
 

 

 
 

EVOLUCIÓ DEL SECTOR TÈXTIL A LA TERRA ALTA:  
REPTES I OPORTUNITATS 

 
 

ANTECEDENTS I OBJECTIUS 
 

El projecte El sector tèxtil a la Terra Alta: Reptes i oportunitats està promogut pel Consell Comarcal de la 

Terra Alta i s’emmarca en el Programa 7 Comarques, un projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de 

Catalunya que té com a missió el desenvolupament local i el foment de l'ocupació.  

 

Amb l’objectiu de cercar d’estratègies i mesures que responguin a les necessitats presents i futures del 

sector tèxtil de la Terra Alta durant el setembre i octubre de 2021 s’han dissenyat i executat un conjunt 

d’activitats orientades a analitzar i vetllar per la viabilitat de les empreses i projectes que,  actualment 

continuen actives en tot el territori i, alhora, valorar la possibilitat de reactivar el sector tèxtil amb la 

creació de noves empreses apostant, alhora, per la diversificació del sector. 

 

Les activitats contemplades en aquest projecte han estat dissenyades i dinamitzades per l’Asun Colom, 

tècnica d’empresa del Consell Comarcal de la Terra Alta i la Marta Zaragoza Domingo de la consultora 

Cresàlida. 

 

Durant molts anys, el sector tèxtil d’aquesta comarca va ser molt important i moltes de les dones de 

diferents punts del territori es van introduir al món laboral per primera vegada gràcies a la aquesta  

activitat. Per aquest motiu, s’esperava que, a través d’aquest projecte i de les activitats que s’han 

dissenyat per assolir els objectius previstos, es pugui donar un impuls cap al futur al treball de les 

empreses que es mantenen dempeus i amb les quals hi han confiat marques de roba referents, a nivell 

nacional i internacional. Tanmateix, durant els darrers anys també han sofert una davallada com a 

conseqüència, primer, de la crisi financera l’any 2008 i, posteriorment, la recent crisi geosanitària, a 

propòsit de la COVID19 iniciada l’any 2020. Però també és important posar en valor el capital humà i la 

infraestructura que hi ha a la comarca que fa que encara sigui un sector prou rellevant per apostar-hi des 

el punt de vista del desenvolupament econòmic i social i, sobretot, pel que fa al paper que ha jugat, 

històricament, en l'empoderament de la dona. 

 



 

 

 

 

 

Així doncs, és un fet constatat que la indústria tèxtil, històricament, ha impactat molt positivament en 

l'economia del territori, no tan sols en la gent que hi treballa directament sinó que, també, ha contribuït 

en la creació d’una xarxa d'indústria al voltant satèl·lit que és molt beneficiosa per a nous projectes en el 

territori. Per tot l’anterior, fa uns anys es va fer una prospecció sectorial mitjançant la qual es va tenir la 

oportunitat de conèixer totes les empresàries i va quedar palès la seva gran experiència i la llarga 

trajectòria que, difícilment, expliquen per bé que moltes d’elles no dimensionen el valor que han aportat i 

aporten al sector. El que tenen clar, però, és que sense relleu generacional, el seu coneixement marxarà 

amb elles. 

 

A continuació, es detallen les dues activitats central que s’han realitzat per assolir la missió del projecte 

“el sector tèxtil de la Terra Alta: Reptes i oportunitats”  i, al final d’aquest document es realitzarà un 

resum de les conclusions i les estratègies de futur que han sorgit d’aquestes dues activitats. 

 
 

PRIMERA SESSIÓ DE TREBALL: RESULTATS I CONCLUSIONS 
 

DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS 

 

La primera activitat que es va contemplar en aquest projecte va ser una sessió d’exploració, on hi van 

participar empresàries, treballadores i professionals de diferents punts de la comarca de la Terra Alta, 

relacionades, directa o indirectament, amb aquest sector tèxtil, amb l’objectiu de reflexionar sobre 

aquells aspectes cabdals per a la viabilitat i desenvolupament del sector. A partir d’aquesta sessió es va 

dissenyar una jornada centrada en explorar les estratègies i mesures que s’obriria a algunes empreses i 

professionals de fora del territori que poguessin aportar informació i coneixement de valor per fer 

possible la reactivació del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

En el següent quadre resum s’hi inclouen els/les participants que hi van acudir, tot i que hi va haver 

moltes persones que tot i mostrar el seu interès, finalment, no van poder ser-hi: 

 

Participant Activitat  Empresa o projecte 

Dolors Galano Empresària d’un taller de 

costura. 

Mª Dolors Galano 

Maria José Borrull Ex-treballadora del tèxtil i 

actualment formadora 

autònoma. 

Maria José Borrull 

Pilar Martínez Ex-treballadora d’un taller de 

confecció i actualment 

empresària (Pinell de Brai) 

VORAVIU SCP 

Teresa Bauló Empresària d’un taller tèxtil 

familiar. 

Mª Teresa Bauló 

Jordi Benavent Empresari del sector turístic i 

emprenedor de nous materials 

tèxtils. 

Garbinada 

Josep Maria Bases Consultor d’empreses 

especialitzat en transformació 

digital. Fill de mare cosidora. 

Small-data 

HermíniaPeig Empresària de tèxtil amb 

empresa activa, 

PEGEST SL 

Dolors Suñé Ex-treballadora i emprenedora 

del sector tèxtil i actualment 

Tècnica d’empresa 

especialitzada en Immigració. 

Consell Comarcal Terra Alta 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMA DE LA SESSIÓ D’EXPLORACIÓ 

 

 

COORDINACIÓ: Asun Colom (Consell Comarcal de la Terra Alta) 

DINAMITZACIÓ: Marta Zaragoza Domingo (Cresàlida, S.L)  

Amb la col·laboració especial del Manel Garcia Navarro i el Marc Vidal Grau (Knowtown) 

DATA: 17 de setembre de 2021. 

HORARI: de 16:00 a 19:00. 

LLOC: Casal Rossinyol de Vilalba dels Arcs 

 

CONTINGUT: 

 

1. Presentació de la sessió i de la dinàmica     
 

2. Debat i reflexió en grup 
 

3. Conclusions finals: jornada del 15 d’Octubre 
 

 

La sessió va consistir en un debat centrat en un conjunt de preguntes relatives a 3 blocs dels temes 

cabdals per a la reactivació del sector: 

 

BLOC 1. REPTES I OPORTUNITATS DEL SECTOR  

• Des del teu rol en la institució o empresa que representes, quins són els reptes que ha d’afrontar 
el sector tèxtil? (abans, durant i post-pandèmia).   

• Quines diferències existeixen en el sector tèxtil en relació a d’altres territoris amb forta presència 
de l’activitat tèxtil?  

• Quins elements de valor aporteu les empreses el tèxtil de la Terra Alta? Quins elements de valor 
aporta el territori al desenvolupament del sector tèxtil?  

 

 



 

 

 

 

BLOC 2. PRESÈNCIA I VISIBILITAT DE LA DONA EN EL SECTOR  

• Quin és el rol (càrrecs, responsabilitats, etc.) de les dones actualment a les empreses del sector i 
quins canvis hi ha hagut respecte al passat?  

• Creus que les dones empresàries, directives i professionals del sector del territori són 
suficientment presents i visibles en l’entorn econòmic, polític, mediàtic, educatiu, etc.?   

• Quins elements de valor han aportat, aporten i poden aportar les dones en el sector tèxtil i quins 
elements de valor pot aportar el sector tèxtil a les dones? 

 

BLOC 3. ESTRATÈGIES DE FUTUR  

• Quines mesures s'han utilitzat o s'estan utilitzant per superar/aprofitar els reptes i incrementar la 
viabilitat i creixement de les empreses del Territori? Quines han funcionat i quines no. 

• Quines mesures penses que podrien funcionar i encara no s'han utilitzat?  
• Quines mesures es podrien potenciar per entusiasmar a altres persones perquè es dediquin a 

aquest sector? Hi ha algun col·lectiu especialment favorable? (joves, dones, persones aturades, 
etc.) 

 

En aquesta sessió hi havia previst el visionat d’un vídeo del Manel Garcia Navarro i el Marc Vidal Grau, dos 

dissenyadors que han creat l’empresa Knowtown Barcelona i que es mostren predisposats a col·laborar 

amb les empreses del sector tèxtil.   

 

 

CONCLUSIONS DE LA SESSIÓ 

 

En aquest apartat es recullen els resultats i les conclusions consensuades entre les persones assistents. 

Cal tenir en compte que tot i la qualitat i quantitat de les respostes, aquestes representen la informació, 

la opinió i la percepció d’una part reduïda del teixit empresarial.   

 

A partir d’aquesta primera sessió es va anar ampliant la informació, compartint aquest document amb 

altres persones del territori que no van poder assistir a la sessió tot i haver mostrat l’interès en el tema 

tractat. Tanmateix, es va fer extensiu a altres empreses i professionals que operen fora del territori i que 

podien aportar el seu coneixement sobre els temes tractats. Es tractava d’assolir la màxima  



 

 

 

 

representativitat del sector en termes de diferents tipus d’empreses i tipus d’activitats de tota la cadena 

de producció. 

 

 

REPTES OPORTUNITATS 

Les empreses no disposen d’una marca pròpia 

dels seus negocis o serveis i de producte perquè  

confeccionen les peces que altres empreses 

comercialitzaran i que són les que tenen visibilitat 

en el mercat.  

Invisibilitat del valor i dels assoliments (treballs 

que fan per a altres empreses que sí que surten 

als mitjans) que limita el creixement de la 

demanda potencial d’empreses que ho valorarien 

i també fa minvar l’autoestima i la motivació per 

continuar treballant en el sector o perquè altres 

persones hi vulguin treballar. 

 

Aprofitar que moltes marques necessiten explicar 

el valor dels seus productes al mercat per competir 

i és decisiu per reconèixer i posar en valor el 

coneixement, les habilitats, les tècniques, els 

assoliments i, en definitiva, el valor que aporten 

tant com a empreses i com a professionals del 

sector a la Terra Alta. 

Guanyar visibilitat del valor afegit que aporta a 

través de la comunicació externa i aprofitant els 

canals i les eines 3.0. 

 

El sector està molt centrat en els tallers de 

confecció i pot ser una limitació alhora de guanyar 

visibilitat o de ser atractiu per altres professionals 

que podrien estar interessats a viure-hi. Però 

també a l’estar centrats en la confecció s’han 

especialitzat en tècniques i també en molts tipus 

de productes molt diferents (polivalència a l’hora 

de poder acceptar molt tipus de productes). 

 

Diversificació del sector abraçant altres activitats 

de tot el procés com el del disseny, la fabricació de 

materials nous pel tèxtil, etc. 

Demanda de confecció de productes molt 

específics-  

Cooperació i sinèrgies amb emprenedors/es i 

empresaris/es de fora del territori perquè els 

mateixos tallers puguin integrar altres fases i inclús 

produir productes amb marca pròpia. 

El fet que cobreixin una part de tot el procés 

provoca que hagin d’ajustar els seus preus. En 

funció del tipus de producte que confeccionen 

obtenen més o menys marge. 

L’especialització en la confecció d’aquells 

productes que en el mercat estan molt valorats, 

obtenint marges majors en la venda final.  

Captació de dissenyadors/es que fabriquen menors 

quantitats i necessiten tallers que les confeccionin 

adaptant-se a les seves necessitats.  

Manca de professionals dedicats al patronatge i a la 



 

 

confecció (centrats en el disseny) i menys oferta 

formativa (i la que hi ha no és suficient complerta 

ni intensiva) arreu de Catalunya en aquests temes. 

Dificultat de créixer i d’innovar (per manca de 

recursos econòmics, humans, inèrcia del territori, 

etc.) 

La majoria d’empresàries es consideren “pieceras” 

perquè la seva principal funció és repartir la feina 

entre les professionals que confeccionen al taller. 

També hi ha el problema de l’estacionalitat de la 

feina. 

Les dificultats de conciliació familiar de moltes 

dones empresàries i professionals poden ser una 

limitació al creixement dels seus negocis o a la 

cooperació dins el territori, però alhora, una 

oportunitat per oferir-se i rebre suport. 

Aportar valor incorporant les noves tendències en 

el sector, sobretot les que responen a  una 

economia circular(tecnologia, ecologia, 

sostenibilitat, treballant amb fibres naturals, etc.).  

Revisar els models de negoci amb una llarga 

tradició en el sector i millorar la direcció i la gestió 

amb aquells aspectes de l’empresa que estan 

menys potenciats com són àrea de màrqueting i 

comunicació, comercial, etc.) 

Principalment, s’aconseguirà amb la cooperació 

amb altres emprenedors i professionals de 

diferents àmbits de les activitats secundàries del 

negoci (finances, gestió equip humà, màrqueting, 

etc.) 

Manca de professionalsen el territori per cobrir 

les necessitats dels tallers actuals i, sobretot, en el 

cas d’un augment de la demanda i també manca 

de  relleu generacional per als tallers existents 

que es vulguin jubilar. 

Molts tallers tenen una llarga trajectòria i van 

començar com un negoci familiar. Al llarg dels 

anys els fills/filles han deixat l’activitat i/o un dels 

membres de la parella de fundadors/es ha deixat 

la direcció (per mort o malaltia). Per això 

actualment, la dona està al capdavant mantenint 

el negoci. 

