en el sector de tèxtils tècnics.  

En aquest sentit es consideren, sense ordre de prioritat ni d’importància, les següents vuit 
àrees d’actuació: 
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 • Informació sobre les possibilitats de la tecnologia tèxtil de donar resposta a 
necessitats específiques. 
 
 Es consideren adequades actuacions de tipus general per a totes les empreses 
interessades, que contribueixin al coneixement de les possibilitats de les matèries, de la 
tecnologia i dels productes tèxtils en altres àrees d’aplicació diferents a les d'indumentària 
i la llar, si bé sense la perspectiva de descobriment d’un nou sector en el que les 
oportunitats estan a l’abast. 
 
Sembla també convenient difondre la percepció de que el concepte tèxtil tècnic, en 
general, no va necessàriament associat a unes matèries primeres d'elevades prestacions, 
que la tecnologia és majoritàriament comuna a la del sector tèxtil convencional, i que en 
el sector de tèxtils tècnics són també freqüents els productes comodites o aptes per a 
diferents aplicacions i que hi conviuen tant productes per a mercats nínxol com per a 
mercats de masses. 

En aquest sentit es considera fonamental fomentar la presència de les empreses en les 
fors internacionals de tèxtils tècnics, dels que la fira bienal Techtextil de Messe Frankfurt 
n’és el millor exponent, així com en altres fires de productes relacionats amb les deu 
àrees d’aplicació en les que són presents els productes tèxtils. 

 

 Promoció i recolzament de les estructures clúster 

A les regions europees on la producció de tèxtils tècnics té un volum significatiu i és un 
factor d’identificació dins el sector industrial tèxtil, l’activitat s’estructura amb una xarxa 
d’empreses fortament interdependents i relacionades amb  aliances estratègiques amb 
universitats, centres de recerca, instituts tecnològics, laboratoris d’assaig, serveis, 
associacions patronals i gremials, així com organismes intermedis de les Administracions 
regionals i/o estatals. 

Això suposa que s’apliqui una política de clústers efectiva, que contempli la seva creació i 
suport quan, en un territori, existeixi una massa crítica suficient d’empreses amb 
disposició per a la cooperació recíproca i de centres de competències dotats de recursos i 
compromesos amb la recerca i el desenvolupament en el sector de tèxtils tècnics, per a la 
realització de projectes conjunts de caràcter innovador. 

 

• Capacitat de definició d'estratègies d'entrada en el sector. 
 
Conscienciació global a les empreses de les possibilitats i les limitacions d'orientació de la 
seva estratègia competitiva o, fins i tot de la corporativa, cap a mercats de tèxtils tècnics. 
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Per contra, les actuacions a l'àrea de composició  de la cartera de productes,  recerca de 
nínxols de mercat, anàlisi de la competència, definició del perfil de capacitats, identificació 
dels factors clau d'èxit, etc., han de ser plantejades individualment per cada empresa, 
basant-se en un pla de negoci que contempli, entre d’altres, tots aquests aspectes.  

Per altre part, la selecció de les estratègies genèriques, de desenvolupament de mercats 
o de diversificació, és un procés particular de reflexió estratègica de cada empresa, en el 
que el punt de partida són les seves  capacitats i habilitats,  que no pot generalitzar-se i 
orientar-se col·lectivament cap a una determinada àrea d’aplicació sense risc de crear 
distorsions en el sector. 

 
• Orientació del procés d'innovació cap a noves oportunitats dels mercats de tèxtils 
tècnics. 

L'orientació actual de la creació i la innovació en la majoria d'empreses de tèxtils per als 
mercats convencionals, està basada en criteris estètics o d'una funcionalitat limitada a la 
tradicional dedicació dels productes. La diversificació cap a altres àrees d'utilització dels 
productes tèxtils, on les exigències del seu comportament han de donar resposta a 
múltiples sol·licituds relacionades amb el sector industrial o de serveis que els empra, 
requereix un esforç d'adaptació notable, en el qual el paper de les universitats, centres de 
recerca, instituts tecnològics, etc. és fonamental per recolzar i conduir aquest esforç. 

Això requereix, per part de les universitats i centres de recerca en quant a investigació 
bàsica, i dels centres tecnològics en quant a desenvolupament i innovació,  una 
col·laboració estreta amb les empreses, motivant i conduint la seva integració en 
projectes regionals, estatals i europeus d'innovació en tèxtils tècnics.  

 
• Orientació al mercat i internacionalització de les empreses existents. 

L’orientació a un mercat de consumidors informats que precisen productes tèxtils que 
donin resposta a sol·licitacions especifiques, és una actitud que ha d’ésser considerada 
fonamental en la gestió estratègica de l’empresa de tèxtils tècnics, amb relacions estretes 
de partenariat amb clients i proveïdors.  

Aquesta dinàmica, amb exigències diferents de la pròpia dels mercats de tèxtils per a 
indumentària o per la llar, ha d’ésser assumida i cultivada per les empreses que es 
posicionin dins el sector de tèxtils tècnics, amb la diferència afegida de que, en molts dels 
mercats  del sector, els prescriptors són els que defineixen les característiques dels 
productes que hi són presents. 

Per a totes les empreses del sector o per les nouvingudes, com per a qualsevol altre 
sector industrial, la necessitat d’internacionalització es òbvia. 
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• Recerca d'integracions en la cadena de valor del sector tèxtil. 

Tant des de la perspectiva d'abast d'una posició competitiva en un nou mercat, com 
d'integrar en el procés de fabricació activitats d'altres esglaons de la cadena de valor del 
producte o d'oferir al mercat una gamma completa de productes per a una determinada 
àrea, les aliances estratègiques són en el sector de tèxtils tècnics més interessants, en la 
majoria dels casos, que el creixement intern.  

Es requereix una sensibilització de la necessitat d’assolir aliances entre empreses, de 
qualsevol mena (amb forma d’acords temporals, consorcis, joint-venture, fusions o 
adquisicions) amb processos d’integració cap amunt o cap avall dins la cadena de valor 
del sector.  

Aquestes opcions haurien de ser contemplades dins de l'anàlisi estratègica per a l'entrada 
en el sector de tèxtils tècnics, tant per no perdre el control de determinats processos clau, 
com per assolir una mida empresarial que permeti abordar d’una manera més sòlida les 
estratègies d’orientació als mercats complexes de tèxtils tècnics. 

 
• Disposició d’un capital humà especialitzat. 

En el sector de tèxtils tècnics, la necessitat de disposar de personal qualificat, des de 
nivell d’operari fins al de titulat universitari és fonamental; no tant en personal coneixedor 
de la tecnologia tèxtil, que hauria d’esser preparat per un sistema de formació 
professional adequat, sinó de tècnics amb una formació bàsica de la tecnologia tèxtil i un 
coneixement multidisciplinari molt ampli en els materials i les ciències aplicades, ja que 
les empreses, per a molts dels mercats que assorteixen, precisen tècnics que siguin 
interlocutors vàlids del professionals de diferents sectors industrials i de serveis. 

En aquest sentit, més que un tecnòleg tèxtil, les universitats haurien de formar 
professionals amb un perfil més proper al gestors de producte, és a dir, tècnics amb uns 
coneixements essencials de les matèries i processos tèxtils, i una formació 
multidisciplinària que permeti la detecció de necessitats potencials en els mercats i les 
possibilitats de donar-hi resposta amb productes tèxtils. 

 
• Gestió de la qualitat, mediambient i certificacions de producte. 

El perfil dels clients d'una bona part dels tèxtils tècnics exigeix que l'empresa fabricant 
posseeixi la certificació del seu sistema de gestió de la qualitat que, d'altra banda, és 
necessària per als productes tèxtils per a protecció personal, enginyeria civil, ús mèdic i 
sanitari, etc., que han de complir els requisits per al marcatge CE.  

Motivació a les empreses que encara no han implementat un sistema de gestió de la 
qualitat i/o de gestió mediambiental, perquè emprenguin ràpidament aquest procés, així 
com en la cultura d’especificació tècnica dels seus productes i, quan sigui necessari, de 
certificació dels mateixos. 
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Això requereix que les universitats i centres de recerca disposin de la infraestructura 
necessària per a la realització dels diferents tipus d’assaig que precisen els tèxtils tècnics 
en funció del mercat on es dirigeixen. 

Algunes d’aquestes actuacions impliquen, a més de les empreses, la complicitat de les 
administracions i de les organitzacions de l’entorn (associacions, universitats, centres de 
recerca i innovació) en els aspectes que es comenten en els apartats següents. 

 

6.1 ACTUACIONS DE LES ADMINISTRACIONS 

En el Capítol anterior s’ha posat de manifest la rellevància d’una sèrie de factors: 

- La importància del territori i de les externalitats que genera la concentració 
geogràfica d’activitats. 
 

- L’interès de les interaccions i de la cooperació entre empreses, que 
transcendeixen els límits sectorials tradicionals i que, molt sovint, no estan 
basades en relacions de mercat. 
 

- La idea de que les empreses i sectors no es poden observar aïlladament, sinó que 
formen part d’un sistema, el clúster, que condiciona el seu funcionament i els 
resultats. 
 

- El fet de que en aquest sistema la resta d’organitzacions i institucions hi juguen un 
paper molt significatiu. 
 

Aquests fets necessiten que les Administracions corresponents, en el seu àmbit de 
competència,  es plantegin politiques industrials adequades a l’estructura de clústers, en 
substitució de les tradicionals politiques sectorials.  

 

6.1.1 Administracions Públiques 

El paper que juguen les Administracions públiques estatals i regionals en els diferents 
territoris analitzats és divers, especialment en la iniciativa i l’assignació de recursos en la 
creació dels clústers, el seu manteniment i en la intervenció en el seu naixement. S’han 
descrit diferents patrons nacionals en quant a la formació de clúster, que van associats 
als diferents sistemes nacionals o regionals d’innovació, i en qualsevol cas el paper de les 
administracions estatals, i de les regionals, és d’un abast molt diferent en una república 
d’estats com a la República Federal d’Alemanya o en un estat molt centralitzat com 
França. 