 

 

L’ampli ventall de coneixements de les propietàries 

dels tallers i de les professionals que hi han 

treballat durant molts anys (i algunes ara gestionen 

el seu propi taller) que poden transmetre el seu 

coneixement i formar gent nova. 

Captació i fidelització de talent a través de donar a 

conèixer aquestes professions entre col·lectius que 

es troben a l’atur (de dins o fora de la comarca) o 

que senzillament no els coneixen perquè no se’n fa 

difusió (també a les nenes, nens i joves) i oferir 

formació professionalitzadora en els oficis del 

tèxtil. També, captació d’emprenedors/es o 

intraemprenedors/es que vulguin venir al territori a 

viure o a desenvolupar part de la seva activitat. 

Infraestructures infrautilitzades (instal·lacions, 

maquinària, eines, etc.) o que es venen a preus de 

ferralla (principalment, pel tancament de tallers)  

Nous usos i inversió a la comarca per part 

d’emprenedors/es, empresaris/es  amb el suport i 

el complement de la  institució pública per a 

realitzar centres de formació i de Recerca, 



 

 

desenvolupament i innovació del sector. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

A partir dels resultats del debat, es va elaborar, conjuntament, una llista d’objectius potencials i 

prioritaris: 

 

• Diversificar l’activitat (amb altres funcions, nova clientela, productes, serveis, etc.) 
• Augmentar els ingressos (a través d’ampliar el marge de les peces a les que dediquen el seu 

temps i generals arribant a dissenyadors que prioritzen la tècnica i la qualitat dels materials).  
• Arribar a més clients/es referents en el món del tèxtil (empreses) disposats/ades a pagar el valor 

afegit (nacional i internacional). 
• Captar nous dissenyadors/es emergents i/o emprenedor/es de fora del territori alienats amb la 

missió i els objectius de les empreses del territori (fabricació de tirades curtes, etc.). 
 



 

 

 
 
 

• Dissenyar i oferir formació dual (que no hagin de pagar un sou per ensenyar o formar a nous 
(noves treballadors/es) i que la formació estigui adaptada a les característiques i idiosincràsia del 
territori (per exemple, superar les dificultats de mobilitat). 

• Les empreses clientes (les marques del producte final) comparteixin la visibilitat de la seva feina. 
• Cercar col·laboradors/es professionals d’activitats auxiliars, per exemple, alumnes de treballs de fi 

de carrera. 
• Cercar fons de finançament alternatiu per finançar les mesures i accions que sorgeixin (per 

exemple Crowdfunding). 
 

 

Per assolir aquests objectius, les i els participants es van comprometre a: 

 

• Escoltar les propostes de millora i estratègies i valorar-les. 
• Aportar la seva expertesa i talent per un interès individual i comú. 
• Invertir part del seu temps en les accions i activitats que es consensuïn en benefici del 

desenvolupament del sector i del territori. 
• Proposar i/o validar els temes i participants/referents a la jornada del dia 15 d’octubre. 

 

 

 
RESULTATS I CONCLUSIONS DE LA JORNADA  
 

CONTINGUT DE LA JORNADA  

 

La jornada central es va realitzar el dia 15/10/2021per mitjà de dos formats: el presencial i virtual, a 

través de la plataforma Zoom per arribar al màxim de gent possible. D’una manera innovadora, es va 

comptar amb ponents i públic que participaven des de la sala però també on-line,combinant el diàleg 

entre els dos espais. 

 

Era molt important que tots i totes les participantspoguessin ser una font d’inspiració, informació, 

coneixement i motivació per a totes les empreses i empresàries del territori. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Partint del objectius definits en les conclusions de la sessió de treball del dia 17 de setembre, es va 

comptar amb la presència del següent panell d’experts/es: 

 

 

16.00 h. - 16.30 h.   Acollida assistents. 

 

16.30 h. – 17.00 h.  Benvinguda institucional a càrrec de la Presidenta del Consell Comarcal de la Terra 

Alta: Neus Sanromà 

Presentació de la jornada a càrrec de les empresàries de la Terra Alta: 

Dolors Galano, Mª Dolors Maijó, Mª Teresa Llop, Montse Descarrega, Pilar Martínez i Herminia Peig. 

 

17.00 h. – 17.40 h.  Tendències en el sector tèxtil | Entorn tecnològic, ecològic, hàbits de consum i 

innovació amb:  

 

Emma Fariche, directora del projecte d’Innovació tèxtil REIMAGINE TÈXTIL de Tecnocampus Mataró 

 

Verònica Kuchinov, CEO de l’empresa d’Economia Circular SIMBIOSIS. 

 

Katy Muñoz , CEO de l’empresa de roba interior ZD ZERODEFECTS  

 

Laia Sánchez, fundadora de SÓC UNA TROCA, empresa de producció de llanes de la Terra Alta. 

 

Marc Vidal i  Manel Garcia, socis i directors de l’empresa de roba d’home i dona KNOWTOWN  

 

Fiona Capdevila, fundadora de l’empresa de roba ELTRAVÉS i investigadora. 

 

Les dissenyadores Lola Pedrola i Natàlia Guart  (Natàlia Guart Dessign) 

 

17.40 h. – 18.10 h.   Els recursos més estratègics | El futur dels oficis, l’emprenedoria i intraemprenedoria  

amb:  

 

Ariadna i Dani Barris San Jaime, estudiants de disseny i confecció a l’ Escola La Massana. 

 

Maria José Borrull, ex-treballadora del sector tèxtil, emprenedora i formadora de la Terra Alta. 



 

 

 

 

Especial menció a la Núria Bitrià, treballadora de l’empresa TEIXIDORS i professora de la Massana, tot i 

contribuir en la preparació no va poder assistir. 

 

Claudia Mayor, emprenedora de la Terra Alta en el camp del Màrqueting. 

 

La Julia Hernam Pérez, fundadora de INFOMODALMA, ens va dedicar un vídeo però, degut a problemes 

tècnics no vam poder projectar-lo. 

 

18.10 h. – 18.40 h.  Nous models d’organització i àrees clau per l’èxit | La cooperació i el treball en xarxa, 

la comunicació, la producció i el B2B amb:  

  

Joy Roset i Laia Roset, fundadores de l’espai de Coworking MODA22MAKERS. 

 

Anna Ribera, Coordinadora d’ACTE España i Responsable d’IG-INNOVA Tecnoespai de l’Ajuntament 

d’Igualada. 

 

Míriam Mauri, responsable d’operacions  i Dàmaris Lucas, cap de producció a KNOWTOWN.  

 

Esther Muñoz y Esther Molina, fundadores de MOMU tot i  participar en la preparació, finalment, no van 

poder assistir. 

 

18.40 h. -18.50 h.    “Empresàries de la Terra Alta liderant el futur del tèxtil” amb Mercè Serrabassa de 

PROFESSIONALI. 

 

18.50 h. - 19.00 h.   Cloenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA JORNADA 

 

 

En la presentació de la jornada es va fer un repàs del treball que s’havia fet fins el moment, 

principalment, el resultant de la primera sessió realitzada el 17 de setembre per preparar el contingut de 

la jornada. Posteriorment, es va donar pas a les autèntiques protagonistes de la jornada i del sector tèxtil 

de la Terra Alta: les empresàries del sector tèxtil. 

 

Es va visibilitzar que la majoria de les dones porten moltíssims  anys al sector i van aprendre el seu ofici de 

molt joves en tallers que havien estat propietat de la família o a d’altres tallers fins que es van decidir 

crear el seu propi negoci. La valoració que fan totes elles de la seva trajectòria és molt positiva perquè 

s’han pogut guanyar la vida i han tingut persones treballant al seu càrrec. Però, actualment, hi ha cert 

desànim, sobretot, quan miren cap al futur.   

 

 



 

 

 

 

La majoria d’elles són polivalents, és a dir, confeccionenvestits d’home, de dona, de comunió, de núvia, 

roba esportiva, vesteixen a presentadores de televisió, de Premis com els Goya i fins i tot a la reialesa, 

etc.Però, tot i la polivalència, s’han especialitzat en tècniques que els hi confereixen un nivell de 

professionalitat difícil de trobar en altres llocs i, per tant, esdevé el principal motiu pel qual moltes 

empreses representants de grans marques han confiat i, encara confien en el seu treball. 

 

Per abordar els tres grans blocs temàtics que es volien tractar a la jornada, es va comptar amb un  panell 

de persones empresàries, emprenedoresexpertes del seu àmbit que vanaccedir a participar 

desinteressadament, molts d’ells/elles provenien de fora de La Terra Alta.  

 

En el primer bloc, es va partir de la idea : la viabilitat dels projectes  a llarg termini  depèn de la 

identificació de les tendències en els diferents entorns tecnològic, ecològic, hàbits de consum que 

ofereixen una finestra d’oportunitat. 

 

L'economia circular i sobretot combinada amb la tecnologia és un factor de competitivitat molt 

important, en la indústria i, per tant, en el sector tèxtil. Per parlar des d’una perspectiva macro vam 

comptar amb la Verònica Kuchinov de l’ empresa Simbiosis (https://www.simbiosy.com) , una experta 

referent en economia circular a Espanya i també a nivell internacional. Segons Kuchinov: 

 

Parlar d'economia circular és parlar de recursos. Estem utilitzant recursos i aquests recursos són limitats i 

hem de mantenir el valor d’aquests recursos mentre els utilitzem en l'economia. Segons les tendències que 

hi havia en temes de materials en el sector i el 73% dels recursos que s'utilitzen en el sector tèxtil es llencen 

directament. De tota la indústria del sector, només es recupera un 14% de materials però, d'aquests 14%, 

es perden en ineficiències del sistema o van en altres sectors i, nomésun 1% torna al sector tèxtil. És a dir 

que el sector tèxtil està utilitzant moltíssim recurs no renovable o, millor dit, no reutilitzat dins del seu 

propi sector. 

 

A més, mig milió de tones a l'any de micro fibres es llencen cada any al mar a través de les rentadores, és a 

dir, el fet de rentar la roba fa que perdin fibres i que es perdin al mar. 

 

Això és molt greu perquè és un sector amb molts impactes ambientals que ha incrementat 15 vegades el 

seu consum en els últims anys.  

 

 



 

 

 

 

En quant a les oportunitats, Kuchinov  en va destacar els següents: 

 

• Escollir materials segurs, que no deixin micro fibres cada vegada que els rentem i que es puguin 

reciclar materials que siguin de fonts renovables. 

 

• Canviar la manera de dissenyar, de vendre i d'utilitzar la roba, és a dir, canviar els models de 

negoci associats per no haver de fabricar tanta roba, sinó intercanviar-la, reutilitzar-la i reparar la. 

 

• Hi ha una oportunitat enorme en el tema del reciclatge dels teixits i hem de veure com 

recuperem tot aquest material, el 73 per cent que estem llençant, que estem pagant per llençar 

amb la tecnologia, a través d’utilitzar recursos locals renovables fomentant el desenvolupament 

local en els negocis que es fan en aquest tema. 

 

Des d’una vessant més micro, com exemple de recuperació i utilització de recursos locals, es va comptar 

amb la Laia Sánchezfundadora de Sóc Una Troca ( http://www.socunatroca.cat/es)  fabricant de llanes de 

proximitat i utilitzant tints ecològics: 

 

Amb la meva marca procuro ser el més sostenible possible i ho faig tot l'hivern. Les meves llanes 

obtingudes a mà amb tints ecològics, lliures de metalls pesants i les llanes són cent per cent naturals, 

provinents de granges sostenibles, tant econòmicament com ecològicament i sense maltractament 

animal, primant el concepte d’ecologia.  

 

La Laia, destaca alguns avantatges de viure en un poble petit com La Fatarella, a l’hora de crear i fer 

créixer el negoci. D’entrada, el cost de la vida (vivenda, etc.) i tots els costos associats a una empresa 

(local, etc.) 

 

En quant a la clientela, gràcies als nous canals de comunicació i distribucióde base tecnològica ha pogut 

fer arribar els seus productes a dins i fora de Catalunya i, el fet de vendre on-line, és a dir, a no tenir un 

punt de venda presencial, li permet dedicar més temps a la producció ila comunicació, principalment, a 

través de les xarxes socials (web, Instagram, etc.).  

 

Però també hi ha desavantatges,com per exemple, incidències amb Internet, de la llum, sobretot per 

l’efecte del temps (vent, pluja, etc.), la manca d'ajuts i, fins i tot, de l'entorn social ja que gent troba 

estrany que no vengui jerseis i només vengui la llana perquè el jersei se’l facin ells/elles.  



 

 

 

 

Tot i els inconvenients, la Laia es mostra satisfeta del seu projecte i de la decisió de muntar-lo a la Terra 

alta: Es pot tirar endavant. M'ha permès muntar un negoci petit. Volgudament petit. Però que pot 

funcionar. 

 

En aquest bloc també vam veure diferents projectes referents a Catalunya en el camp de la innovació en 

el sector tèxtil, tant per la vessant del sector públic com privat. 

 

De la mà de l’Emma Fariche vam conèixer REIMAGINE TÈXTIL (https://reimaginetextile.com) , l'aposta 

estratègica liderada per la Fundació TecnoCampus i el centre tecnològic Eurecat amb l'objectiu de fer 

créixer i reinventar el sector tèxtil de la moda de Catalunya en clau d'innovació tecnologia i sostenibilitat:  

 

Reimagine Tèxtil és un repte conjunt amb l'ambició de ser referent no només a Catalunya sinó a tota 

Europa i al món des de Mataró,  icona històrica del tèxtil, REIMAGiNE TÈXTIL creix gràcies a l'atracció de 

talent d'emprenedors/es i joves empreses.Per aconseguir-ho es treballa en quatre eixos.  