En qualsevol cas, sigui estatal o regional, l’Administració Pública ha de jugar un paper 
important en la definició de la política de clústers; s’ha de dir que es consideren 
preferibles les politiques governamentals d’inducció indirecta a les d’intervenció, excepte 



     ESTUDI DE BENCHMARKING EUROPEU SOBRE NÍNXOLS DE TÈXTILS TÈCNICS           100 

                                                             

                                                          

quan les falles del mercat o del sistema són evidents i existeixen raons per pensar que la 
intervenció de l’Administració pot millorar la situació. Una d’aquestes situacions és, per 
exemple, el finançament de la recerca bàsica; sempre, però, sense que les intervencions 
suposin mesures encobertes de subsidis i protecció en front la competència. 

En aquest sentit sembla que en la política de clústers, les administracions han d’actuar 
com a catalitzadores i intermediàries, o coordinadores, si cal, ajudant a superar els 
bloquejos i desequilibris organitzacionals i institucionals, en l’etapa de creixement d’un 
clúster, ajudant a superar els bloquejos i conflictes que poden sorgir en el seu 
funcionament, però no han de crear o impulsar clústers del no res o a on no hi hagin unes 
condicions prèvies mínimes.  

Es tracta més d’afavorir el bon funcionament del sistema, que no la promoció d’empreses, 
sectors industrials o solucions tecnològiques determinades; ni seguir polítiques de 
“seleccionar els guanyadors” sinó que han d’atendre a tots els clústers existents o 
emergents i potenciar-ne el creixement i la diversitat. 

De les experiències analitzades en aquest Estudi sobre les politiques de clústers 
aplicades per les Administracions públiques dels territoris on estan geogràficament 
ubicats, a la taula 6.1 se n’indiquen les més freqüentment aplicades, ordenades segons 
el tipus de falla o imperfecció a la que han donat resposta.  

FALLES DE MERCAT I/O DEL SISTEMA RESPOSTA POLÍTICA 

 
Falles d’informació 

 Realització de previsions tecnològiques 
 Informació de mercats estratègics i estudis 
de clústers estratègics. 

 
 
Baixa interacció entre actors en els sistemes 
d’innovació 

 Intermediació i creació d’agències i plans de 
xarxes d’innovació. 
 Facilitar la creació de plataformes per a un 
diàleg constructiu. 
 Facilitar la cooperació en xarxes (plans de 
desenvolupament de clústers). 

 
Desacoblament institucional entre les 
infraestructures públiques de coneixement i 
les necessitats del mercat. 

 Creació de centres d’excel·lència de recerca 
industrial conjunta. 
 Establiment de programes de transferència 
tecnològica. 
 Planificació de reformes educatives i altres 
accions de formació i desenvolupament dels 
recursos humans. 
 

Taula 6.1: Falles més freqüents i resposta de la política de clústers de les Administracions Públiques. 

 

6.1.2 Altres organitzacions de titularitat pública. 

A part de les governamentals, estatals o regionals, les entitats que gestionen els recursos 
o que són intermèdies entre l’Administració Pública i els clústers o les empreses, tenen 
diferent estructura i funcions en les regions analitzades; en alguns casos són només les 
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executores de la política governamental i en altres, amb forma de agències per a 
desenvolupament regional o per a la innovació, s’impliquen com a actores del clúster. 

En qualsevol cas, en les vuit àrees d’actuació assenyalades, hi ha accions que poden 
ésser dinamitzades, tutelades o, en alguns casos, motivades o realitzades per les entitats 
corresponents dins del seu àmbit. 

 

6.2 ACTUACIONS DE LES ORGANITZACIONS DE L’ENTORN 

6.2.1 Associacions privades patronals i gremials 

Correspon a les associacions empresarials del sector tèxtil impulsar la creació i/o recolzar 
els clústers de tèxtils tècnics, en benefici dels seus associats; així ha succeït en totes les 
regions analitzades En ocasions però, pot ser necessari recordar que les associacions 
gremials, patronals, cambres de comerç, etc., acompleixen una funció de representativitat 
dels seus associats, als que ofereixen uns determinats serveis, necessaris per a les 
empreses, però que en la seva estructura no es donen les relacions que s’estableixen en 
el clúster, ni es poden perseguir objectius tan específics per a cada empresa com 
succeeix en la relació agrupada amb els centres de competències que ofereixen els 
clústers. 

Només en el cas de Bèlgica o d’Itàlia, les funcions del clúster de tèxtils tècnics les 
exerceix una sub-agrupació de l’associació patronal estatal, amb poc enraigament 
regional. En canvi, també és contrària a la praxis actual dels clústers de tèxtils tècnics a 
Europa, l’assimilació de conglomerats industrials, sense una xarxa regional de centres de 
competències implicats i amb una massa crítica baixa, a clústers de tèxtils tècnics. 

L’especialització local en unes determinades tecnologies dins la cadena de valor del 
sector o l’orientació cap a uns mateixos mercats, no és assimilable al concepte de 
clústers de tèxtils tècnics que predomina actualment a Europa. 

En qualsevol cas les associacions privades empresarials, gremials, etc., poden influir en 
les Administracions, en els consells rectors dels centres de competències en els que 
estan representades i implicar-se o impulsar algunes de les set actuacions o accions 
estratègiques enunciades. 

 

6.2.2  Universitats, centres de recerca i d’innovació tecnològica 

L’assignació de funcions, i el seu abast, dels anomenats centres de competències ( les 
universitats, els centres de recerca, els centres d’innovació, els instituts tecnològics, etc.), 
és bastant diversa en les organitzacions establertes en les regions analitzades. 

En alguna regió el nombre d’universitats i, especialment de centres de recerca i innovació 
és molt nombrós. En qualsevol cas, per donar resposta a les necessitats de les empreses 
la seva implicació és sempre molt efectiva i, en ocasions, han participat activament en la 
creació dels clústers i en la reorientació estratègica de les empreses. 
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Sembla lògic estructurar a nivell regional la coincidència entre els objectius de les 
universitats i els centres amb les necessitats de les empreses.  Aquesta estructuració ha 
de permetre centralitzar  els medis i les competències, mutualitzar-les per a aconseguir la 
massa crítica necessària per a la realització d’una recerca i desenvolupament excel·lents. 
Això, no obstant, no és generalitzable a tots els territoris, ja que depèn de la seva 
extensió, mida del sector industrial de tèxtils tècnics i capacitat d’organització efectiva. 

En aquest sentit, a part de les funcions de formació de les universitats, respecte als altres 
centres de competències i les tasques de recerca i desenvolupament,  sembla raonable, 
efectiva i sostenible l’organització a dos nivells:  

- Una Universitat o un Centre de recerca regional, que defineixi una política de 
R+D+i que es correspongui a una visió estratègica global del sector, optimitzant 
els recursos i evitant duplicitats. 
 

- Uns centres especialitzats o amb enfocament més local quan la regió ho precisi, 
que permetin fer accions locals en coherència amb la política global i ofereixin 
unes estructures d’ajut concretes a les empreses.  

 

Un dels requeriments essencials a tots els centres de competències és la necessitat de la 
rapidesa en la transferència de tecnologia; les innovacions, especialment les de producte, 
tenen data de caducitat ja que en poc temps són objecte de còpia, i la protecció global de 
la propietat intel·lectual és molt deficient i costosa; la transferència de resultats de la 
innovació continuada requereix eficàcia i ésser conduïda amb el ritme que marquen els 
mercats.   

En qualsevol cas però, és evident que les universitats públiques, com agents clau del 
sistema d’investigació s’han d’orientar cap a la investigació bàsica, que requereix una 
dedicació temporal sovint llarga, incerta i costosa;  i esmerçar menys temps en funcions 
(com l’assaig, la cerificació de productes, l’assessorament a empreses i altres tasques 
directament lucratives) que en el mercat cobreixen altres institucions públiques o 
privades, que s’hi dediquen expressament. 

 

6.3 ACTUACIONS DE LES EMPRESES 

En les vuit accions estratègiques enunciades, les empreses en són el centre, o les 
destinatàries de totes i, dins l’objecte de l’Estudi, la seva pertinença a un àmbit regional 
comú i la possibilitat de reorientar la seva activitat productiva cap a mercats de tèxtils 
tècnics és un dels objectius perseguits. 

En aquest sentit es conclou, de les experiències regionals analitzades, que l’ orientació 
cap a mercats de tèxtils tècnics, d’empreses dedicades a la fabricació de tèxtils per als 
mercats convencionals de la indumentària i la llar, no és una opció regional que es pugui 
assumir col·lectivament. 
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 Certament que de manera global és un plantejament raonable i fins i tot necessari, o 
imprescindible, per a determinades empreses d’una regió determinada; però en qualsevol 
cas és un procés individual i complex que, com en totes les operacions de reorientació 
industrial precisa d’unes condicions de l’entorn com les assenyalades en els apartats 
anteriors, per a ser conduïda amb possibilitats d’èxit, ja que els diferents mercats de 
tèxtils tècnics poden semblar  més o menys atractius globalment, però han d’esser 
valorats i contrastats per a cada empresa  a fi de deduir-ne les seves possibilitats reals 
d’entrada. 