 

• El talent emprenedor:mitjançant un programa d'alt rendiment que transforma idees singulars en 

projectes competitius. Es seleccionen els millors projectes en teixits intel·ligents i els materials 

innovadors i sostenibles de l'economia circular i tecnologies digitals com la impressió 3D o la 

realitat augmentada, entre d'altres.  

 

Els projectes es transformen en models de negoci disruptius amb una clara proposta de valor i se'ls 

prepara per al seu llançament exitós al mercat en menys d'un any. Un factor clau per tal que evolucionin 

de forma eficient és donar-los suport en un tipus de mentoring tridimensional, estratègic operatiu i 

tecnològic.  

 

• Una incubadora especialitzadaen tèxtil, la primera a Catalunya: és gestionada per la Fundació 

TecnoCampus que compta amb un background de més de 20 anys d'història en models 

d'incubació innovadors. Des de la incubadora s'ofereixen a les Startups sis palanques: 

instal·lacions modernes i altament equipades; accés al FabLab d'experimentació i prototipatge 

amb tecnologies i nous materials; assessorament de negoci a mida per accelerar el creixement: 

Accés a Web, dinars i workshops especialitzats; Accés a finançament d’una xarxa de contactes a 

nivell industrial, financer i internacional; Presència en mitjans de comunicació i mitjans 

especialitzats.  

 



 

 

 

 

 

• Una acceleradora corporativaque permet a la PIME tèxtil abordar noves oportunitats de negoci i 

entomar el repte de transformació digital per créixer. Des de l'acceleradora cada empresa pot 

maximitzar el seu creixement amb la combinació de tres factors claus: el coneixement que neixde 

la Universitat; la generació de nous models de negoci i la innovació tant en producte com en 

processos.  

 

• Impuls tecnològicque ofereix tant a emprenedors/es com a empreses i professionals del sector 

conèixer l'estat de la tecnologia d'avantguarda que els ha de permetre adquirir avantatge 

competitiu en el mercat. Des d'Eurecat acompanyen les empreses en els seus processos de 

transformació digital, atenent també els reptes de futur en quant al desenvolupament sostenible 

i l'economia circular.  

 

El centre tecnològic ajuda a emprenedors/es, PIMES i grans empreses a innovar al llarg de tot el procés, 

des de la idea fins al producte final, amb serveis com: accés al FabLab d'experimentació i prototipatge 

amb tecnologies de fabricació digital i materials sostenibles i suport professional; Assessorament expert i 

personalitzat en l'aplicació de materials avançats, tecnologies innovadores i processos sostenibles; 

Acompanyament en el desenvolupament experimental de conceptes a les instal·lacions de fabricació 

tèxtil i industrial del CRTTT a Canet de Mar; Orientació tecnològica, intel·ligència competitiva i Jornades 

de Transferència i dinamització de la innovació. El proper pas és donar accés a més empreses. 

 

Alguns dels projectes destacats que s’han beneficiat del suport d’aquest projecte són: 

 

EVIX, un sistema d’Airbaig Cervical:gràcies al projecte Reimagine Tèxtil vam validarel nostre projecte i el 

nostre model de negoci se'ns va posar en contacte amb una enginyeria de Catalunya que ens ha ajudat 

molt a desenvolupar el prototip i vam assistir a diverses fires d'emprenedoria molt importants i a més a 

més se'ns ha posat en contacte amb diversos partners per cercar col·laboracions i cerca de finançament. 

 

ZER Colecciones, que fabrica roba sostenible amb teixits 3D i que ha rebut diferents premis reconeixent el 

seu treball: tres dels nostres grans pilars és la innovació, lasostenibilitat i un disseny minimalista i unisex. 

Innovació perquè el que fem principalment digitalitzar tots els patrons i produir només el teixit necessari 

en cada cas. D'aquí ve la paraula Zer que ve de zero residus.  

 

 



 

 

 

 

Júlia G. Escribà, fabrica moda Ecourbana amb tecnologia Termoreguladora. Vam participar l'any passat al 

programa d'empreses de REIMAGINE TÈXTIL on vam materialitzar la idea de negoci i ens van posar en 

contacte més fàcilment amb la tecnologia i la patentde la tecnologia que va ser creada per la NASA i 

queutilitzem a les nostres peces per fer-les termo reguladores i que s'adaptin a la temperatura que el cos 

necessita. 

 

RunnigRepublic és una marca tèxtil esportiva, sostenible feta a partir de residus plàstics. El 100%dels seus 

productes estan fets amb residus plàstics recol·lectats en el medi ambient i el 84 per cent de la matèria 

que utilitza és reciclada. 

 

Segons els seus responsables, REIMAGINE TÈXTIL és la primera aposta compromesa a llarg termini a 

Catalunya per impulsar la reinvenció del sector tèxtil en clau d'Emprenedoria, Innovació, Disseny i 

Sostenibilitat. 

 

Per tant, el fet d’estar en contacte amb un projecte d’aquest tipus i, sobretot, amb els i les emprenedores 

que acompanyen, pot resultar una excel·lent estratègia per captar empreses que aporten valor al mercat 

a la Terra Alta, ja sigui comptant  amb els tallers per produir els seus productes i, per tant, cercant també 

aquest valor en la fase de confecció i estan disposats/ates a pagar per ell o bé perquè aprofitant els 

beneficis evidenciats per la Laura de Sóc Una troca s’animin a instal·lar les seves empreses.   

 

Des de la vessant privada, en aquesta jornada també volíem comptar amb l’experiència d’una empresa 

centenària que ha innovat per poder mantenir la seva competitivitat: ZD ZERO DEFECTS 

(https://www.zdzerodefects.com) . La seva CEO, Katy Muñoz, encapçala el relleu generacional d’una 

fàbrica tèxtil creada al 1920 que encara continua en el mateix lloc on va néixer l'empresa, en el centre de 

Mataró: 

 

El que ens diferencia és que fem roba interior de màxima qualitat. Des del 1970 vam crear la marca ZD 

ZERO DEFECTS i un dels seus fonamentsés intentar fer un producte amb zero defectes. Lanostra 

diferenciació és que fem servir les millors matèries primes que existeixen al món, com el cotó d'Egipte amb 

denominació i intentem fer una inversió entorn un 20% dels nostres beneficis cada any respecte innovació, 

sobretot en producte. 

 

 

 



 

 

 

 

Segons la Katy, el seu punt fort i, per tant, el que els diferencia és el producte i per aquest 

motiucontinuen amb l’activitat després de tants anys i havent superat les diverses crisis que hi ha hagut 

en el sector. Nohan estat mai orientats/ades als beneficis massius o abuscar tallers a l’exterior, 

deslocalitzant la fabricació per exemple, aÀsia, per reduir costos.Aquesta marca manté la fàbrica o 

confecció a Mataró i això és un tret diferencial, junt amb uns materials de màxima qualitat. 

 

Això fa que el nostre producte sigui únic. Moltes de les persones que hi treballen porten tota la vida. La 

mitjana és de 20 anys però hi ha persones que fa 30 i fins a 40 anys que hi són. És una empresa petita i 

molt familiar on cuidem molt la gent. Sempre dic que la nostra marca continua avui en dia amb un bon 

nivell de reconeixement, venent força i força bé, tot i la pandèmia, perquè tothom s'hi involucra, s’ho fa 

seu i perquè les persones són realment artesanes. Porten tota una vida dedicades a cosir i a fer-ho amb 

una bona cura i amb un carinyo que no té res a veure amb altres llocs.  

 

Recentment, ZD ZERO DEFECTS, van descobrir que el fil de soja era una matèria perfecta per la roba 

interior tot i que confessen que és molt costosa, molt difícil de teixir i és molt difícil també a l'hora de 

confeccionar perquè rellisca molt, però, van pensar que valdria la pena i que era una inversió important i, 

realment s’ha convertiten un tret diferencial seu.  

 

Recentment vam llançar la nostra col·lecció que està feta amb fil de soja, una matèria molt molt diferent 

de la qual es pot trobar avui en dia en el mercat. Sí que ja hi ha moltes investigacions i hi ha molt avenç en 

tot el que són matèries primes i nosaltres sempre estem molt al dia amb això. Nosaltres volem continuar 

sent com som i mantenint els mateixos valors amb els que vam néixer. Jo ja sóc la tercera generació i per 

primera  

 

vegada és una dona que dirigeix l'empresa. Però sempre dic que a mi m'ho han deixat fàcil, en el sentit 

que era és una marca que ja estava molt molt introduïda al mercat i que té uns valors molt clars de la 

qualitat de confort. 

 

La cultura organitzativa d’aquesta marca té molts punts coincidents amb la de les empresàries de la Terra 

alta. Com elles, ZD ZERO DEFECTS també primer la qualitat i el confort i la idea és mantenir-ho i mantenir 

la tradició, mantenir l'excel·lència, continuar tenint cura de totes les persones que hi treballen, continuar 

treballant amb les matèries de màxima qualitat i fer un producte únic exclusiu. Per tot això són coneguts i 

tenen clients molt fidels que tot i que a vegades se sorprenen pel preu, per exemple, uns calçotets poden 

costar l'entorn als vint i tres vint i cinc euros preu de venda públic.  



 

 

 

 

Després veuen que realment val la pena perquè dura moltíssim, són molt confortables i estan fets amb 

unes matèries extraordinàries. I per aquest motiu volen continuar per aquest camí. 

 

En aquesta jornada també volíem deixar espai per a la innovació i la creativitat en sentit ampli. Els canvis 

dels diferents entorns i l’impacte que han tingut, a nivell mundial, les dues crisis que hem viscut 

recentment (la crisi financera a principis del 2008 i la crisi geosanitària a principis del 2020), ens han 

conduit a una situació d’empitjorament del benestar de les persones, de les empreses, de les 

organitzacions i del medi ambient.  

 

Davant d’aquest nou paradigma, moltes persones veuen la necessitat d’un replantejament del sistema 

econòmic i social, principalment, d’aquelles parts que fomenten uns comportaments i uns valors 

orientats a la maximització dels beneficis per part de les empreses i a un consum exagerat per part de la 

població, posant en evidència una economia especulativa i no pas productiva. 

 

Per parlar d’aquest tema, vam comptar amb la Fiona Capdevila, una artista inter i multidisciplinar que ha 

tingut i té molt contacte amb el món del tèxtil però, sobretot, a nivell d'innovació de materials i de 

maneres de concebre el sistema de producció i el consum. L’any 2000 crea una marca que es diu 

DELTRAVÉS (https://deltravesbcn.com),   alquímia tèxtil amb la inquietud de reutilitzar materials tèxtils, 

degut a la seva clara motivació i vocació ecologista: 

 

Veia que hi havia grans muntanyes de materials i vaig investigar i vaig crear aquesta marca amb la que he 

fet moltes peces. He tingut botigues, he venut i he fet moltes coses durant aquests gairebé 20 anys. 

Paral·lelament, he fet recerca sobre les dones que treballaven a l'alta costura els grans tallers de 

Barcelona:  

 

Balenciaga, Santa Eulàlia, Pertegaz i amb un projecte d'art que es diu “Dones visibles i invisibles” i amb el 

que vam fer una pel·lícula entrevistant a modistes que treballaven en aquests tallers perquè enteníem que 

no se sabia res d'elles, que només se sabia sobre els modistos o sobre les clientes i elles quedaven a la 

foscor. Per què jo mateixa entenc, com modista del segle XXI, també, que l'ofici i les mans no són res que 

es pugui substituir per una màquina per més tecnologies que tinguem, mai les mans i els coneixements i la 

sensibilitat podran ser substituïts per una màquina. Podran combinar-se, però no es podran substituir. El 

que passa és que el sistema actual està muntat d'una manera que pressiona de dalt cap a baix. Això vol dir 

que us han volgut fer creure que vosaltres esteu a baix. En realitat no esteu a baix perquè sense vosaltres 

no aniríem vestits, aniríem despullats. 



 

 

 

 

Amb aquesta reflexió, la Fiona, a banda de transmetre a les dones empresàries de la Terra Alta la 

importància que tenen i el fet que el seu art i la seva professionalitat són quelcom molt preuat i molt 

buscat, també apunta auna gran crisi estructural que estem vivint: 

 

El pitjor error que podem fer és voler tornar enrere, a unes suposades èpoques daurades que hem viscut. 

Hem d'intentar mirar endavant per entendre com evolucionarà aquest sistema. S'està veient que, ara 

mateix, les grans empreses només intenten subsistir però el món ja no és el que era,  per tot el que ja 

sabem. Hem d'intentar entendre què és el que la gent voldrà a partir d'ara. Què és el que la gent valorarà i 

quines són les possibilitats del planeta. La indústria, tantla tèxtil com qualsevol indústria, ara mateix no 

pot estar d'esquena a  les possibilitats del planeta, és a dir de la Biosfera. Quina capacitat té la biosfera 

d'alimentar la indústria?  I ara s'ha estat d'esquenes a aquesta realitat i ara ja és una realitat,la qual no li 

podem donar l'esquena i l'hem de mirar de cara. Com diu l'informe l'IPCC que és l'informe dels científics 

sobre el canvi climàtic, ens queda menys d'una dècada per revertir l'escalfament global o frenar-lo. Davant 

d’aquestarealitat cap indústria ara mateix ja no ho pot negar. Llavors, dins de tot aquest caos el que s'ha 

de fer és recuperar els valors, uns valors que ja hi són, és a dir, no cal anar a inventar res. Cal anar a 

rescatar a posar nom a fer visible els valors.Les mans, la sensibilitat, el coneixement i el KnowHow ja el 

teniu i és per mi és el gran valor.Senzillament cal que gent que us està buscant, perquè hi ha gent que us 

està buscant, us trobi.  

 

Un cop més, la Fiona apuntava l’estratègia de captar talent, en totes les seves formes, com a mesura per 

generar sinèrgies entre els/les professionals de fora de la Terra Alta que poden necessitar els elements de 

valor de les empresàries del territori. Aquest va ser el missatge de la Fionaperò també va compartir  

algunes reflexions dels resultats del seu doctorat, centrat en la recerca de la transformació del sistema de 

la moda: 

 

Com a anècdota, els segles XVI i XVII a la Índia els teixidors, que eren els que feien els teixits de cotó 

posaven les seves condicions i els europeus quan hi van arribar es desesperaven perquè trobaven que ells 

tenien poc marge i no van parar fins a conquerir la Índia i aquesta història és la que sabem, però sabem 

per què hi és perquè ells volien controlar aquest mercat del cotó al qual ells se sentien exclosos perquè a 

Europa no es produeix cotó i van fer tot el possible fins a colonitzar els territoris i poder obligar els 

teixidors a treballar sota les seves condicions, a reduir el seu benefici i a reduir la seva llibertat de 

moviment. I nosaltres, som hereus d'aquest sistema, només perquè enteneu una mica quina és la 

perversitat del sistema global. I tot això és el que està caient i això en aquest sentit és una bona notícia. 

 



 

 

 

 

La Fiona, va encetar un debat molt interessant sobre aspectes clau del sector tèxtil a través d’una mirada 

al progrés de la història. Encara que, a grans trets, tothom va coincidir en alguns aspectes, no tothom va 

posar el focus d’atenció en els motius o en les solucions als problemes del sector tèxtilque viu la Terra 

Alta. Principalment, aquesta jornada pretenia mirar cap al futur amb ànim constructiu sobre tot en relació 

als aspectes que ja es van tractar en la sessió de treball del dia 17 de setembre. 

 

Així doncs,vam tractar les tendències en l’entorn tecnològic, ecològic i un factor de competitivitat 

transversal, com és la innovació.La reflexió de la Fiona, juntament amb les dades aportades de la Verònica 

per apostar per l’economia circular iles bones pràctiques en sostenibilitat de dues empreses liderades per 

la Laura i la Katy van fonamentar el debat posterior.  

 

Per acabar el primer bloc, només faltava incorporar les tendències en l’entorn socio-cultural, 

principalment, els hàbits de consum de la moda. En funció del nostre consum, alimentarem un sistema 

més o menys especulatiu i, per tant, un sistema més o menys amable per a les persones i el medi 

ambient.  

 

Els encarregats d’incorporar les tendències en moda, van ser el Manel Garcia i el Marc Vidal de l'empresa 

KNOWTOWN  (Instagram Knowtown), dos dissenyadors que porten molts anys dissenyant i 

confeccionant. El Marc porta 10 anys en el món del disseny de moda i és conegut per haver participat en 

un programa de televisió anomenat “Maestros de la Costura” i el Manel compta amb 28 anys 

d’experiència en el sector, com a director creatiu de marques com Burberrys, Custo, Escorpion, etc.  

Aquesta empresa va començar al desembre de 2019, amb la idea que era important crear una marca amb 

trets diferencials, tal com van explicar: 

 

Pensem que hi ha una gran mancança de tallers deconfecció, d’entre altres moltes coses, concretament a 

Mataró que és on estem ubicats. Per això trobem interessant que les mans quecusensiguin qui fan tot el  

 

producte. Nosaltres només inventem, estem al principi,però vosaltres, les confeccionistes i patronistes sou 

un valor molt gran dintre d'aquesta indústriai esteu a la part del final. La indústria s’ha transformat molt i 

jo crec que és bastant mentidera i comparteixo moltes coses del que comentava la Fiona. S’han de canviar 

moltes coses, per exemple, la confecció en massa, de moltes pecesperproduccions més reduïdes que facin 

peces més equilibrades, treballades, més ben fetes per aportar un valor afegit a l’article a vendre.  

 

 



 

 

 

 

Pel Manel i el Marc, que volen entrar comercialment als Estats Units i al Japó, seria un luxe 

posar“confeccionata Terra Alta” a l'etiqueta interior de la seva roba perquè es valori el treball de les 

professionals. Consideren que avui en dia la gent consumeix molt ràpid, i aquest Fast Fashion, està 

retroalimentat per marques com Zara i Inditex que promouen la roba d’usar i llençar.  

 

Nosaltres valoremque l’article estigui més ben confeccionat, molt ben treballat, dedicant-hi  el temps 

necessari per cosir-la i, d’aquesta manera, pugui durarmés i si es trenca l’arreglem. I al final,enlloc de 

llançar-la, la podem recuperar ja que aquest és el procés lògic. En aquest sentit, un projecte com 

REIMAGINE TÈXTIL, té un bon criteri per la banda del disseny, però, no hi ha produccions perquè no es 

poden fer a Mataró ja que els tallers prioritzen el volum i els dissenyadors amb tirades més curtes de 

producció som els últims de la cua.  

 

Per tot l’anterior, el Manel també pensa que els tallers tèxtils de la Terra Altapoden fer molt per cobrir la 

demanda de producció de dissenyadors/es com ells. Però també poden anar més enllà i generaraltres 

sinergies, per exemple, formar a gent o captar gent de fora del territoriper crear els articlesde finalsde 

col·lecció. En definitiva, el Manel considera que poden aportar molt valor al sector de la moda i per 

aquest motiu el sector tèxtil de la Terra Alta té molt recorregut, només cal posar ordre, visibilitzar-lo i fer 

que creixi. 

 

Per la seva banda, el Marc Vidal va exposar les noves tendències de moda a partir de la finestra 

d’oportunitat que volen aprofitar després d’haver identificat un buit de mercat: 

 

Vam crear la nostra marca perquè més enllà de la marca Hugo Boss i fins el segment de luxe no hi ha res i, 

sobretot en edats de 30 a 50 anys ens trobem que la roba és molt clàssica o massa juvenil. Vam començar 

a dissenyar amb el nostre estil i la manera de pensar un tipus de roba que posi en valor tant el patronatge 

il’escultura de l’article. I tot té un perquè, amb criteris de mobilitat, els teixits són elàstics en les dues 

direccions i et permeten anaren bicicleta amb ells o realitzar una activitat formal que has d’anar molt ben 

vestit. 

 

El Marc va decidir acostar-se a la Terra Alta, precisament, perquè és net del poble de Bot i al contactar 

amb l’Asun (tècnica del Consell Comarcal) van anar a conèixer els tallers de la comarca.  

 

 

 



 

 

 

 

Amb el Manel havien considerat produir localment però com que són una empresa nova, primer van anar 

a Sabadell, Mataró, Igualada i a Terrassa però els hi va resultar impossible trobar un taller que no els 

deixés “els últims de la fila” i els oferien  uns temps que no els permetia complir amb els terminis que 

necessitaven per tancar la producció, per això van decidir promocionar la Terra Alta. 

 

Hi han molts dissenyadors/es independents que, com nosaltres, venen productes tèxtils especialitzats i 

estudiants que cada any acaben la carrera.En cada universitat, en compto 5 o 6  una mitjana d'uns 15 

estudiants per Universitat de disseny de moda que necessiten la confecció per presentar les seves 

col·leccions i,  segurament  surten amb ganes de menjar-se el món i voldran fer petites col·leccions. També 

aquí les empreses tèxtils de la Terra Alta tenen unaoportunitat.  

 

A banda de l’interès com a marca que necessita la part de la confecció, el Marc també apuntava que si es 

fes algun tipus de formació en les que elles mateixes poguessin participar, seria valuosíssim perquè no es 

perdi el valor de les cosidores. 

 

Recordo que quan era petit a Bot hi havia tallers que treballaven per a la casa Lois, per exemple, i vestits 

per a una casa d'Aragó. I tota aquesta activitat i el que implica s’està perdent perquè s'està envellint la mà 

d'obra.Seria interessant, no només rejovenir-la sinó estendre-la i posar-la en valor i és precisament això el 

que volem fer.El lema de la nostra marca és referir-nosa aquestes icones: és elegància, és casual, una 

elegància més informal, sostenible amb el medi ambient, és a dir, no produïm amb estocs sinó que venem 

amb un percentatge més de reposició i és circular, és a dir,intentem fer les peces el millor possible perquè 

duri el màxim, si canvia el cos la puguem arreglar o la transformem amb altres peces. 

 

El Marc i el Manel pretenen dotar d’uns valors a la seva marca coincidents amb els valors amb els que han 

treballat les empresàries de la Terra Alta. Per aquest motiu, són els primers interessats en posar-ho en 

valor i per això volen visibilitzar que treballen amb fabricants de teixits d'aquí:  

 

A la jaqueta es posarà un logo del segell del fabricant i hi ha d'haver una denominació d'origen que indiqui 

on està fet.  

 

Aquests dos dissenyadors ubicats al Maresme estan obrint una finestra d'oportunitat perquè les 

empresàries tinguin un tipus de clientela que realment valori la feina que estan fent i amb la qualitat amb 

la que ho estan fent.  

 



 

 

 

 

I a més a més, que no només valorin la seva professionalitat sinó que donin a conèixer el seu treball al 

client final, un aspecte molt important que es troba a faltar en d’altres marques conegudes 

internacionalment per a les que han estat treballant. 

 

Després del Marc i el Manel, es va donar pas a dues dissenyadores de la comarca: la Lola Pedrola 

(https://www.lolapedrola.com)   i Natàlia Guart (https://nataliaguart.com)que van presentar els seus 

projectes i van donar la seva visió respecte a les noves tendències.  Pedrola ens va oferir un resum de la 

seva trajectòria i de la seva situació actual: 

 

Jo sóc de Gandesa i quan era petita me'n recordo que hi havia dos tallers que ara ja no hi són. Estic 

produint en un taller de confecció de Cambrils però m’interessaria contactar amb algun taller de la Terra 

Alta. Vaig començar el 2012 per fer la col·lecció del 2013 i estic venent a botigues. No segueixo cap 

tendència de moda, i tinc un estil definit, segons els experts de la MAT Metrópolis de Madrid, ja he 

exposat quatre anys seguits. He fet passarel·les professionals també a Madrid i a Barcelona i en el  080 

també hi he exposat. Nosaltresfem l’estampat a Igualada amb un dissenyador gràfic a Vinaròs. Jo mateixa 

tinc una altra feina, no només ho faig això i faig el que puc, però fent el que pugui faig molt. 

 

Doncsbé, després de dos o tres hiverns molt dolents ara trobo que l’activitat s’està reactivant. Suposo que, 

com totes les marques, tinc estoc per vendre i m’és possible fer-ho perquè com que no segueixo cap 

tendència, la meva roba no passa de moda. Tinc una web de venda a nivell nacional i internacional.  

 

La Lola Pedrola va deixar constància que estava encantada de conèixer tots/totes aquests i aquestes 

professionals i va expressar la intenció de valorar la possibilitat de fer alguna relació comercial. 

Seguidament vam presentar la Natàlia Guart de Sant Carles de La Ràpita: 

 

Jo vaig néixer a un petit paradís per a mi, les Terres de l'Ebre, però des d'allí és molt difícil viure sobretot 

del disseny de moda, que m'apassiona des que era molt molt petita. Vaig iniciar la meva formació molt 

petita i quansortia del col·legi, hi havia una modista just davant i mentre totes anaven a fer-se roba, jo el 

que volia és que m’ensenyés el patronatge del sistema Martí. Vaig anar formant-me però els meus 

paresvolien que estudiés informàtica i anglès. Fins gran em vaig formar en diferents sistemes de 

patronatge. M’agrada tot el procés, des de la confecció, fer el patró però, sobretot, investigar. De fet cada 

sistema de patronatge que surt l’aprenc, per això, a la meva botiga no hi ha mai el mateix, perquè 

m'agrada innovar. I bé, doncs vaig anar voltant per Catalunya, vaig estar a Girona, vaig treballar per una 

empresa de Barcelonafins que va arribar un moment que em vaig plantejar què fer. 



 

 

 

 

Vaig decidir seguir el meu somni i muntar el meu taller a Sant Carles de la Ràpida. Faig roba a mida, 

m’apropo a l'alta costura i procuro posar ho a preus de les Terres de l'Ebre. Evidentment, quan ve el 

representant em diu “però que està fent?”i jo li responc que si estigués a Barcelona pagaria més lloguer i 

més de tot i aquí la gent també va molt moderna, s'arregla molt i puc viure del que realment m'apassiona. 

Per tant, aquí sóc feliç, tinc un local que em va costar molt aconseguir,  amb molta suor. He pogut anar 

fent col·leccions i tinc sempre algunes dones que m’ajuden. Tambédono classes de costura des de fa set 

anys perquè m'apassiona ensenyar. Un dia a la setmana el dedico a ensenyar a les dones a cosir i a tallar, 

la que vol fer patronatge ho fa. Al ser una petita empresa,  la feina del dia a dia passa davant i fem de tot i 

és important tenir imaginació i valentia. 