En aquest sentit, s’ha d’encoratjar a les empreses a la realització, entre d’altres habituals 
a tota estructura de negoci, a la periòdica reflexió estratègica per a redefinir el seu 
posicionament i la seva estratègia competitiva, en funció de les variacions de l’entorn 
general (polític, econòmic, social, etc.), els mercats, la situació del propi sector i els 
moviments dels competidors; paral·lelament, assumir que la innovació, per als mercats 
nínxol de tèxtils tècnics, o per a qualsevol mercat, es una activitat continuada i 
indestriable de la pràctica empresarial. D’aquestes dues accions, i de la praxis per a la 
seva conducció, que pot ésser estimulada directa o indirectament des de les 
Administracions i altres organitzacions públiques o privades, se’n fa una breu reflexió en 
els dos apartats següents. 

 

6.3.1 Redefinició de l’estratègia competitiva 

L’inici del procés de reorientació precisa d’una reflexió estratègica que es pot conduir a 
través de la matriu producte/mercat d’Ansoff  representada a la figura 6.1, en la que 
s’expressa que una vegada exhaurides totes les accions per ampliar geogràficament  els 
mercats habituals de l’empresa amb la seva cartera de productes actuals, la primera 
opció que es planteja és la d’introduir millores diferenciadores en els productes dirigits a 
aquests mercats; aquesta acció, que se suposa que forma part habitual de l’estratègia de 
producte de l’empresa, amb la col·laboració de les universitats i altres centres de 
competències, ha de conduir al desenvolupament de nous productes que millorin la 
posició competitiva de l’empresa, que donin resposta a necessitats potencials del mercat 
a partir del seguiment de las noves sensibilitats dels clients i les tendències del consum 
per una part i, per altra els avenços de la ciència i les possibilitats de la tecnologia. 

En aquesta acció estratègica, que pot tenir un fort component de canvi tecnològic,  es 
poden trobar mercats nínxols en els habituals de l’empresa (fins i tot si son exclusivament 
els habituals  d’indumentària o de la llar), si els productes innovadors donen satisfacció a 
un nou segment de clients que cerquen diferenciació en els productes o passar d’un 
segment de mercat amb poc valor afegit o amb molts competidors, a un altre més 
protegit. 

La segona opció és de desenvolupament de mercats, és a dir, analitzar les necessitats 
funcionals dels productes tèxtils emprats en les diferents àrees d’aplicació de tèxtils 
tècnics i valorar-ne la concordança amb els productes que actualment fabrica l’empresa. 
Es tracta de, amb els mateixos recursos tecnològics, adequar la cartera actual de 
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productes de l’empresa, dirigits a mercats tradicionals d’indumentària o de la llar,  a noves 
necessitats en algun dels mercats de tèxtils tècnics.  

El risc, i les incerteses més importants d’aquesta opció estratègica estan lligats al cost 
d’entrada en el nou mercat, en quant a canals de distribució desconeguts, possibilitat 
d’accés a matèries primeres diferents (si és el cas), etc. Exemples d’aquesta estratègia 
serien, el pas de fabricació de teixits per a indumentària convencional a teles per a 
protecció personal; o de teixits per a tapisseria domèstica a la d’interiorisme de transport 
públic o automoció. 

 

 

Figura 6.1: Matriu de reflexió estratègica producte/mercat. 

La tercera opció és l’estratègia de diversificació o orientació cap a productes nous (tèxtils 
tècnics) per a l’empresa dirigits a mercats també diferents dels actuals (on s’utilitzen 
aquest tipus de productes); en aquesta opció, la de més risc, a les incerteses d’entrada 
en nous mercats s’hi afegeix la de fabricació de nous productes. 

En qualsevol cas, les possibilitats d’aconseguir èxit en alguna de les opcions 
estratègiques esmentades, estan essencialment condicionades per les anomenades 
competències bàsiques de l’empresa, és a dir: la voluntat, les seves capacitats i habilitats. 

La voluntat, la decisió d’emprendre una estratègia competitiva determinada, ha de 
recolzar-se necessàriament en la vigilància i prospectiva tecnològica, l’anàlisi de mercats i 
de competidors, el coneixement del perfil de capacitats necessàries i de la quantitat de 
recursos a aplicar-hi, etc.; en aquesta fase de decisió, el paper de les accions de suport 
de les administracions i dels centres de competència és fonamental en les direccions 
esmentades en els apartats anteriors. 

Les capacitats i habilitats de l’empresa per valorar el seguiment de qualsevol de les 
estratègies plantejades, a més de les relacionades amb els recursos humans i materials 
disponibles, tenen un component comú que és la innovació. 
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6.3.2 La innovació com a eina estratègica 
Tradicionalment, la innovació en l'empresa s'ha considerat com a font de noves 
tecnologies i productes. No obstant això, s'ha d'anar més enllà de la idea característica de 
la tecnologia. La tecnologia consta de dos components: el maquinari i el fenomen cultural. 
La maquinària són els “útils” que poden comprar-se o vendre's, però que no és, 
econòmicament o social significativa, tret que sigui part d'un context cultural; context 
basat, essencialment, en la creació de mètodes nous i més eficaços de treball; ja que no 
és suficient fabricar productes innovadors perquè aquests siguin reeixits al mercat, sinó 
crear estructures que permetin el desenvolupament continuat i diferenciat. 
 
La viabilitat de la petita i mitjana empresa productora de tèxtils tècnics, en aquesta 
dècada i en l'esdevenidora, està en la seva consideració d'empresa innovadora, amb els 
condicionants que això comporta en quant a quatre aspectes fonamentals que, per altre 
part, són comuns a les empreses innovadores de qualsevol sector industrial: 
 
• Assumir una cultura innovadora i la ineludible necessitat d'innovar contínuament. El 
significat d'aquesta assumpció és la primera premissa per caracteritzar una empresa 
innovadora: creure que la capacitat d'innovar és la clau de l'èxit comercial, i que aquest 
no es basa a produir un ampli nombre de productes, sinó productes que majoritàriament 
són únics. I que innovació, va lligat a millora contínua i experimentació continuada, per 
adaptar-se als canvis del mercat en que operen.  

Cal afegir que la innovació sempre implica renovació i la renovació sempre inclou el 
canvi; per realitzar canvis, l'empresa ha de ser flexible, ja que la flexibilitat significa la 
capacitat per canviar ràpidament. Una empresa pot ser flexible sense ser innovadora, 
però el contrari és molt més difícil: no es pot ser innovador sense ser flexible. 
 
• Delegació de responsabilitat en els recursos humans: L'empresa innovadora de 
tèxtils tècnics considera les persones com la partida més important del seu actiu, doncs 
tot individu pot contribuir de forma eficient a la resolució de problemes; utilitza equips 
multidisciplinaris de persones de diferents departaments, interns o externs a l'empresa, 
per escometre el desenvolupament d'innovacions sense que l'organització existent 
desincentivi aquests canvis. 
 
En un sector com el de tèxtils tècnics, amb productes que donen resposta a necessitats 
diversificades i allunyades dels tèxtils convencionals, totes les aportacions 
interdisciplinàries, no només en els aspectes merament tecnològics, són fonamentals. 
 
• Definició de l'estratègia competitiva: La innovació en les empreses de tèxtils tècnics 
no solsament està condicionada per la seva estructura organitzativa i els seus recursos, 
sinó també per l'estructura del mercat en el qual actua. Això fa que hagi de tenir una 
estratègia de comportament en aquest mercat, que pot ser ofensiva o defensiva en 
innovació. 
 
És cert que no existeix una estratègia única i excel·lent aplicable a tota iniciativa 
empresarial. L'estructura del mercat de tèxtils tècnics i les necessitats potencials dels 
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consumidors són, almenys, classificables en els estadis resultants de les combinacions 
possibles entre productes d'elevat o baix consum amb gran o petit nombre d'usuaris 
(mercats nínxol o mercats de masses) que, al seu torn, poden estar concentrats o 
dispersos. I això suposa estratègies diferents.  
 
 
• Organització i gestió de la innovació: La innovació, malgrat que la mida de l’empresa 
sigui petita, ha d'estructurar-se i gestionar-se d'una manera diferent i separada de la feina 
i gestió directives. El manteniment de l'activitat actual és labor massa àmplia perquè les 
persones que en ella intervenen tinguin temps per crear l'activitat nova. 
 
Malgrat això, la innovació no és una activitat privilegiada d'un departament de l'empresa. 
La innovació està en tots els nivells de la mateixa: allà on els empleats fan front a 
problemes, tracten amb contingències imprevistes o s'obren camí a través de les errades 
dels procediments normals. La major part de les bones idees que permeten 
desencadenar processos d'innovació apareixen en els nivells inferiors de l'organització, ja 
que són aquests els que es troben en contacte amb els consumidors o amb les possibles 
diferents aplicacions de les noves tecnologies per a donar respostes a necessitats, reals 
o potencials, del mercat de tèxtils tècnics. 
  

Certament que les quatre premisses enunciades, són també comunes a tot el sector 
tèxtil; la diferència essencial és que la innovació, en el sector tèxtil de convencionals per a 
la indumentària i la llar està essencialment lligada a l’estètica i al confort, mentre que en 
el sector de tèxtils tècnics s’ha d’enfocar cap a la recerca de solucions problemàtiques 
multidisciplinàries complexes derivades dels mercats i usuaris a que dóna servei. 

En aquest context innovador, la perspectiva d’entrada d’una empresa del sector tèxtil 
convencional al sector de tèxtils tècnics exigeix un canvi en l'estratègia general ja que la 
concurrència en nous mercats amb nous productes suposa canvis molt significatius. 
D'altra banda, les empreses no poden introduir-se a cegues en noves activitats 
aparentment atractives per la seva condició de sector emergent, o diversificar-se per 
distribuir el risc inherent a tota activitat, sense recolzar-se en les seves competències per 
afrontar el seu futur. L'empresa ha de preguntar-se, i tenir respostes, de què és el que 
sap i pretén fer, i què necessita el mercat. 