 

Estic present a les xarxes, només desconnecto quan estic creant i també tinc una web.A més a més, com a 

presidenta de la  Unió de Comerç Rapitenc formo part del Market Place que es va crear ara fa cinc anys. És 

un centre comercial on venc els meus dissenys i procuro que molts comerços en formin part.Dir-vos que 

formo part d’ ADEDE, l'Associació de Dones Empresàries, Emprenedores i Directives de les Terres de l'Ebre. 

Amb una junta fantàstica la qual presideixo des de fa uns mesos i que estem creant la pròpia web on totes 

les sòcies podran tenir el seu espai per promocionar la seva empresa i impulsar l'empoderament de la 

dona per a ser independent en el seu propi camí. 

 

La Natàlia, va agrair l’ oportunitat de participar a la jornada i poder ajudar les dones amb el seu exemple, 

mostrant que el canvi és possible i que des de qualsevol lloc del món, per molt petit que sigui el lloc, és 

pot complir el propi somni. Sobretot, gràcies a que ara tenen moltes més eines que abans, com Internet, i 

si se’n fa un bon ús es pot estar en qualsevol punt del món. Va tancar el seu discurs amb una reflexió molt 

certa i, alhora, motivadora: 

 

Sense vosaltres aquestes marques que veiem a les botigues no seria possible que hi fossen. Sou una part 

tan important que ja és hora que es doni la importància que teniu. Sé què és cosir,  per cert, jo sola sé el 

que es pot fer i quant costa i també sé que els preus que es pacten a vegades, no a vegades, quasi sempre, 

no han sigut justos. Cada empresari/a hauria de saber, quan posa preu a les cosidores què és el que costa. 

Jo a vegades he pensat que el seuria a una cadira, el posaria a cosir i li donaria a entendre que és i que 

sense estes cosidores no podrien fer diners ni podrien vendre. I perquè han tardat tant a saber  que les 

confeccionistes i patronistes són una part tant important? 

 

 

 



 

 

 

 

Davant d’aquestes intervencions tots els/les presents es van quedar sorpresos/es del valor del treball de 

la dona a la Terra Alta. Es va constatar que aquest territori té senyores que es dediquen a 

l’empoderament de la dona, cosidores, sostenibilitat, localitat, saber fer, etc. i es va obrir el debat per 

conèixer la opinió de tots/totes els participants:  

 

En el debat es va parlar de la manca de difusió, de cooperació i de la necessitat d’acabar d’empoderar a 

tothom. La Karme Martínez (Instagram Made in Kolors) , una dissenyadora i emprenedora del territori, 

per exemple, va parlar de la seva línia que es basa en customizar peces que anirien a contaminar al món. 

Tot i que la Verònica Kuchinov va parlar de la sostenibilitat en sentit ampli, la Carme va explicar el que feia 

com a contribució a aquesta sostenibilitat: 

 

Lo meu és més físic, és més d'optimització i peces a mida, sempre amb un caire estàtic molt meu. Estic  en 

una pelea de guanyar-me la vida i “cuet” cap amunt. Ara estic al món de la moda, perquè la joieria o 

heredes un taller o implica molta inversió. Al final, ara fa un any,vaig decidir obrir un negoci de moda a 

l'Aldea. Però ara estic traient el cap i m'han donat a conèixer. I m'agrada tot el procés, també, el que 

passa ara és que he de delegar la confecció i m'interessava venir aquí perquè vaig veure per l’Insta de la 

Terra Alta que hi havien aquí professionals d’un munt d'anys i no cal anar a buscar confecció a Mataró 

vivint i produint aquí. Així que ens hem de conèixer entre tots.  

 

De la intervenció de la Karme val la pena deixar constància que es va estar d’acord en el fet que a la Terra 

Alta, com passa en la majoria de llocs a Catalunya, no hi ha un entorn que fomenti l’emprenedoria, en 

general. 

 

En aquest punt, es van recuperar les paraules de la Verònica Kuchinov. Perquè, a banda de la resta de 

tendències, la indústria tèxtil no pot donar l'esquena a la sostenibilitat, està clar que cap tipus d'indústria: 

o agafem el camí de la sostenibilitat o serà fatal. 

 

En definitiva, la primera gran conclusió de la jornada és que el sector tèxtil de la Terra Alta ha d’aprofitar 

totes aquestes oportunitats.  

 

En general, es van afegir les següents grans tendències de consum: la sostenibilitat, la longevitat perquè 

la tercera edat és un grup molt molt a tenir en compte perquè tenen diners i temps. La tercera tendència  

és el low cost. El repte és com conviu tot plegat, perquè al final, el valor s’ha de fer pagar, d’altra manera 

algú en surt explotat.  



 

 

 

 

Una idea que va aportar la Natàlia Guart és la necessitat de no tenir un armari ple de roba que al final 

acabarem tirant i això és el que realment contamina, sinó començara posar en valor, com passava en el 

passat, aquella peça que costa de fer. 

 

Detràs d’una peça barata hi ha algú que s’està esclavitzant, sigui de Terra Alta sigui de la Xina o sigui d’on 

sigui. I això és lo que la gent hauria de pensar. Hem de tornar a lo que eren les nostres iaies, un vestit i si  

després t’engordeixes te’l fas més gran, deixes aquelles costures necessàries. No s’estalvia roba deixant 

costures mínimes comconfeccionen els col·leccionistes.  

 

Moltes persones van posar damunt la taula la necessitat de canviar moltes coses i, realment, analitzar tot 

el que ha provocat aquesta indústria, en molts casos, la dificultat per part de les empresàries o 

confeccionistes per continuar amb la seva activitat perquè amb els preus que pagaven les grans marques 

no podien cobrir ni els costos dela Seguretat Social. 

 

Es va comentar que el low cost és inviable pel sector del Tèxtil de la Terra Alta però sinó es coneix ni es 

valora la feina que hi ha darrera serà difícil que s’opti per un model de negoci basat en la diferenciació.Es 

va posar com exemple també el problema de l’oli,  que li passa el mateix: les empreses que fixen els preus 

i el/la consumidor/a que el paga estan allunyats del terrenyi desconeixen el valor i el cost de producció 

d'un litre d'oli. 

 

Sobre la sostenibilitat i el valor del treball de les confeccionistes, la Fiona Capdevila va afegir les dues 

idees següents: 

 

En quant al tema del treball i l'explotació laboral crec que esteu en molt bona situació per aquest moment 

històric dir: “No, això jo no ho faig”. És a dir, per triar quines feines voleu fer i quines no i quins són els 

vostres mínims dignes per treballar felices i amb dignitat. Ara és un bon moment per fer això i ara s'ha de 

començar a dir: no,aquesta feina no és digna, aquesta feina no la faig, això en quant a l'explotació laboral 

endèmica dins del sistema de la moda. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

I d'altra banda, tenir en compte les línies rectores molt interessants i que ara molta gent està utilitzant. 

Són els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Us recomano a tots tenir-les 

en ment tot i que no cal que estiguem alineats amb els 17 Objectius, podem estar-ho en un, dos, tres, 

quatre, com més millor, però només el fet de ser dones que treballeu en un territori rural, ja esteu alineats 

amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (Ods) 

(https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals). Us recomano a tothom 

revisar-los. 

 

En la mateixa línia, el Marc Vidal, també va voler alertar que en moltes ocasions s’utilitza la sostenibilitat 

com una acció de màrqueting: 

 

Respecte elpolièster reciclat fet de botelles de plàstic: aXina hi ha fàbriques de botelles de plàstic al costat 

de fàbriques de fil de plàstic. Perquè agafen les botelles, primer, les fan, les destrueixen i després en fan fils 

i això no és sostenibilitat. I aquí el segon cas: cotó reutilitzat que per suavitzar-lo fan servir un munt de 

tractaments químics que acaben contaminant igual i amb dos rentades un cotó que ja està trencat,es 

forada i es destrueix perquè és biodegradable, un nou tractament químic. Compren fibres de cotó ja 

rentades destruïdes i treuen la fibra un altre cop i tornen a teixir i les fan passar per un munt de processos 

químics per recuperar la suavitat. 

 

El Manel Garcia afegia que avui en dia la gent s'està donant compte que la peça està feta amb carinyo, 

feta diferent, amb qualitat i posada en valor, a diferència de: 

 

No parlem dels grans dissenyadors que cobren un preu molt elevat.Vosaltres us val més fer una peça a 

100 euros que no 100 peces a un euro. I gràcies a les xarxes socials aquests petits proveïdors que fan 

dissenys i petites produccions amb molta qualitat han de confeccionara algun lloc i ni aquí a Barcelona ni 

a Mataró els cobreixen. Jo crec que us heu d’enfocar a aquest segment,com un clúster com una mena de 

grup en el qual tothom que surti de l'escola i tothom que vulgui crear una col·lecció d'alta qualitat hagi de 

passar per vosaltres i per les vostres mans. 

 

El Manel també va obrir una finestra d’oportunitat per a les dones de la Terra Alta explicant que com ells, 

cada any hi ha 15 estudiants cada any de final de  carrera que han de fer una desfilada i els cal 

confeccionar els seus prototipus i molts/moltes no saben on cosir-los.  

 

 



 

 

 

 

Posteriorment, continuaran fent produccions després perquè ho pengen a internet, petitesproduccions 

de gran valor i poden ser una aposta.A partir d’aquí, cal començar a pensar i a tenir clar però, que s’ha de 

buscar aquesta gent i adaptar-se a la seva manera de treballar, com a clúster o grup i amb el suport de 

dissenyadors com els de Knowtonwn que ja estan col·laborant per fer possible aquesta estratègia perquè 

soles i sols no podran assolir els objectius. 

 

Amb la intervenció del Manel i el Marc va quedar palès que a la Terra Alta hi ha un bon potencial de mans 

per confeccionar peces amb valor i, que, inclús pot servir per ensenyar i formar a altra gent per poder 

anar creixent amb altres sistemes i estratègies que no siguin les grans marques que fabriquen en massa.  

 

El Manel també va posar damunt la taula que les peces dels nous dissenyadors resulten molt diferents, 

arquitectònicament parlant, per això són confeccionades per a estrangers a preus més elevats, ja quees 

valora que la peça estigui ben feta i molt ben acabada i això ho saben fer molt bé les dones de la Terra 

Alta. 

 

Respecte a posar en valor la feina, ja hi ha confeccionistes veteranes  a la Terra Alta que han declinat en 

diverses ocasions fer la producció de grans marques que els hioferien preus molt baixos respecte als que 

estan disposades a acceptar. Però, també és cert que hi ha dones (principalment, les que s’han establert 

fa poc pel seu compte) que no es senten en una posició tant forta per declinar una feina. Evidentment, va 

quedar clar que amb una estratègia conjunta i amb l’objectiu d’anar a buscar dissenyadors que valorin i 

paguin més per peça enfortirà el posicionament de totes. 

 

Per tal de poder executar les estratègies que es van obrir per aprofitar les oportunitats identificades i, en 

el momentque ja van tenir més clar cap on volien anar, es va encetar el segon bloc dedicat als recursos 

estratègics per aconseguir-ho.  

 

El segon bloc, es va centrar en els recursos que actualment són els més estratègics per aprofitar les 

tendències de futur en un cicle econòmic intensiu en informació i coneixement, per tant, intensiu en 

recursos intangibles: el talent amb totes les seves manifestacions. 

 

En aquest sentit, ja en la sessió preparatòria de la jornada, es va considerar que el futur del sector tèxtil 

dependria en gran part de l’existència de persones que realment tinguin ganes de treballar en aquest 

sector i, sobretot, emprendre nous projectes i diversificar l’activitat. 

 



 

 

 

 

Per encetar aquest tema, es va comptar amb els testimonis de dos estudiants molt joves que tot just 

acaben de començar la seva carrera a l’escola Massana, el Dani Barris Sanjaime estudiant de confecció i 

l’Ariadna Barris Sanjaime, estudiant de disseny. El Dani va iniciar la seva reflexió apuntant la pressió que 

viuen a l’actualitat amb el rol d’estudiant:  

 

La veritat és que hi ha molta pressió i ara amb tot el que presentava també la Fiona i la Verònica en temes 

de sostenibilitat i com presenten alguns informes és una mica terrorífic veure la poca implicació que hi ha 

a vegades o, una implicació molt supèrflua, més aviat comunicativa per deslliurar-se de responsabilitats i 

simplement quedar bé davant d'una imatge exterior. Per la meva part, jo he començat a estudiar disseny 

de moda i estic fent art tèxtil a la Massana. També vaig començar fent disseny però vaig canviar-me i sé 

que el que estem fent ara nosaltres sóntècniques molt més tradicionals com el brodat i el tapís. Ho toques 

molt més amb les mans i és això que també parlàvem de la sensibilitat i anar adquirint el coneixement a 

través de conèixer i treballar-ho un mateix/a. 

 

El Dani va explicar que, actualment, es potencia més l’ensenyament de la part més creativa i per tant, 

tothom vol ser director creatiu, la persona que és la que dona idees i, per tant, confereix més valor a la 

persona que idea i no la que produeix.En comptes de qui materialitza aquella idea perquè, en el cas que 

ens ocupa, totes les present estan materialitzant idees.  