En aquest sentit, la presència d’una estructura de clúster de tèxtils tècnics en la seva 
regió,  constitueix per a l’empresa una possibilitat d’entrar en una dinàmica organitzada 
en la que pot trobar, més fàcilment, tant respostes a les qüestions necessàries per 
emprendre una reorientació estratègica com per trobar un caliu per a crear o mantenir les 
esmentades premisses de la necessària innovació que exigeix el sector.   
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ANNEX 1. NOMENCLATOR SECTORIAL DE TÈXTILS TÈCNICS 
 
Àrees d’aplicació de les matèries i productes tèxtils en els diferents sectors industrials, 
serveis i Administracions. 
 

01 TÈXTILS PER A ENGINYERIA CIVIL (Geotèxtils) 
 

01.1 Separació de capes del subsòl en carreteres, aeroports i vies ferroviàries 
01.2 Reforç  

01.2.1 Consolidació del sòl 
01.2.2 Reforç del subsòl 
01.2.3 Talussos 
01.2.4 Ribes 

01.3 Drenatge 
01.3.1 Carreteres 
01.3.2 Túnels 

01.4 Impermeabilització 
01.4.1 Embassaments, dipòsits, piscines, etc. 
01.4.2 Túnels 
01.4.3 Abocadors 

 
02 TÈXTILS PER A AGRICULTURA I PESCA 

 

02.1 Tèxtils per a agricultura, cultius, horticultura i jardineria 
02.1.1 Recobriment del sòl 
02.1.2 Protecció de pedregades, sol, ocells, insectes o vent 
02.1.3 Sistemes d’irrigació o drenatge 
02.1.4 Sitges, sistemes d’emmagatzematge d’aigua i líquids 
02.1.5 Construccions temporals 
02.1.6 Cordes 
02.1.7 Hivernacles 
02.1.8 Malles contenidores 

02.2 Tèxtils per a pesca 
02.2.1 Xarxes 
02.2.2 Cordills, torçals i sogues per a arts de pesca 
02.2.3 Cultius marins i piscifactories 

 
 
03 TÈXTILS PER A CONSTRUCCIÓ I ARQUITECTURA TÈXTIL 
 

03.1 Materials tèxtils per a la consolidació del sòl i del subsòl 
03.2 Fibres per a reforç de formigó 
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03.3 Malles per a reforç 
03.4 Materials tèxtils per a encofrat 

        03.5  Aïllants de: calor, fred, soroll i ones electromagnètiques 
03.6   Materials tèxtils per a farciment 
03.7  Borlets 
03.8  Tèxtils impermeabilitzants per a cobertes planes 
03.9   Materials tèxtils per a revestiment d’interiors 
03.10  Xarxes de protecció 
03.11  Arquitectura i construccions provisionals 

03.11.1 Tendals i marquesines 
03.11.2 Envelats, pavellons i cobertes 
03.11.3 Construccions inflables 
03.11.4 Estructures tensades 
03.11.5 Cobertes per a estanys i dipòsits d’aigua 

     
 
04 TÈXTILS PER A ÚS MÈDIC-HIGIÈNIC-SANITARI   

 
04.1 Materials per a hospitals 

04.1.1 Parament hospitalari 
04.1.2 Tèxtils per a vestuari 

04.2 Materials tèxtils per a usos sanitari-higiènics 
04.2.1  Emplastres, esparadraps i similars 
04.2.2  Gases, cotó hidròfil 
04.2.3  Embenats convencionals i elàstics 
04.2.4  Apòsits d’incontinència 
04.2.5  Higiene femenina 
04.2.6  Bolquers infantils 
04.2.7  Materials de diàlisi i filtració 
04.2.8  Material d’immobilització 
04.2.9  Peces d’un sol ús 
04.2.10 Mascaretes quirúrgiques filtrants 
04.2.11 Tovalloletes de neteja, cosmètiques 

04.3 Materials tèxtils per a cirurgia i ortopèdia 
04.3.1 Pròtesis de l’aparell locomotor 
04.3.2 Faixes, mitges ortopèdiques i similars 
04.3.3 Proteccions ortopèdiques (Turmell, genoll, etc.) 
04.3.4 Trenats per a sutures  
04.3.5 Tubs per a implantacions en l’aparell circulatori 
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 05 TÈXTILS PER  A AUTOMOCIÓ I TRANSPORT DE VIATGERS 
 

05.1 Materials tèxtils per a automòbils 
05.1.1  Teixits per a pneumàtics 
05.1.2  Tubs i mànegues de ventilació 
05.1.3  Xarxes i reixetes 
05.1.4  Filtres 
05.1.5  Corretges de transmissió 
05.1.6  Cinturons de seguretat 
05.1.7  Tapisseries, moquetes i revestiments interiors 
05.1.8  Farciments aïllants 
05.1.9  Bosses d’impacte (airbags) 
05.1.10 Composites per a peces modelades 
05.1.11 Separadors de bateries 
05.1.12 Fundes de protecció per a vehicles 

               05.1.13 Protecció de cables 
 05.2.Tèxtils ignífugs d’interiorisme per a transport públic terrestre, ferroviari i suburbà 

      05.3 Materials tèxtils ignífugs d’interiorisme per a transport aeri i marítim 
      05.4 Materials tèxtils per a la indústria aeroespacial 
 
 
06  TÈXTILS PER A EMBALATGE I TRANSPORT DE MERCADERIES 

 
06.1 Tendals per a camions 
06.2 Materials per a la protecció de càrregues 
06.3 Tèxtils per a embalatge 
06.4 Cintes transportadores 
06.5 Sacs i contenidors 
06.6 Eslingues i trincatges 
06.7 Cables trenats per a embalatge i transport 
 
 

07 TÈXTILS PER A PROTECCIÓ PERSONAL 
 

07.1 Tèxtils per a indumentària de protecció (EPI’s) contra: 
07.1.1 El fred 
07.1.2 Agents químics 
07.1.3 Descàrregues elèctriques 
07.1.4 La calor i les flames 
07.1.5 Accions mecàniques 
07.1.6 Riscs nuclears 
07.1.7 La pols 
07.1.8 Les caigudes 
07.1.9 El tall i elements punxants 
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07.2 Equips d’emergència i salvament 
07.2.1 Salvavides, armilles salvavides i equips de supervivència 
07.2.2 Mànegues i equips de rescat 
07.2.3 Mànegues d’incendis 

07.3 Protecció en esports de risc 
07.4. Tèxtils reflectants (EPI’s) 
07.5 Protecció de "sales netes" 
07.6 Tèxtils per a usos militars i cossos de policia 

07.6.1 Xarxes i materials de camuflatge 
07.6.2 Sacs per sorra 
07.6.3 Equips de protecció NBQ 
07.6.4 Tendes d’acampada 
07.6.5 Armilles i cortines anti-fragmentació 
07.6.6 Teixits i materials no detectables per infrarojos 

07.7. Indumentària laboral i uniformes 
07.8 Calçat de seguretat (EPI’s) 
07.9 Guants de seguretat (EPI’s) 

 
 

08 TÈXTILS PER A ESPORT I LLEURE  
 

08.1 Tèxtils per a indumentària i calçat esportiu i de lleure 
08.2 Tèxtils per a material esportiu 

08.2.1 Cordes de raquetes 
08.2.2 Guants i genolleres 
08.2.3 Pilotes 
08.2.4 Xarxes esportives 

08.3 Tèxtils per a esports nàutics 
08.3.1 Veles 
08.3.2 Embarcacions inflables 
08.3.3 Matalassos inflables i altres elements d’oci 
08.3.4 Armilles i salvavides 
08.3.5 Sogues i cables 
08.3.6 Composites per a cascs d’embarcacions lleugeres 
08.3.7 Equips de submarinisme 

08.4 Tèxtils per a esports aeris 
08.4.1 Ales delta, ultralleugers, parapent, globus i paracaigudes 
08.4.2 Cordes i cordons d’alta resistència 
08.4.3 Composites per aeronàutica 

08.5 Tèxtils per a esports de risc 
08.5.1 Indumentària per a patinatge 
08.5.2 Indumentària per a esgrima 
08.5.3 Indumentària per a pilots d’esports de motor (motos, cotxes,nàutica, etc.) 
08.5.4 Composites per altres components 
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08.6 Tèxtils per a esports de muntanya 
08.6.1 Tendes d’acampada 
08.6.2 Motxilles, sacs de dormir, etc. 
08.6.3 Indumentària d’esquí 
08.6.4 Cordes per escalada, puenting, etc. 
08.6.5 Protecció en condicions atmosfèriques extremes 

08.7 Tèxtils per a instal·lacions esportives 
08.7.1 Cobertes de piscines i pistes 
08.7.2 Gespa artificial 

08.8 Tèxtils per a mobiliari de jardí, platja i càmping 
 
 

09 TÈXTILS PER A USOS INDUSTRIALS  
 

09.1  Tèxtils pre-impregnats per modelar 
09.2  Peces estructurades i modelades amb base tèxtil 
09.3  Cintes transportadores i corretges 
09.4  Estores col·lectores de líquids 
09.5  Abrasius 
09.6  Medis filtrants de sòlids, líquids i gasos 
09.7  Sistemes de tancament-obturació 
09.8  Tubs i mànegues 
09.9  Feltres paperers i per altres usos industrials 
09.10 Teixits suport per basament de catifes, plastificat, brodat, etc. 
09.11 Serigrafia i estampat 
09.12 Tèxtils per a reforçar productes de fusta, plàstic, paper, etc. 
09.13 Neteja industrial 
09.14 Tèxtils per a pintura, enquadernació i arts gràfiques 
09.15 Recobriments de cables 
09.16 Cintes adhesives 

 
 
10 TÈXTILS PER A PROTECCIÓ MEDIAMBIENTAL 
 

10.1 Protecció de l’atmosfera 
10.1.1 Separació gas / sòlid 

10.2 Protecció de l’aigua 
10.2.1 Sistemes de separació sòlid / líquid 
10.2.2 Dipòsits d’emmagatzematge de residus i abocadors 

10.3 Protecció del sòl 
10.3.1 Vores de rius i costes 
10.3.2 Fixació de dunes 

10.4 Protecció de la vegetació 
10.4.1 Teles per protecció contra incendis forestals 
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10.4.2 Tèxtils per afavorir la reforestació 
10.4.3 Tèxtils per al control de l’erosió 

10.5 Protecció contra el soroll 
10.5.1 Barreres de protecció a l’aire lliure 
10.5.2 Teles per a insonorització d’interiors 
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ANNEX 2. RESUM DE TECNOLOGIES EMPRADES EN LA FABRICACIÓ DE TÈXTILS  
                 TÈCNICS  
 
El terme tèxtil tècnic, amb el qual abreujadament es distingeix als materials tèxtils d’ús tècnic, 
s'associa, sovint, a fibres, fils o teles fabricats amb fibres d'elevada resistència tèrmica o mecànica, 
o a teles no teixides. No obstant això, les denominacions geotèxtil, agrotèxtil, etc., només 
distingeixen a un producte tèxtil pel seu ús final, en enginyeria civil o en agricultura; les matèries 
de les quals estan elaborades, el sistema de fabricació del fil, de la tela o de l'acabat, no són 
substancialment diferents als de qualsevol teixit de calada, de punt o tela no teixida emprat en 
indumentària o en tèxtils per la llar. 

La cadena de valor dels tèxtils tècnics comprèn, per tant, les mateixes etapes que les dels sectors 
tèxtils convencionals: des de les fibres naturals o la producció de fibres mitjançant extrusió, 
seguida o no de filatura i transformació del fil per a l'elaboració de teles a partir d’aquets fils o 
directament de les fibres; o l'elaboració d'estructures trenades, xarxes, cintes o un altre tipus 
d'estructures tèxtils laminars o encara tridimensionals que poden ser sotmeses a tractaments 
d'aprest o acabat per conferir-los noves propietats funcionals.  
 
Els productes resultants d'aquests processos poden ser confeccionats o ensamblats per al seu ús 
final, o passar per una etapa de productes semiacabats, com els materials pre-impregnats o els 
materials adhesius o els destinats a l'elaboració de composites. 
  
Seguidament es resumeix breument el sistema de fabricació de cadascuna de les formes de 
presentació dels productes tèxtils, elaborats o semielaborats, i les seves possibilitats d'utilització 
com a productes finals en algunes de les diferents àrees d'aplicació dels tèxtils tècnics. 
 

FIBRES 

Totes les fibres tèxtils, naturals, artificials o sintètiques, troben aplicació en el sector dels tèxtils 
tècnics. No obstant això, l'aparició de noves famílies de fibres amb elevades prestacions 
mecàniques, tèrmiques, de resistència als agents químics, etc., és un dels factors que ha contribuït 
essencialment a configurar el sector actual de tèxtils tècnics, capaç de donar resposta a 
sol·licitacions que fa unes dècades eren impensables en un material tèxtil. 
 
Directament en forma de fibra, sense l'aplicació de cap processament posterior, les fibres tèxtils 
tenen diverses aplicacions, algunes d'elles de gran consum. 
 
A l'àrea de la construcció s'utilitza fibra de vidre, polipropilè o acríliques per a reforç d'elements 
constructius de formigó o com a aïllants del fred o la calor, el soroll, etc. 
 
A l'àrea de la protecció personal, s'utilitzen, per a l'aïllament tèrmic, diferents tipus de fibres de 
farcit, productes de pes lleuger i alt volum per crear un espai aïllant d'aire immòbil. Es tracta de 
fibres buides, de diferents seccions transversals, i de microfibres de diferents diàmetres. 
 
En la indústria dels materials compostos, la fibra de vidre o de carboni s'ha vingut utilitzant 
directament com a reforç de la matriu de resina. 
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FILS 
 
Els productes tèxtils s'elaboren amb fibres presentades en forma de fil; a excepció de les citades 
utilitzacions finals en forma de fibra, i lògicament de les destinades a la producció de teles no 
teixides. Els fils, al seu torn, es presenten en forma de “fils continus” (monofilament o multifilament) 
i “fils discontinus” (amb fibres de longitud limitada). 
 
L'obtenció de “fils continus” de polímers manufacturats (artificials o sintètics) es realitza per 
extrusió del polímer, dissolt o fos, a través d'una filera (placa perforada); el nombre de perforacions 
defineix el nombre de filaments continus que constitueixen el multifilament; així, en el cas d'un 
monofilament, la filera tindrà una sola sortida. La unió d'un gran nombre de multifilaments es 
denomina cable. El trencament per estiratge o el tall d'aquest cable proporciona fibres curtes (30–
40 mm) o fibres llargues (60-80 mm). Per a l'obtenció d'un fil amb aquestes fibres curtes, igual que 
amb les fibres naturals, s'ha de procedir a les operacions de filatura tradicionals i al producte 
obtingut es denomina filat. 
 
La filatura és el conjunt d'operacions que permeten obtenir, a partir de fibres curtes o llargues, un 
fil utilitzable per a la fabricació de teles, xarxes, trenats, etc., i abasta una sèrie d'operacions 
fonamentals, permetent a més, la barreja de matèries amb propietats complementàries o de menor 
cost. Bàsicament consta de tres etapes fonamentals: 
 
• El cardatge, consistent en la individualització, i certa paral·lelització, de les fibres presentades 
inicialment en forma de floca embullada, mitjançant l'acció de cilindres dotats d'elements mecànics 
de disgregació. A la sortida de la carda s'obté un vel (per a fabricació de teles no teixides) o una 
cinta. 
 
• L'estiratge, en el qual es reuneixen cintes de la carda i es millora el seu paral·lelisme i grossor, 
transformant-les en una metxa de fibres, lleugerament consolidada per una lleu torsió. 
 
• La filatura pròpiament dita, serveix per afinar la metxa fins a la finor desitjada (títol del fil) i 
conferir-li la torsió adequada perquè posseeixi la tenacitat requerida. Variants d'aquest sistema 
tradicional (filatura d'anells) són els sistemes open-end, dreft, fricció, compactació, etc. 
 
Després del procés de filat, altres operacions com el molinatge, doblat, texturat o recobriment, 
permeten conferir als fils determinades propietats, com l'augment de la seva resistència, volum i 
elasticitat, etc. 
 
A excepció, lògicament dels fils de cosir en indumentària de protecció, filtres, sacs d'embalatge, 
eslingues, etc., els fils no tenen una aplicació directa que no sigui la de constituir un producte 
intermedi per a la fabricació de teixits de calada, teixits de punt, trenats, etc. 
 

TRENATS, CORDES I XARXES 
 
El terme trenat designa a una estructura tèxtil monoaxial i bidimensional, caracteritzada per 
l'entrecreuament recíproc d'un sistema de fils disposats en diagonal. Aquesta estructura, plana o 
tubular, es caracteritza per una geometria variable i deformable (diàmetre, amplària, angle de 
trenat, etc.). 
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En els últims anys s'ha produït una sensible ampliació de les possibilitats dels productes obtinguts 
per la tècnica convencional, tant pel desenvolupament de noves opcions de textures, com per 
l'aplicació de nous materials.  
 
Les seves possibilitats d'aplicació es troben en el recobriment de cables elèctrics, en cordons per a 
diferents usos en indumentària o materials per a reforç o subjecció; una àrea d'aplicació de 
productes amb un elevat valor afegit és la dels trenats per a sutures, elaborats amb una gran 
diversitat de fils de fibres tèxtils, o la dels trenats de polietilè d'alta tenacitat, que s'empren com a 
substituts de lligaments trencats del genoll, amb una resistència a la flexió superior als 40 milions 
de cicles. 
 
En material esportiu, com és el cas dels iots, s'utilitzen els trenats per drisses i eslingues, en les 
quals es combina baix pes, alta resistència, baixa elongació, alta flexibilitat i durabilitat. 

Trenats tridimensionals, amb diferents formes, elaborats en noves trenadores controlades 
electrònicament, s'empren com a reforç de materials compostos per a múltiples aplicacions. 

El sector tradicional de corderia, amb la utilització de noves fibres d'elevada tenacitat, que 
permeten l'elaboració de materials especialment resistents en aplicacions esportives (escalada, 
espeleologia, navegació, etc.) o en diferents sectors industrials. 

 

TELES 
 
Teixits de malla (punt), i de calada, elaborats en telers amples o de cinteria, competeixen amb les 
teles no teixides en múltiples aplicacions. 

 

Teixits de malla 

La tècnica de fabricació de teixits de punt o malla per trama o per ordit, és molt versàtil, permetent 
l'elaboració de textures elàstiques o estables, amb una construcció oberta o tancada, i estructures 
bi, tri o multidimensionals.  
 
En els teixits de malla per trama, es formen fileres de malles, a partir d'un únic fil (en telers 
rectilinis o tricotoses) o de diversos fils (en telers circulars) que alimenten a una o dues fontures 
d'agulles. 
 
En els teixits de malla per ordit, les columnes de malles es formen verticalment, a partir de fils 
provinents de plegadors que alimenten a una o dues fontures rectilínies d'agulles. 
 
La capacitat de deformació dels teixits de punt per trama ofereix excel·lents possibilitats en 
determinades utilitzacions; no obstant això limita extremadament el seu camp d'aplicació. Els 
teixits de punt per ordit, amb menor elasticitat en direcció transversal i mínima longitudinalment, 
troben una gran varietat de possibilitats d'aplicació en tèxtils tècnics, molt majors que les dels 
teixits de malla per trama. 
 