 

Ens dóna la sensació que des de les escoles s’incita més aquesta part més creativa i per tant s’estàportant 

la moda i la indumentària a un terreny molt artístic i s'allunya una mica del que hauria de ser: un disseny 

que hauria de donar una resposta i una utilitat. S’està potenciant aquesta producció tan lliure i tan  

 

hedonista, que al final, no saps si realment té un impacte positiu, tant mediambiental com social, com al 

final què implica que es faci d'aquesta forma i no d’un altre i no es posi tant en valor com el saber fer la 

part, en aquest cas, patronatge i confecció. Jo fa poc que he començat les classes de patronatge i 

confecció i em sembla que ens ensenyaran poc a generar patrons, més aviat ho farem a partir de bases i a 

manipular i com fer aquests dissenys més experimentals i em sembla que moltes sastreries o tallers es 

troben amb el problema que després els estudiants no sabem ben bé de patronatge o en sabem molt 

lleument. I és per això que veiem aquesta problemàtica que també s'intenta més ser un creatiu i no una 

persona que sap de l’ofici. 

 

 

 



 

 

 

 

L’Ariadna, va continuar reforçant la reflexió del Dani i reconeixent la importància de tot el procés de 

producció i el que requereix i el temps i el valor que té.  

 

Van afegir que els atemoreix tota aquesta industriaperquè no es dona valor a aquesta feina. Els mateixos 

joves consideren que estem en una societat de la immediatesa i tot es vol ràpid, centrant-se en el 

producte final. 

 

Es vol el producte final i la resta no té interès almenys des dels consumidors i la gent mateix que incita a la 

producció li interessa el producte final i el que implica aquella imatge perquè, a més, estem en una cultura 

de la imatge, en la moda sobretot és més aviat una idea molt de representar una imatge i prou i no 

mirarmolt més enllà enrere i és per això que s'ha de donar més valor i canviar una mica les idees i els 

valors per entendre la feina que hi ha al darrere. 

 

Va ser el moment per donar pasal testimoni d’una professora que va explicar tècniques per motivar el 

talent. La Maria José Borrull (Linkedin) de la Terra Alta, referent com a extreballadora del tèxtil, 

formadora i empresària. Va dividir la seva aportació en dues parts, que coincideixen amb els diferents rols 

que ha exercit.  

 

He treballat de cosidora 20 anys en diferents tallers, actualment inexistents. Amb laconfeccióhe tingut el 

privilegi de conèixer les tendències de moda abans que la resta de gent i aquests dissenys que em 

passaven per les mans eren de marques de roba que ni somiantem podia permetre. Vaig aprendre a 

diferenciar la qualitat i el disseny i el “saber fer”. Això em va portar a voler fer la meua pròpia roba i la 

d'altres persones de la família. Vull pensar que aquestes sensacions i vivènciesles han sentit la majoria de 

persones que hem treballat al taller.En sabem i n’hem après. Tinc esperit emprenedor: vaig omplir un 

armari de retalls i vaig confeccionar roba per la gent,la dificultat era encertar exactament el disseny que la 

clienta volia. 

 

Vaig engegar un projected’arranjaments de roba i tot i tenir ara una altra feina, no hohe deixat. però amb 

la globalització, la descentralització d’empreses i la recerca de roba més barata el tallerva desaparèixeri 

em va tocar reinventar-me i vaig estudiar el grau de Mestre d'Educació Infantil. No us podeu imaginar com 

m’ha ajudat la costura ila confecció en els estudis.  

 

 

 



 

 

 

 

A l’era de la digitalització on les connexionssón molt més fàcils, de llargues distàncies i es perd la 

connexióen les distàncies curtes també s’ha perdut la manipulació i les persones necessiten activitats 

manipulatives i manuals,i el contacte amb textures, materials, eines i la necessitat de crear. Us vull 

ensenyar ràpidament material didàctic que vaig crear pel grau d’educació infantil.  

 

La Maria José, per exemple, ens va mostrar de quina manera es podia aplicar la confecció creant un tauler 

setmanal per organitzar diàriament les activitats de manera visual. Una eina que,a més, els nens i nenes 

amb dificultats de comunicació o autisme saben en tot moment què estan fent. 

 

D’aquesta manera, la Maria José ens va demostrar que els coneixements en costura no es limiten a 

confeccionar roba sinó que poden arribar a ser molt més amplis. Posava l’èmfasi en el fet que si es 

detecten necessitats com les que ella va detectar als estudis és possible crear productes que ningú ha 

comercialitzat encara. També va aprofitar per reforçar la idea del Manel de cooperar, pensant en conjunt, 

deixantde banda la individualitat,  pensanten comarca, en Terra Alta i transmetre el coneixement acollint 

a qui vulgui participar del projecte per millorar l’economia del territori. 

 

La Maria José, encetava d’aquesta manera el capítol de l’emprenedoria com element transformador del 

territori i es va donar pas a una emprenedora del territori, la Clàudia Mayor (Linkedin), dedicada al 

màrqueting, connectantamb el tercer i últimblocen relació a donar visibilitat al talent del territori. La 

Clàudia va iniciar la seva intervenció d’una manera molt original plantejant-nosuna situació, amb 

l’objectiu d’exemplificar el difícil camí de l’emprenedoria: 

 

Imagineu que voleu pujar una muntanya. Aquí hi ha gent que està més preparada i altra gent que és la 

primera vegada. Hi ha gent que ja té molta experiència però totes i tots tenim moltíssimes ganes de pujar 

aquella muntanya. Bé doncs som-hi. Comencem. Hi ha una vista impressionant. Ens encanta i està 

captivant però de cop el cim comença a estar molt lluny i comences a caminar i no estàs segura d’arribar. 

Segueixo o me’n torno a casa? perquè jo no he vingut a patir. Bé, doncs això és l'emprenedoria.  

 

L'emprenedoria és la decisió que prenem cada dia de la nostra vida de continuar caminant per arribar allà 

on volem. I durant aquest camí necessitarem orientació, necessitarem acompanyament. Podem trobar-

nos en un moment que ens podem sentir inclús perduts. Jo m'he sentit així. Jo fa dos anys vaig començar 

com a autònoma aquí a la Terra Alta. En el món de la Comunicació, el Disseny Gràfic i el màrqueting i vaig 

vindre a fer les pràctiques a una bodega d'aquí de Terra Alta i a l’acabar-les em van dir: no et podem 

contractar perquè no ens podem permetre ara mateix tindre una personaen plantilla.  



 

 

 

 

Tenia dues opcions, com la muntanya, podia seguir o podia tornar a casa i els vaig dir: bé, jo vull treballar 

d'això. Si sou els meus primers clients jo em fico d’autònomai em van dir si en aquell moment, imagineu. 

Va ser impressionant! 

 

La Claudia, va evidenciar d’una manera molt gràfica què implica emprendre i, sobretot, què implica 

emprendre a la Terra Alta. Tot i les dificultats, que pot tenir qualsevol persona emprenedora en aquest 

país,valora molt favorablement aquestsanys que han passat en els quals ha tingut l'oportunitat de seguir 

treballant i col·laborant amb empreses petites i mitjanes de la Terra Alta i ara ja està ampliantel seu 

negoci cap a Aragó. 

 

Hi ha tres coses que he après: la primera que davant la por, davant la desgana que se'ns pot presentar, 

s’ha de seguir. La segona és que tota l'experiència que anem guanyant ens ajuda a que sigui molt més 

fàcil, com el material, quan agafem una bona sabatilla, una bona motxilla i la tercera és que és com 

aquest cordino a la muntanya: hi ha una cosa més important que és que quan anem amb algun company 

a la muntanya i aquella persona potser no té força per continuar, li podem donar un cordino per unpas 

complicat per l'escalada o el que sigui. Aquest cordino és la comunicació, és la possibilitat que teniu de 

salvar o d’ajudar a arribar on voleu arribar a vosaltres a través de la difusió i també a moltes persones que 

vénen darrere de tota la gent jove que necessita aquesta ajuda per arribar també al cim. 

 

Aquesta part del segon debat, es va re-emprendre amb una reflexió de la Natàlia Guart en relació als dos 

germans estudiants: 

 

El que han explicat és un mal que durant molts anys ha estat i molts joves dissenyadors s'han quedat pel 

camí perquè realment no han après que dissenyar no és només dissenyar, això és la part més bonica. I ja 

era hora trobar-me a jóvens que diuen el que fa anys que estic dient.  

 

La Natàlia considera que cal saber fer totes les parts del procés, sobretot perquè al principi no tindran 

prou recursos perquè ho faci un altre. Per exemple, fer croixet, fer punt, saber cosir, fer patrons, etc. Però 

també perquè si saben fer-ho tot podran valorar quan no ho facin ells/elles tot el que es faci de cada part 

de la cadena. El Manel va constatarque a les escolesen d’altres països ajunten disseny i indústriai aquí, 

dissortadament, no.  

 

Aquí t’ensenyen a fer un jaqueta de tres mànigues molt xula i no serveix per a res i molta gent de la 

indústria tèxtil li costa molt entendre que el disseny és una part important.  



 

 

 

 

Jo crec que hem de convidar als estudiants a que vinguin al nostre taller i inclús als tallers de confecció de 

la Terra Alta i aprenguin dels que estem tot el dia fent això. De la mateixa manera que és important 

treballar conjuntament entre els dissenyadors i les confeccionistes. 

 

En definitiva, va quedar clar que és molt important que la gent que surt de l'escola de dissenyadors/es 

creatius/es o de tendències aprenguin a interpretar allò que han de tenir en compte al’hora de 

confeccionar de la mà de professionals que s’hi dediquen, com les cosidores de la Terra Alta, que és una 

gran escola. 

 

El Manel, tornant al tema de la sostenibilitat també va afegir que existeixen grans campanyes de 

màrqueting que el que fan és complicar-ho i confondre a la gent. Segons ell, lasostenibilitat passa per 

fabricarpeces que durin, que tinguin un valor afegitperquè no es facin malbé ràpid, que durin molt i que 

puguem reparar i reciclar, creant una altra peça quan ens cansem d’ella.  

 

Fer una jaqueta d'ampollesde plàstic, al final també és plàstic i la idea és fer una peça que duri molt, que 

puguem reciclar, que puguem reparar i que duri moltíssims anys. Segons ell, és un avantatge que es cusi 

molt bé perquè, com antigament, un abric durava tota la vida. 

 

El Marc, va explicar que els estudiants també es poden trobar amb altres dificultats si aposten per 

treballar per a les grans marques. Per aquest motiu és important que surtin molt preparats/ades per 

poder escollir altres opcions que, a més, seran les que alimentin una economia productivamés sostenible. 

 

Quan vaig sortir de la carrera em van agafar directament pel gran grup Inditex per un projecte cantera i 

em van agafar perla meva originalitat. Peròals sis mesos allà l'originalitatja no la volien, i no nomésperquè 

les empreses no volen que s'identifiqui cap dissenyador amb el que fan, sinó que ni tan sols certes idees 

innovadores o tendències que buscava a anys vista, els interessava perquè el públic d’aquella marca 

tampoc estava preparat per assumir-ho. 

 

El seu consell per als joves és, primer, que el patronatge és fonamental. No es pot ser dissenyador/a 

sense saber alguna cosa de patronatge. Perquè la peça és quelcom amb 3D, és arquitectura pura i dura, 

aleshores, és interessant experimentar a nivell de personatge. En segon lloc: s’ha d’orientar el disseny a 

les vendes i no la creativitat només, perquè sinó no es podran guanyar la vida. Cal cercar un mix entre 

innovació i disseny però sobretot que sigui comercial.  

 



 

 

 

 

Les dones de la jornada es van quedar impressionades que dos joves fossin tan conscients de tota la 

problemàtica i de la necessitat de conèixer tota la part de la confecció i el patronatge i que siguin tan 

conscients que a l’escola no els hi ensenyaran el que elles necessiten. Segons l’Ariadna i el Dani, 

indiferentmentde l'edat,es necessita encara molta conscienciació per part de la majoria d’estudiants, 

molts companys/es seus i va explicar el motiu: 

 

Sobretot hi ha una gran problemàtica que potser provoca que no hi hagi més consciència de realitat 

perquè molts cops aquestes carreres són carreres privades i vulguis o no es limita l'accés a un gran ampli 

públic i només hi accedeix un target molt concret. Pot ser que la realitat d’un target i l’altre són diferents, 

amb problemàtiques diferents. Nosaltres, ens trobem en poques situacions en les que coincidim amb 

persones d’aquest target que comparteixen aquestes idees o potser la gent també hi creu, però, realment 

a la pràctica no ho volen fer perquè volen fer la camisa de tres mànigues perquè és més impressionant, és 

més atractiva i tindrà l’efecte Uau! 

 

El Manel va insistir en la importància que els estudiants aprenguin al costat de les professionals perquè 

comprovin les dificultats reals que tenen amb certs dissenys (per exemple, els seus) i que sàpiguen les 

característiques i tot allò relacionat amb la pràctica que, segons ell, l’escola està molt allunyada del dia a 

dia. 