En el camp dels agrotèxtils, s'utilitzen teixits de malla per a la protecció contra l'acció dels ocells, 
insectes, radiacions tèrmiques, ombreig, etc. Normalment, es tracta de teixits de malla per ordit, 
generalment de filaments o cintes d'olefina. 
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En el camp dels geotèxtils, s'empren teixits de punt per ordit, malles de polipropilè, per evitar 
corriments de terres; també s'utilitzen teixits de punt per ordit per a terraplens, amb fils de polièster 
d'alta tenacitat. 
 
A l'àrea de les aplicacions industrials, s'utilitzen teles multiaxials i multidimensionals, les quals, 
presenten enormes possibilitats com a materials de reforç. Són múltiples les opcions ofertes al 
mercat, com un teixit de punt per ordit multiaxial amb fins a set capes de fil de reforç disposades 
paral·lelament amb els fils orientats exactament en la direcció desitjada. Aquestes estructures 
s'empren, majoritàriament, com a suport de materials compostos. 
 
En el sector del transport, s’utilitza tant el teixit de malla per trama com per ordit per a la tapisseria 
d'automòbils; és molt emprat el vellut de polièster fabricat en màquina Raschel de doble fontura. 
. 
Per a la protecció de les mans s'utilitzen guants de teixit de punt per trama fabricats amb para-
amides 100% o barrejades amb altres fibres, en activitats on es manipulin materials amb vores 
afilades com  metall en làmines, vidre i fulles afilades, en diversos sectors industrials. 
 
En la indumentària esportiva, l'extensibilitat dels teixits de punt és molt elevada en els de trama i 
menor en els d’ordit, això permet la confecció de peces còmodes i adaptables a tot tipus de 
pràctiques esportives. 
 
A l'àrea de protecció mediambiental, s'empren teles biodegradables per a la reforestació i lluita 
contra l'erosió del sòl, en les que l’estructura tèxtil la constitueixen fils de fibres de polímer natural 
(cotó i/o jute), que compleixen les funcions de protecció contra l'erosió. La seva estructura de teixit 
de punt per ordit és oberta, amb grans clars, de fins a un 50% de la seva superfície, i possibilitat 
de diferents grandàries dels mateixos, per adaptar-se a la naturalesa del sòl. 
 
Per netejar residus de desastres mediambientals, com el vessament d'oli en el mar, s'utilitzen 
borses de teixit de punt de fil monofilament de polietilè d'alta densitat, amb un farciment de petites 
boles de fibra de llana. 
  
Per evitar la propagació d'incendis forestals i per a la protecció de zones habitades, càmpings, 
granges o urbanitzacions aïllades envoltades de boscos, enfront de la propagació del foc per 
l'acció transportadora del vent de branques, pinyes o altres materials inflamats, s'ha desenvolupat 
un teixit lleuger de punt per ordit, resistent a la intempèrie i al foc, que amb suports de barres 
d'alumini pot ser estesa, en cas d'incendi, per evitar la citada propagació del mateix a les zones a 
protegir. 
 

Teixits de calada 
 
La disposició perpendicular de dues sèries planes de fils, una vertical anomenada ordit i una altra 
transversal denominada trama, que s'entrellacen, un a un, en creuaments alternatius per damunt o 
per sota, seguint una textura predeterminada (tafetà, sarja, satí o altres textures compostes), 
permet l'obtenció d'una àmplia varietat de teles, quant a masses laminars, des de molt lleugeres 
(tipus gasa) a molt pesades i resistents (lones) o teles múltiples (dobles o triples), i possibilitat de 
gran amplària de les peces. 
  
Els fils d'ordit, procedents d'un plegador en el qual es disposen enrotllats correlativament, 
s'entrellacen amb els de la trama, que és inserida, una a una, mitjançant un sistema de llançadora, 
projectil, doll d'aire, llança o doll d'aigua. 
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Per al pas dels fils de trama a través dels d'ordit i perquè aquests es disposin en la posició 
marcada per la textura (per damunt o per sota) respecte al de trama, es forma l'angle dièdric de 
“calada” (que dóna nom al sistema de fabricació), mitjançant un mecanisme de llisos (per a 
textures simples) o de Jacquard (per a textures complexes). 
 
El tissatge de calada té una elevada versatilitat en la manipulació de tot tipus de fils, en quant a la 
matèria (naturals, sintètiques, vidre, metall, etc.) o a la seva forma de presentació (filats, mono i 
multifilaments, etc.,). La gran precisió en la regularitat de les característiques estructurals de la tela 
obtinguda i la varietat de textures o lligaments, des dels més simples (tafetà) fins a teixits en doble 
o triple peça o, encara, tubulars, són característiques que permeten la fabricació de teles amb 
múltiples aplicacions. 
 
No obstant això, les aportacions més característiques són la utilització de fibres d'altes prestacions 
i les seves barreges, més que innovacions en textures o en noves possibilitats de la màquina. 
Estructures com el vellut en doble peça, o les dobles, triples o múltiples teles, obtingudes per 
disposicions especials de remesa i picat, previs a l’operació de teixir, troben un ampli camp de 
possibilitats en algunes àrees dels teixits tècnics. 
 
Els teixits de calada, s'utilitzen especialment en agrotèxtils, per a la protecció contra els insectes. 
Els paravents modifiquen la quantitat de calor, la humitat i el diòxid de carboni intercanviat entre el 
sòl i l'atmosfera circumdant i, en conseqüència, creen un microclima. També, a causa dels efectes 
aerodinàmics es redueix l'efecte dels danys causats pel propi vent i els materials que transporta. 
Teixits de calada compleixen amb eficàcia aquesta funció, amb possibilitat d'adaptar el seu 
disseny estructural a les necessitats de l'entorn on serà instal·lats. 
 
Per a cultius hidropònics s'empra una estructura de teixit de calada en doble peça; consta d'una 
tela de filaments amb recobriment impermeable, fils de lligadura verticals de fibra imputrescible 
formant una massa fibrosa d'elevada capil·laritat, i una segona tela superior de baixa densitat 
sobre la qual es desenvolupa el cultiu de diverses espècies vegetals per a adorn en sostres, 
terrasses, etc.; un sistema d'alimentació li aporta la humitat i els elements nutritius necessaris. 
 
A l'àrea d'arquitectura tèxtil, en les ja tradicionals estructures inflades, el teixit és suportat per un 
corrent continu d'aire que manté una lleugera depressió a l'interior de l'habitacle. Aquestes 
estructures, eventualment armades amb una xarxa de cables, han estat llargament utilitzades, 
encara que actualment es tendeix a la seva substitució per estructures tibades. En aquest tipus 
d'estructures, la tela és suportada per un esquelet metàl·lic o una xarxa de cables, formant un 
recinte completament tancat o una sola coberta. 
 
Les aplicacions d'aquest tipus d'estructures, inicialment pensades com a provisionals, són 
múltiples: piscines, auditoris, sales d'exposicions, camps d'esports pavellons esportius, aeroports, 
etc. Els teixits de calada emprats són de multifilament de polièster d'alta tenacitat, amb 
recobriment de policlorur de vinil o de fibra de vidre amb recobriment de politetrafluoroetilé.. 
 
Les denominades “geomalles” de poliolefina, algunes de teixit de punt i unes altres de calada, 
utilitzades com geotèxtils o les de fibra de vidre recobertes amb resina acrílica empleades com a 
reforç en construcció; les ràfies de polietilè amb recobriments de policlorur de vinil o bituminosos, 
etc., per a impermeabilitzacions, són aplicacions de gran consum a l'àrea de geotèxtils, de 
construcció o de protecció mediambiental. 
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En diferents sectors industrials, per a la separació líquid/gas, s'empren teixits de calada com a 
mitjà filtrant elaborat amb monofilament, multifilament, filats amb elevada torsió o amb baixa torsió. 
La textura o lligament influeix també en la porositat, eficàcia i saturació del filtre tèxtil. 
 
Per a l'ús de tapisseria de transport aeri, s'utilitzen teixits de calada formats per fils de fibra meta-
aramida tenyits amb colorants catiònics o fils de llana amb una tractament d’acabat ignífug i anti-
taca, presentant una elevada resistència a l'abrasió, nul·la formació de pilling i rentable en humit. 
 
Per als airbags de seguretat sense costures, s'empren teixits de calada en doble peça amb fils de 
poliamida o polièster, sense recobriment.. 
 
Els teixits de reforç per a pneumàtics, fets amb fils d'alta tenacitat de viscosa, polièster o poliamida 
per ordit, i cotó per trama, són posteriorment recoberts de cautxú, aquests constitueixen un dels 
majors consums de teixits d'ús tècnic en el sector de l'automòbil, al costat del dels materials 
d'interiorisme. 
 
S'elaboren contenidors amb teixit de calada de cinta de polipropilè, amb perímetre circular o 
quadrat, suportats per eslingues cosides als laterals, permetent el transport de fins a 1,5 tones. 
 
La protecció enfront de la calor convectiva i conductiva, per a vestits d'aproximació al foc, es resol 
satisfactòriament mitjançant una peça exterior multicapes. Una solució protectora habitual pot 
estar constituïda per un teixit de calada exterior de meta i para-aramida o una barreja d’aquesta 
amb polibenzimidazol o altres fibres, que proporciona la protecció primària contra el foc i ofereix 
una bona resistència a l'abrasió. Normalment conté tires reflectores de la llum per afavorir la seva 
visibilitat i identificació; sota aquesta capa exterior es disposa una membrana impermeable i 
transpirable laminada sobre una capa d'aïllament tèrmic de tela no teixida i un folre de teixit de 
calada. 