 

En aquest moment va participar el Jordi Vinuesa, el coordinador de cicles formatius i coordinador de 

Formació Professional dual de l'Institut Terra Alta de Gandesa i va parlar de la formació dual. Va constatar 

que la majoria de les professionals de la sala desconeixia aquest sistema de formació i va aprofitar per 

explicar que: 

 

A l'Institut Terrassa de Gandesa fan dos cicles formatius en dual, un és el manteniment electromecànic i 

l'altra és de gestió administrativa en l'àmbit vitivinícola i, tal com comentaven els joves, hi ha una part de 

la professió que no els hi expliquen a l’aula.La formació dual permet, precisament, compaginar els estudis 

al centre amb una feina a les empreses on en veritat els hi ensenyen la part més pràctica i del dia a 

dia.Una formació professional dual pot durar unes mil hores i són moltíssimes hores per aprendre un ofici 

des de baix.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Tots/totes els presents van estar d’acord en considerar que aquest tipus de formació seria molt adequat 

pel sector Tèxtil. Es va parlar que abans hi havia el tema de l'aprenent però que, amb el temps, 

s’haviaperdut i a l'Escola Taller la combinació de la formació que es fa al taller és importantíssim. Va 

continuar explicant altres accions per potenciar l’aprenentatge que es feia des de l’escola: 

 

Hi ha molt de potencial i aquest any vam aconseguir un Erasmus per mitjà del Centre de Recursos 

Pedagògics de la Terra Alta combinant també tant l’Institut de Batea com l’Institut de Gandesa. Han 

aconseguit un Erasmus de set anys. Té molt bona pinta i és un territori que es pot explotar molt. 

 

Després de parlar sobre el talent professional i emprenedor ens faltava veure de quina manera ens 

podíem organitzar per poder caminar cap als objectius que s’havien dibuixat en els blocs anteriors.  

 

El tercer bloc era important tenint en compte que la majoria dels tallers del territori estan liderats per 

dones que abracen totes les àrees necessàries per tirar endavant la seva activitat per compte propi, a 

banda, de ser les cosidores o patronistes principals.  

 

Per aquest motiu, volíem comptar amb persones que han engegat projectes orientats a millorar les 

capacitats i els recursos de petites empreses i emprenedors/es gràcies a la cooperació i el treball en 

xarxa.  La primera convidada va ser l’Anna Ribera, responsable d’IG Nova- Tecnoespai de l’Ajuntament 

d’Igualada i coordinadora  de l'Associació ACTE Espanya (www.acte.net). 
 

Va explicar que ACTE és l'única associació de municipis de tradició tèxtil. ACTE és va crear l'any 91 quan va 

començar ja les primeres deslocalitzacions del sector per països com Portugal, Espanya, França i Bèlgica. 

Són una associació formada per trenta ciutats i vint membres adherents. Representen un total de dos 

milions d'habitants i que, en aquests moments, també, a Europa té unes 170.000 empreses del sector 

tèxtil. La seva missió bàsicament com a associació de municipis és trobar fons econòmics i tècnics per 

poder ajudar a totes les empreses, al teixit productiu i a les persones que es dediquen o estan a la cadena 

de valor del sector tèxtil de moda. Per exemple a nivell d'Espanya hi són presents: Badalona, Igualada, 

Manresa, Mataró, Canet de Mar, Sabadell, Terrassa, Alcoi i Orense. Però també formen part d'ACTE la 

Diputació de Barcelona, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i Acció10.   

 

 

 

 



 

 

 

 

Finalment, també tenen uns membres adherentsque els aporten el coneixement del sector que ells, com 

a ajuntaments no tenen. Per exemple FITEX la Fundació per a la Innovació Tèxtil, la UPC la Universitat, 

també tenen al seu costat  departaments que treballen amb teixits intel·ligents, sostenibilitat, etc., 

Eurecat, MODAC que és el clúster de la moda a Catalunya, el Gremi de Fabricants de Sabadell, AITEX que 

és de València i FAGEPI que és l'agrupació de fabricants de Gènere de Punt d'Igualada.  

 

Gràcies a aquesta cooperació entre entitats municipals i entitats i centres tecnològics, agrupacions 

empresarials que els aporten aquest coneixement que ells, com a municipi, no tenen. ACTE actua en dos 

plans,  un a nivell europeu i l'altre a nivell estatal. A nivell Europeu, per exemple, tot i que treballen en 

molts àmbits, principalment, a la jornada es va centrar en el tema deltalent. 

 

Cada any convoquen uns premis i intenten que vagin associats a alguna passarel·la de moda o desfilada 

de moda de renom per exemple, aquest any(es va fer on-line pel tema COVID19) però la darrera vegada 

es va fer coincidint amb la passarel·la 080 de Barcelona. Aquests premis tenen com objectiu identificar 

joves dissenyadors/esa Europa. Per exemple el primer premi de fa dos anys van guanyar ZERCollection 

que estaven a la incubadora del Tecnocampus Mataró. Van quedar primers i això els ha donat una beca 

econòmicai la oportunitat de poder fer pràctiques o treballar de veritat en una indústria i posar a la 

pràctica tot aquest disseny que, moltes vegades, a l'escola queda coixa perquè falta aquesta part més 

d'aplicació directa. ACTE també donasuport estratègic a les empreses, fomentant sobretot temes de 

cooperació i innovació iva explicar dues plataformes:  

 

COOPERATEXTIL www.cooperatextil.com/es/: 

 
• És una plataforma d’empreses i tallers de tota la cadena de valor del tèxtil: teixidors, 

confeccionistes, persones que posen etiquetes, estampadors, tintorers, etc. de la zona d’ACTE 

Catalunya i per tant, s’hi poden adherir els tallers de la Terra Alta perquè és una manera que les 

coneguin i es genera una oferta i demanda.  

 

FUTURMOD  http://futurmod.fashion/:  embrió de futurs empreses Star-ups però també s’hi troben 

recursos, com per exemple, guies de finançament, etc.  
 

 

 

 



 

 

 

 

També donen suport als treballadors/es del sector, amb les seves paraules: 

 

Veient la sala observo que la mitjana d’edat és de cinquanta, cinquanta cinc anys però a mi el que em 

preocupa és el relleud'aquestes persones, sobretot de les confeccionistes.  És per això que des d'aquests 

municipis no ens cansem de fer accions de capacitació professional. És a dir, ara acaba de parlar un 

professor de cicles i hi ha altres nivells també de formació, una és la formació amb cicles o formació 

professional però també tenim la formació ocupacional que és aquella formació que podem fer des dels 

municipis molt adaptada a necessitats de les empreses.  

 

Així que des dels Ajuntaments també s’aposta per a una formació més pràctica i que sempre va associada 

a unes hores de pràctiques amb empreses directament. També fan formació en emprenedoria a persones 

que tinguin una idea de negoci en el sector tèxtil. Els ajuden i els hi donen aquelles eines bàsiques per 

emprendre per després poder passar, com ha sortit a Reimagine Textil, a una incubadora i d'aquí llançar- 

se al mercat.  

 

L’Anna va parlar dels reptes que considerava que tenien com a associació i en l’apartat de sostenibilitat va 

introduir el tema del residu tèxtil domèstic:  

 

Nosaltres com a repte de sostenibilitat més important que tenim ja no és només el residu tèxtil que deixen 

les empreses sinó el residu tèxtil domèstic. I sabeu que a partir del 2025 serà d'obligat compliment que en 

tots els municipis hi hagi la recollida selectiva de residu tèxtil, és a dir, ara nosaltres amb la roba la deixem 

en aquests contenidors de Roba Amiga però a partir del 2025 serà d'obligat igual que tenim un container 

de paper o de plàstic, el container de roba. Estem treballant en això és un projecte important que tenim 

perquè volem donar- li una vessant també més social i és veure quines ocupacions es poden crear a través  

de la recollida selectiva del residu tèxtil, és a dir hi hauran ocupacions que sorgiran a través d'aquesta 

nova normativa que ens vindrà imposada. 

 

Un altre repte que va apuntar va ser el de la digitalització de la indústria, fonamentar el talent i 

l'emprenedoria i també donar suport a internacionalitzar els productes d'aquestes empreses. En 

definitiva, es tractava de fer un vol d’ocell pels principals objectius i resultats d’una entitat que porta 

molts anys i que, tal i com es va poder comprovar en la jornada comparteix molts dels valors que estan 

presents al sector tèxtil de la Terra Alta:  

 

 



 

 

 

 

Portem ja molts anys en xarxa, amb resultats positius importants i crec que el que tenim de bo és que 

parlem de valors, de valors compartits. Costa a vegades en aquests moments i en aquesta societat parlar 

de valors però tots els municipis que formem part d'aquesta xarxa tenim uns valors bastant semblants. 

Treballem molt en equip i de fet,  Reimagine Tèxtil surt d’ACTE i ara ja vola sol,  però a vegades tenim 

projectes que surten de l'associació i després ja agafen la seva individualitat i camí. Per tant, tenim 

solidaritat, establim relacions de confiança i ens mantenim en equips de treball. Evidentment, ens 

equivoquem i ens decepcionem, i hi ha coses que no funcionen i les eliminem però al final la visió és 

positiva. 

 

Al final de la intervenció, l’Anna va aprofitar per animar als i a les presents, empreses, associacions 

empresarials que es fessin membres a la xarxa per obtenir els beneficis dels que va parlar i per estar al dia 

de com l’administració, tant local com europealespot ajudar.  

 

Seguidament, es va donar pas a una iniciativa privada que és un referent de cooperació i treball en xarxa: 

MODA22 ( http://www.moda22makers.com) liderada per Lorena Roser I Joy Roser. La Lorena va ser 

l’encarregada d’explicar què fan i els seus orígens: 

 

La nostra especialitat és gestionar produccions de moda sempre d'una manera sostenible i local dins de la 

zona de Barcelona i rodalies. La meva família fa tres generacions que ens dediquem al sector de la moda  i 

en tots aquests anys hem viscut des de les èpoques daurades, en que tot era fantàstic a com va aparèixer 

el fast-fashion en escena a com també moltes empreses que estaven establertes aquí van decidir 

desmantellar totalment les seves cadenes de producció i emportar-se-les a altres països per intentar 

competir amb aquesta rebaixada de preu brutal que va fer l'entrada en escena que comentàvem.  

 

Degut a aquesta nova realitat, aquesta empresa familiar es va trobar en quèmolts dels seus proveïdors 

habituals es queixaven que ho tenien molt complicat, ja que cada cop els hi costava tancar produccions.  

 

Però també van veure que hi havia molts joves emprenedors/es que tenien moltíssimes ganes de 

començar projectes nous i tirar endavant perquè, per desconeixement del sector i, també, per la falta de 

contactes, no sabien per on començar hi i molts d'ells/elles acabaven abandonant els seus projectes 

inicials davant de tants problemes o, no sabien molt bé com engegar i tirar endavant. 

 

 

 



 

 

 

 

Llavors dins d'aquesta situació jo i els meus germans vam estar donant moltes voltes i vam pensar: ho 

podem fer nosaltres per intentar que aquesta situació canviï. I se'ns va ocórrer muntar el que avui en dia 

és MODA22Makers. Llavors, nosaltres el que vam fer, tot i que molta gent ens titllava de bojosen el seu 

moment, va ser obrir totalment les portes de la nostra empresa, obrir el nostre espai i obrir tots els 

coneixements i contactes que teníem i posar-los a disposició de tota aquesta gent que estava intentant 

començar.  

 

Van crear un espai de coworkingper tal que els/les emprenedors/esespoguessin instal·lar i tinguessinels 

recursos que els feien falta per poder iniciar el seu projecte: una zona on poden emmagatzemar  els 

teixits, un espai on poden també patronar, tenen algunes màquines de cosir industrials, etc. També van 

posar a la seva disposició tota l’experiència que havien anat acumulant en aquests 50 anys i els 

assessorende manera personalitzada, tant on trobar proveïdors, com calcular els escandalls, com fer un 

estudi de mercat, etc. En aquest punt, la Lorena va coincidir amb el que havien comentat el Manel i el 

Marc sobre la necessitat de trobar un equilibri entre el disseny i la seva aplicació al mercat:  

 

Molts d'ells tenen idees que des d'un punt de vista creatiu són una passada però, que, realment a l'hora 

d'introduir-se al mercat no acaben de ser el producte que la gent va buscant.Llavors a molts d'ells els 

costava saber adaptar aquestes idees que tenien a nivell creatiu a un projecte que realment pogués ser 

sostenible i que pogués funcionar en el temps. Bé, els intentem ajudar en els diferents aspectes de tot el  

procés i també a que entenguessin la importància de cada pas, com han de preparar la informació perquè 

el patronista entengui el que volen i el taller de confecció pugui treballar sense haver de parar cada dos 

per tres perquè té problemes i ajudar-los a estructurar i aprendre també com funciona tota la cadena i 

tota la indústria que és una miqueta el que els falta, sobretot quan surten de l'escola.  

 

Aquesta empresa porta set anys i la Lorena va expressar la seva satisfacciótot i que també va comentar 

que són temps complicatsperò veuen que cada cop hi ha més conscienciació. Va agafant força la moda 

sostenible, la importància i el pes que té que la peça estigui ben feta versus a que costi tres euros. Elles 

segueixen lluitant cada dia per intentar portar la indústria endavant i que vagi agafant pes. 

 

En aquesta jornada, a nivell organitzatiu també vam voler evidenciar la importànciade certes àrees 

operatives que, moltes vegades, queden desateses, sobretot, en les empreses més petites. Per parlar de 

l’àrea d’operacions, que té com objectiu assolir finançament vam comptar amb la participació de la 

Miriam Mauri, responsable d’operacions de Knowtown Barcelona i experta en Màrqueting, que ens va 

explicarla manera d’organitzar-se per aconseguir la inversió que necessitem.  



 

 

 

 

 

Un/a inversor, Venture Capital o Business Angel busca un projecte que sigui innovador, que sigui diferent. 

Això no significa que no puguis fer una peça clàssica però pots innovar en el teixit, en la manera de fer-la.  