 
Teixits de calada estrets (Cintes) 
 
Les cintes s'inclouen dins de l'àmplia gamma de teixits estrets, elaborats mitjançant diferents 
sistemes dels quals el tissatge de calada és la tecnologia més utilitzada. La textura dels teixits 
estrets tipus cinteria és idèntica a la dels teixits de calada de major amplària; existeixen, no obstant 
això, certes diferències en el seu procés d'elaboració a fi d'adaptar-se a l'ample especial dels 
teixits. Es poden classificar en dos grups, planes o tubulars, i s'empren en diferents àrees d'ús 
tècnic: cinturons de seguretat en automoció, corretges de transmissió, cintes per arnesos, bandes 
reflectores, etc. 
 
Els teixits de calada amb ordit de polièster i poliamida de trama, són els més utilitzats a Europa per 
a la fabricació de cintes transportadores, amb superposició de capes unides per laminat. Teixits de 
calada de fibra de vidre o aramida, amb recobriment de politetrafluoroetilè s'empren per a cintes 
transportadores que poden treballar en condicions de fins a 260ºC. 

 
Teles no teixides 
 
En el camp de les tècniques de fabricació en teles no teixides, cal distingir dos tipus de 
components possibles, fibres o filaments continus, per obtenir les napes que, utilitzades soles o en 
combinacions que seran posteriorment consolidades, donen lloc a diferents estructures bi o tri-
dimensionals. 
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Els vels de fibra curta es poden obtenir pels procediments de via seca, humida i fosa (melt blown); 
les napes de filaments continus s'obtenen per via fosa (spunbonded). Tots dos tipus de vels poden 
ser consolidats per sistemes mecànics (punxonats o jets d’aigua), químics (lligants), tèrmics, o 
combinacions d'ells. 
 
En qualsevol cas, les teles no teixides són un producte obtingut per un sistema més simple, en 
quant a etapes, i ràpid, que els teixits, al no precisar-ne la formació de fils, permetent l'obtenció de 
manufacturats des de 14 a 1.500 g/m2 o més. 

A l'àrea dels agrotèxtils, una tècnica de protecció i optimització dels cultius de llegums, a diferència 
dels clàssics tendals suportats per armadures, és la col·locació directa sobre les plantes d'una tela 
no teixida tipus spunbonded, que és elevada pel creixement d'aquelles, realitzant la regulació 
climàtica i d'aigua. Sota una tela d'aquestes característiques, es crea un microclima controlable per 
l'adequada selecció de l'estructura de la tela, actuant a més, com a parabrisa, protector de l'acció 
dels insectes, aus, etc., de resguard de la pluja intensa, de l'acció d'erosió sobre el sòl, etc. 
 
S'utilitzen també mantells de llana per evitar el creixement de males herbes en cultius, utilitzant 
productes biodegradables. Les cobertes de llana proveeixen aigua que roman en el terreny (a 
diferència del plàstic) i també actua com a barrera per prevenir la dessecació excessiva del sòl 
durant els períodes secs. La llana posseeix propietats aïllants, sota condicions d'humitat, millors 
que el polipropilè i pot prevenir danys en les gelades del terreny. 
 
A diferència del cultiu tradicional, l'hidropònic (en aigua amb sals dissoltes) es caracteritza per una 
reducció important del volum de substrat, a força de materials amb baixa retenció d'aigua, i que 
permetin una aportació regular de les solucions nutritives que precisen les plantes. A aquesta fi, es 
comercialitzen teles no teixides, amb una capacitat de retenció d'aigua de 2 a 5 l/m2, fets de fibres 
sintètiques, que pot ser augmentada per addició de polímers absorbents en forma granular. 
 
En el camp dels geotèxtils, per a funcions de consolidació o drenatge, s'empren teles no teixides 
punxonades de polièster o polipropilè. 
 
En diferents sectors industrials s'utilitzen mitjans filtrants de tela no teixida consolidada per 
punxonat o tèrmicament, per a la separació sòlid/gas. La seva estructura porosa és essencialment 
adequada per a la filtració de profunditat. Per millorar l'eficàcia de filtració s'estableix un gradient 
de porositat decreixent des de la cara exposada. El calandratge, el laminatge de dos tipus de teles 
no teixides o d'una membrana amb una tela no teixida tipus spunbonded, etc., confereixen una 
millor aptitud per a la filtració superficial que facilita la neteja del mitjà, per agitació mecànica o 
circulació contracorrent. Borses filtrants de fibra de polisulfur de fenilè, en tela no teixida 
punxonada, són emprades en la neteja de gasos emesos en plantes incineradores d'escombraries, 
que operen a temperatures de fins a 190ºC, i ocasionalment fins a 230ºC. 
 
Teles no teixides de fibres de polièster, poliamida, polipropilè, etc., amb diferents nivells de 
porositat, s'apliquen des de la pre-filtració en instal·lacions d'aire condicionat, a campanes de 
cuina, mànigues de despolvoració o túnels de pintura. 
 
En el camp sanitari, més concretament, a l'àrea dels llençols quirúrgics i indumentària, les teles no 
teixides d'un sol ús, presenten una millor eficàcia en quant a la resistència a la penetració de 
gèrmens i líquids, i en el no desprendiment de fibres, comparativament a les solucions tradicionals. 
 
En diferents sectors industrials s'empren teles no teixides per a l'aïllament acústic fetes 
d'estructures compostes que combinen el vidre amb l'escuma de poliuretà. Es pot emprar un no 
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teixit spunlaid  de filaments bicomponents amb ànima de polièster i recobriment de poliamida, que 
s'aplica en estructures tipus sándwich, amb adhesius termoplàstics per a la seva unió amb 
l'escuma de poliuretà i el teixit decoratiu, en els sostres d'automòbils. 
 
En els tèxtils de protecció personal, s'empren teles no teixides punxonades com aïllants de la calor 
radiant;  per a la protecció al foc provocat en les escumes dels seients de transports públics, 
s’utilitzen teles no teixides fetes de barreges de fibres termorresistents, o les pròpiament 
denominades "teles antivandalisme", de protecció mecànica i tèrmica, amb solucions que 
combinen teles no teixides i teixits de punt d'acer inoxidable. 
 
Un tipus de peça de vestir per a protecció personal molt emprada en el camp de la indústria 
química està confeccionada amb una tela no teixida olefínica del tipus spunbonded, simple o 
recoberta de resina. En el seu estat sense revestir s'empra en la protecció contra partícules i en 
nivells d'esquitxada relativament baixos, en àrees de protecció química sense risc. Per a nivells 
superiors es revesteix de polietilè o altres polímers i s'empra en vestits contra esquitxades per a la 
protecció contra molts líquids perillosos. 
 
Les peces emprades per a la protecció contra la pols, es realitzen principalment a partir de teles no 
teixides, de material olefínic, d'una o diverses capes, amb o sense revestiment oferint, 
determinades solucions, una excel·lent protecció barrera contra les partícules de la grandària sub-
micro, amb una retenció del 99% de les partícules de grandària inferior a 0,5 micres (90% 
d'eficàcia); aquestes peces s'usen una sola vegada. La indumentària per a treball en sales netes 
exigeix també la utilització de teles d'elevades prestacions, podent-se emprar tant teles no teixides 
de poliolefines spunbonded com teixits de calada. 
 
Combinant teixits de calada amb teles no teixides punxonades es pot confeccionar una armilla 
antibales lleugera que ofereix protecció contra determinats tipus de projectils i fragments de 
metralla. 
 
A l'àrea dels téxtils per a protecció mediambiental, teles no teixides que incorporen partícules de 
material absorbent, amb elevada capacitat de retenció d'aigua, permeten la consolidació de 
pendents de talussos en generar un subsistema que conté la suficient quantitat de líquid per 
assegurar la repoblació en zones amb perllongats períodes de sequera; el granulat absorbent pot 
incorporar-se a teles de polièster, polipropilè, etc., obtingudes per punxonat, en el procés melt 
blown o per recobriment. 
 
Teixits tubulars 
 
L'absència de costures en els teixits tubulars de calada (anàlogament als de punt per ordit) permet 
un ampli camp de possibilitats, com en la fabricació de mànegues o en els coixins de seguretat 
(airbags). 
 
A l'àrea de tèxtils per agricultura, s'utilitzen teixits per a la irrigació, fabricats amb un teixit de 
calada estret i tubular, impregnat d'una resina porosa, que no es veu afectat per les altes 
concentracions de sals dissoltes en l'aigua i que permet ser enterrat a la profunditat de les arrels 
de la plantació, optimitzant el regadiu. 
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ACABATS 
 
Com a processos d'acabat de teles, o cintes, per adequar-les a usos determinats, cal considerar 
específicament els aprests, els acabats mecànics, els recobriments i els laminatges. Altres 
processos, com la preparació, el descruatge, el blanqueig, el termofixat, la tintura o l'estampació, 
són comunes a tot el procés tèxtil, per la qual cosa no cal esmentar les seves possibilitats en el 
sector de tèxtils tècnics. 

 
Aprests i acabats mecànics 
 
Els acabats modifiquen o milloren les característiques superficials o les propietats físiques dels 
teixits o les teles no teixides. En alguns tèxtils tècnics s'utilitzen processos d'acabat mecànic 
(calandratge, perxat, etc.) i d'acabat tèrmic (termofixat, etc.) per obtenir propietats específiques en 
la tela. 
 
L'aplicació de productes d'aprest (mitjançant impregnació) no és sovint necessària, si bé pot ser 
precís aplicar algun tipus de producte que confereix alguna propietat nova a la tela. Els tipus 
d'aprest més utilitzats en tèxtils tècnics són: els ignífugs, antitaques i antimicrobians. La ignifugació 
de les fibres de cotó o de llana o els acabats amb productes hidrorepelents s'empren en teixits per 
a indumentària de protecció, o en teles per a tapisseries de transports públics. 
 
Els aprests aporten noves propietats, milloren o preserven les intrínseques de les fibres; així, per 
exemple, encara que els guants tricotats de para-aramida són molt resistents en sec, les fibres 
s'inflen i afebleixen quan estan exposades a l'aigua; això redueix la seva resistència al tall i a 
l'abrasió en un 40%. L’aplicació d’un aprest repel·lent a la humitat protegeix les fibres de para-
aramida de l'aigua, oli i altres líquids, preservant les seves propietats. 
 
A l'àrea dels geotèxtils, s'empren acabats antimicrobians per a cotó, llana, lli, sisal, jute, poliamida, 
polièster, fibres acríliques i les seves barreges; són tractaments per protegir les fibres de la 
putrefacció. 
 
 
Recobriments i laminats 
 
El recobriment i el laminatge són alternatives, dins dels processos d'acabat, per dotar a una tela 
d'unes característiques substancialment diferents, tant d'estructura com de comportament, a les 
d'aquesta tela abans de ser recoberta, per la qual cosa cal considerar-los com a processos 
d'obtenció d'una nova estructura tèxtil laminar composta per la base tèxtil i la làmina formada o 
adherida. 
 
Es pot definir el recobriment tèxtil com un procés de cobrir un substrat tèxtil (teixit de calada, tela 
no teixida o en menor mesurada un teixit de malla), per una o dues cares, amb una resina o amb 
un material protector o aïllant. Compostos de poliuretà, clorur de polivinil, politetrafluoroetilè, 
elastòmers de silicona, poliacrilats o cautxús sintètics es poden aplicar per mitjà de rasquetes o 
cilindres, per una o les dues cares de les teles. 
 
En el camp de la construcció, els teixits de polièster o de fibra de vidre es recobreixen amb 
policlorur de vinil o resines acríliques; teles de cotó, polièster, polièster/acrílica, polipropilè o fibre 
de vidre,, amb recobriments de policlorur de vinil o de politetrafluoroetilè són utilitzades en 
arquitectura tèxtil, tendals i marquesines. Els tendals per a camions o els geotèxtils per a 
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impermeabilització són teles recobertes per les dues cares amb policlorur de vinil a l'efecte 
d'impermeabilització. 
 
Idènticament, làmines o membranes de tipus microporoses, hidròfiles o combinació de tots dos 
efectes, prèviament formades i adherides a la tela pel revés mitjançant un adhesiu, permeten 
l'obtenció de teixits amb propietats impermeables i transpirables, especialment interessants en tota 
l'àrea de la indumentària esportiva i de la protecció personal. 
 

MATERIALS COMPOSTOS 
 
El terme material compost o composite, descriu a un sistema de materials formats per 
macroconstituents que són insolubles l'un en l'altre; un d'ells és una base tèxtil i l'altre una resina. 
En comparació amb altres materials convencionals (metàl·lics) el menor pes, millors propietats 
mecàniques, aptitud per a l'adopció de diferents formes, etc., els fan essencialment adequats en el 
sector de l'automòbil, material esportiu, etc., o de sectors que requereixen altes prestacions: 
aeronàutica, nuclear, etc. 
 
Els materials compostos, en la seva major part, estan reforçats per matèries tèxtils, constituint un 
material rígid, amb una funció estructural, en la qual els esforços es transmeten en la direcció 
preferencial de l'eix de la fibra, mentre que la resina assegura la cohesió i l'acoblament dels 
esforços mecànics en el producte final. 
 
El suport més simple, i menys costós, ho constitueixen les fibres discontínues o els filaments 
disposats a l'atzar; els teixits de calada, les teles multidireccionals o les teles no teixides, els quals 
constitueixen diferents tipus d'estructures en que les opcions de textura, isotropia o anisotropia, 
espessor, etc., s’adeqüen a les necessitats del material compost resultant en quant a resistència 
en la direcció o direccions de sol·licitació en el seu ús final (compressió, ciselladura, etc.). 
L'associació de teixits i teles no teixides de fibra de vidre, carboni o aramida, entre d’altres, permet 
disposar d'una àmplia gamma de possibilitats. 
 
Les necessitats de la indústria aeronàutica/espacial, on es busca una elevada resistència 
mecànica a temperatures altes i una gran inèrcia química, ha propiciat el desenvolupament de les 
fibres de carbur de silici, bor, etc., que són d'ús molt limitat. Per als materials compostos de major 
difusió, la prioritat dels desenvolupaments actuals es centra, essencialment, en la millora de la 
compatibilitat entre fibra i resina. Tal és el cas del polietilè d'alt mòdul, del que la seva feble 
reactivitat química limita la seva aplicació com a suport de materials compostos; els tractaments 
amb plasma poden millorar sensiblement aquest comportament. 
 
Una tècnica per obtenir materials compostos a partir de teixits de punt per trama, és la 
superposició d'un film termoplàstic que recobrint únicament els fils de l'estructura, els adapta a 
formes variades que es fixen posteriorment amb calor.  
 
A causa de la seva estructura, els teixits de punt poden adaptar-se a determinats relleus, donant 
lloc a materials compostos amb una superfície amb protuberàncies la rigidesa de les quals és 
aportada pel polímer del film. Teixits de punt per trama per a plàstics reforçats, elaborats amb fibra 
de carboni, preimpregnats, poden adaptar-se a diferents formes mitjançant pressió, per ser 
després consolidats per calor i adaptar-se a diferents utilitzacions com a suport de materials 
compostos. 
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La preimpregnació d'una tela (o de filats) amb resines termoenduribles no reticulades o amb una 
resina termoplàstica abans de la seva consolidació, s'empra també en àrees de tèxtils tècnics 
(automoció o usos industrials). Posteriorment la tela es pot tallar, modelar i provocar l'enduriment 
de la resina. 
 
 

CONFECCIÓ 
 
La confecció industrial, comprenent almenys les etapes de patronatge, tall i ensamblat, es realitza 
en diferents productes tèxtils per a aplicacions tècniques: interiorisme d'automoció, filtres, sacs, 
tendals i marquesines, tendes de campanya, arquitectura tèxtil, etc., i lògicament, en tota l'àrea de 
la indumentària de protecció personal. 
 
Les tècniques d'ensamblat van des de la de soldadura tèrmica o química a les unions amb 
adhesius, però és la tècnica de la costura la que predomina en la majoria de productes com a 
carpes, para-sols, veles i marquesines, ja que, una costura cosida, perfectament formada, 
mesurada i realitzada, pot resistir els esforços més severs. 
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ANNEX 3. TERRITORIS I ORGANITZACIÓNS EUROPEES AMB DEDICACIÓ ALS TÈXTILS TÈCNICS  
 
 

REGIÓ ENTITAT GESTORA CARACTERÍSTIQUES 
Regne de Bèlgica 

Tot el territori del 
Regne de Bèlgica 

Fédération Belgue de l’Industrie Textile, du 
Bois et de l’Ameublement - Fedustria 

Associació patronal amb una secció dedicada a les empreses 
de tèxtils tècnics. 

(www.fedustria.be) 
Regne d’Espanya 

Catalunya Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils - 
AEI Tèxtils 

Clúster de tèxtils tècnics. 
(www.textils.cat) 

República de França 

Rhône-Alpes Pôle de compétivité Techtera (Techtera) Clúster de tèxtils tècnics. 
(www.techtera.org) 

Nord-Pas de Calais Pôle de compétivité UP-tex (UP-tex) Clúster de tèxtils tècnics. 
(www.up-tex.fr) 

 
Picardie 

 
Textil Aisne 

Associació d’empreses tèxtils amb alguna dedicació als tèxtils 
tècnics. Es membre d’UP-tex. 

(www.textilaisne.com) 

 
Champagne-Ardenne 

 
Club Textile Integral 

Associació d’empreses especialitzades en teixits de punt, amb 
alguna dedicació als tèxtils tècnics. 

(www.textiles-champagneardenne.com) 
República d’Itàlia 

Tot el territori de la 
República d’Itàlia TexClubTex Associació d’empreses tèxtils amb dedicació als tèxtils tècnics. 

(www.texclubtex.it) 
República de Polònia 

Lodz Lodz Textile Cluster 
Clúster d’empreses tèxtils amb alguna dedicació als tèxtils 
tècnics. 

(www.larr.lodz.pl) 
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República Federal d’Alemanya 
Neckar-Alb (Estat de 
Baden-Wüttemberg) Cluster Technische Textilien Neckar-Alb Clúster de tèxtils tècnics. 

(www.reutlingen.ihk.de) 

Saxònia Innovation Netzwerk Textil e.V. - INNtex Clúster de tèxtils tècnics. 
(www.inntex.de) 

Tot el territori de la 
República Federal 

d’Alemanya. 

Industrieverband-Garne-Gewebe-Technische 
Textilien e.V.- IVGT 
 

Associació d’empreses tèxtils amb alguna dedicació a tèxtils 
tècnics. 

(www.ivgt.de) 
Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord 

North West Northwest Textile Cluster - Nwtexnet Clúster de tèxtils tècnics. 
(www.nwtexnet.co.uk) 

 
East Midlans 

East Midlans Clothing & Textiles Cluster -
Emcat cluster 

Clúster d’empreses tèxtils i de confecció amb alguna dedicació 
a tèxtils tècnics. 

(www.emcat.org.uk) 
Tot el territori del 

Regne Unit de Gran 
Bretanya i Irlanda del 

Nord 

MUTA 
 

Associació d’empreses tèxtils amb dedicació a tèxtils tècnics.  
(www.perfomancetextiles.org.uk) 

República Txeca 

Liberec Klastr Technické Textilie - Clutex Clúster de tèxtils tècnics. 
(www.clutex.cz) 

Regne de Suècia 

Vastra Gotäland Smart Textiles Borås Clúster de tèxtils tècnics (especialitzat en tèxtils intel·ligents). 
(www.smarttextiles.se) 
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