 

També pots crear una plataforma que hi hagi per una banda els dissenyadors i per l’altra els patronistes. 

Després és important que el projecte sigui escalable, és important, perquè pot ser local,però això no treu 

que et pugui conèixer tota Catalunya, tota Espanya o tota Europa. També es busca un equip amb el que hi 

creguis, que tingui experiència o que ho hagin viscut des de petits i tingui una iniciativa molt important. Un 

altre factor molt important són les projeccions. Igual aquest any hem calculat 1000 euros perquè venc 

bolsos però igual puc aconseguir dues botigues més que em venguin més volum. 

 

Ens va explicar que a Barcelona hi ha un capital important de Business Angel’s que no només inverteixen 

en coses súper innovadores sinó que, per temes personals, també inverteixen en projectes que els 

motiven.  Per la part de l’empresa, va insistir que és molt important que una Start-up disposi d’una 

organització i volen saber quin equip hi ha darrera. Tenir clar el valor del producte, i encara que tingui un 

preu elevat, què costa fabricar-lo, els marges que fixaran, etc. i és molt important tenir molt clar quines 

expectatives tenen de creixement en el sector. 

 

És important saber les expectatives de creixement, per exemple, quins i quants comercials s’incorporaran 

en quin temps, etc. per cobrir tantes tendes, etc. Disposar d’una estructura, etc. I associar-se amb algú 

que entengui de la part de finances i estratègia, que potser no entengui del món de la moda.  

 

Per acabar, en la darrera part del darrer debat, van participar altres experts i expertes de manera coral. 

Per exemple, la Gemma Pallarès (https://www.gemmapallares.com), una Coach que després d’haver 

estat quinze anys vivint i treballant a Alemanya ha tornat al seu lloc de naixement, per d’establir-se com a 

empresària a la Terra Alta i, per tant, apostant per aquest territori.  Va posar en valor la motivació i els 

anys de dedicació de les confeccionistes, així com la seva humilitat.  

 

Per tancar el tema de la cooperació, es va demanar la opinió de tothom, perquè també es va constatar 

que és un aspecte que costa, sobretot per part de les empresàries més veteranes que dediquen tot el seu 

temps a produir i no disposen del temps necessari per poder generar sinèrgies, projectes, etc. amb altres 

professionals de dins i fora del territori.  

 

 



 

 

 

 

En aquesta línia, el Marc Vidal va explicar, que segons el seu parer i el del Manel, un cop analitzat el que 

hi ha a la Terra Alta falten parts del procés tèxtil. Sobretot, la part més de patronatge industrial, 

sobretotl'escalat de talles i el tallat de les peces, que és el pas previ als tallers de costura. I després, 

també hi hauria una part, tantd’acabat de peça: etiquetatge, planxat i tot això, per treure la feina també a 

aquelles empreses que ho vulguin i, finalment, faltaria la part de logística, enviar-ho a l’usuari final o 

tornar-lo a la marca. 

 

Qualsevol petit dissenyador o empresari que tingui una botiga, el tema seria centralitzar un patronista 

amb l'esclat i algú que tallés. El que hi havia abans aquí a  l'Aragó, ho feien tot i després repartien als 

tallers. També seria veure com solucionem la part d’acabat i la logística. Per exemple, es podria fer un 

magatzem on es recollissin totes les comandes, podrien inclús funcionar de piecero, encarregar peces de 

teixit a l'engròs. Com a mínim un tipus de teixits com gavardines, samarretes i crear un clúster o un hub 

per centralitzar una mica tot plegat. 

 

El Manel i el Marc es van oferir com a voluntaris per crear o coordinar algun tipus de formació 

professional per formar aquells professionals que realment falten en el món del tèxtil, principalment, 

patronistes, confeccionistes, talladors/es (pieceros/as), etc. enlloc de dissenyadors/es. 

 

En aquest punt, la Karme Martínez (Made in Kölors) , una de les emprenedores més joves, a diferència de 

les seves companyes més veteranes, va comentar que en aquest territori és completament necessari una 

agrupació de tots aquests  professionals que estiguessin localitzats en un punt per trobar-se. 

 

El Manel reforçava aquesta idea, proposant un com unir totes les peces del puzzle comptant amb alguns 

dels espais que existeixen a la Terra Alta per posar tot en comú o a través de diferents satèl·lits, tot el 

plantejat i, sobretot, comptant amb una part de formació per assegurar el relleu generacional, comptant 

amb l’ Institut Terra Alta. 

 

Estic convençut que la majoria de gent de Barcelona vindrien a fer feina i a treballar perquè teniu bones 

mans, bons llocs, però això s'ha de fer en conjunt. Seria fàcil perquè hi ha espais, hi ha  molta 

infraestructura.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Ho teniu tot, ara és qüestió d’unir les peces, comptant amb algú que ho lideri. Jo no em puc posar a fer de 

comercial perquè vinguin de Barcelona però puc contactar amb les escoles La Massana, etc. perquè això 

no existeix. I a partir d’aquí, es confeccionarien peces amb valor, i, com els vins amb denominació d’orígen, 

podríem posar a les peces ”confeccionat a Terra Alta”. I estic convençut que el Marc com jo ho hem parlat 

molts cops és un orgull el poder per una jaqueta que vaig poder confeccionar a la Terra Alta. Seria una 

cosa que es voldria al Japó i als Estats Units. 

 

La Natàlia Guart, va afegir que per a les petites empreses, poder tenir tota la cadena prop de casa amb 

tot organitzatno tindria preu iels hi sobraria la feina.I el més important, va recalcar que amb les 

estratègies comentades, es  posaria en valor la feina de totes i a un preu al que realment val la seva feina.  

 

L’Hermina (Pegest SL) va comentar que tot plegat hauria de tenir una continuïtat i, per tant, s’hauria de 

resoldre la part de la confecció. En aquest punt, el Josep va dir que perla seva experiència en el seu camp, 

falta molta difusió i des de l'Institut Terra Alta o des del Departament d'Ensenyament fan molta difusió de 

la formació Professional Dual perquè l’alumnat sàpiga que pot treballar i estudiar alhora i que pot 

aprendre l’ofici des de la base i va convidar-les al centre mateix per fer aquesta difusió.  

 

El Josep va anar més enllà i va exposar la necessitat de posar-se en contacte amb els instituts de formació 

professional d’arreu de Catalunya que facin aquest tipus de formació o també graus universitaris privats i 

no privats perquè es vegi que hi ha un sector emergent.  

 

Si hi ha un sector emergent com esteu aquí a la sala, que esteu parlant que falta gent de patronatge i tal 

com diu l’Hermínia que es pregunta qui hi haurà,  si no se sap que falta gent, el Departament 

d'Ensenyament no mourà un dit. Però si veu que a un sector emergent se pot plantejar, com dèiem amb 

l’Asun, a posar un cicle formatiu superior o un mitjà per a cobrir esta emergència del sector perquè no es 

perdi.Una altra cosa és després com valtros treballareu a nivell de cooperativa, a nivell del que sigui 

perquè hi ha molts de recursos però si no fem difusió los alumnes en este sector, a dia d'avui,ho 

desconeixen. 

 

El Josep va comentar que fins aquell moment ell mateix desconeixiaque el sector fos tan emergent i per 

això va insistir que caltreballar per difondre la informació, per ala divulgació. A partir d’aquesta realitat, el 

Departament d’Ensenyament es podria plantejar crear un cicle de formació i, tal com havia comentat 

l’Anna Rivera,fer certificats de professionalitat i cursos o mòduls professionals solament de patronatge o 

dels temes que facin falta.  



 

 

 

 

Finalment, es va considerar que per fer possible i materialitzar les iniciatives que havien sortit, calia un 

colideratge per part dels agents implicats o per part de qui s’hi volgués implicar a partir d’aquell dia. Per 

aquest motiu, vam comptar amb la reflexió d’una persona que és experta en lideratge: la Mercè 

Serrabassa ( Linkedin). 

 

Aquesta experta, procedent del món de les finances va reorientar la seva vida professional al Coach 

Organitzacional, acompanyant a directius i directives principalment en el seu desenvolupament del seus 

coneixements habilitats actituds i actituds per tirar endavant els seus projectes.  

 

En aquest informe hem volgut incloure la reflexió íntegra degut a l’impacte positiu que va provocar a 

totes les persones que van assistir a la jornada:  

 

Primer de tot, agrair el Consell Comarcal de la Terra Alta a la Terra Alta més a tot l'equip. Molt 

especialment a l’Asun Colom que és la responsable d'aquest projecte que em consta que hi ha treballat 

molt de valent i que ha fet una feina extraordinària. Gràcies també Marta Zaragoza per pensar en mi. Jo 

no puc dir gaire res més diferent del que ha dit ella, la Marta, és una excel·lent professional i per sobre de 

tot és una gran amiga. És d'aquelles persones que sempre hi és, que estimo infinitament i que realment és 

un talent impressionant. Estic realment fascinada, per mi aquesta jornada va molt més enllà del 

reconeixement i va molt més enllà de donar visibilitat a un sector, a unes dones empresàries que fa molt 

de temps que esteu treballant en cos i ànima, en una cosa que us agrada, va molt més enllà d'aquest 

reconeixement i d'aquesta visibilitat.  

 

Per mi aquesta jornada ha anat de cuidar, de tenir cura d'allò que estimeu, d'allò que fa generacions que 

vau començar a fer i que continueu fent dia a dia algunes ja cansades en un futur incert però que encara 

sou aquí i que hi ha molta feina a fer. Si em permeteu vaig a teoritzar una mica el que es necessita perquè 

un projecte tingui èxit i segurament no explicaré ni diré res que no sapigueu. Doncs molt simple, el talent 

es posa en joc en l'engranatge de tres variables: la capacitat, el compromís i l'acció. 

 

Anem pel primer. Anem per la capacitat. Dies enrere llegia que es va celebrar el WorldEconomicForum i 

llegien un article de les deu millors habilitats que es requereix per al 2025. Us en dic algunes que recordo 

així més de memòria: pensament crític i anàlisi pensament analític, aprenentatge i estratègies d'aquesta 

creativitat,originalitat, iniciativa, lideratge, resiliència, tolerància a l'estrès, flexibilitat, resolució de 

problemes, noves idees. Fixeu-vos bé.  

 



 

 

 

 

Està més que demostrat que aquestes competències les teniu, que les heu assolit en tot aquest temps i bé 

no tinc cap dubte que teniu corda per anar fent futur, impressionant aquesta capacitat. Aquesta qualitat 

que venim treballant i que ho heu explicat molt bé. Passo a la segona variable que aquí tinc molt poc a dir 

que és el compromís. Perquè compromís, després de sentir-vos i de veure- us només cal dir que sou un 

exemple clar del que representa. Només cal veure la vostra història, el vostre recorregut i des del punt 

d'orgull que expliqueu i compartiu la vostra experiència. És que és fascinant. I l'última variable d'aquest 

talent, fixeu-vos el talent que hi ha a la Terra Alta és l'acció en aquest punt sí que m'agrada compartir si 

em permeteu el que penso i el que he vist en aquesta jornada amb totes aquestes excel·lents aportacions 

que heu anat fent des de diferents àmbits. Tinc molt clar que esteu en un moment clau. Un moment post-

pandèmia, difícil i alhora moment boníssim per liderar el projecte en un context súper estimulant i 

reptador. 

 

Fixeu-vos només cal que us reconvertiu en un sector cultural i estructuralment molt atractiu. I és que ho 

és. Feu que sigui un sector àgil que cridi el talent i per sobre de tot us ho heu de creure fermament perquè 

és que ho podeu aconseguir. El Manel ho deia molt bé, teniu totes les peces del puzle i només falta unir-

les. Per tant, jo els diria que el més important i essencial el talent hi és. Però hi ha una altra cosa molt 

important, encara més important del talent, que ja sabem que hi és i és aquest amor i aquesta passió pel 

que feu, pel com feu i per la qualitat d’aconseguir el resultat final. Per tant, amb aquest talent, aquesta 

passió que hi poseu podeu fer una narrativa extraordinària de captació brutal, una narrativa que és el que 

ens deia el Jordi. Doncs poder fer una captació brutal per créixer i diversificar, per captar emprenedors per 

captar emprenedores que vinguin a la Terra Alta a desenvolupar i fer créixer aquesta activitat tan 

fascinant, per mostrar-los al món, per mostrar aquest valor afegit que porteu per arribar a més clients per 

ser referents al món del tèxtil, per captar nous dissenyadors i noves dissenyadores que comencin o no i que 

estiguin alineats amb aquesta vostra manera de fer. Amb aquesta vostra missió amb aquests valors que 

transmeteu. Com us veig jo des d'aquesta mirada, amb aquesta poca estona, però que per a mi és un 

privilegi poder cridar als quatre vents com us veig de veritat. 

 

Em va cridar molt l'atenció una paraula que em va compartir la Marta. En aquest projecte que heu estat 

treballant i que també ha sortit d'aquí que moltes de vosaltres us veieu com a “Pieceras” no ho havia 

sentit mai i m'ha agradat moltíssim.Jo us suggereixo que d'aquesta paraula només licanvieu dues lletres i 

que en lloc de veure-us “Pieceras” passeu a veure-us com a Pioneras. Fixeu-vos. És que és tan important 

que us comenceu a veure com a pioneres i més que res m'agradaria que ja us comencéssiu a sentir com a 

pioneres.  

 



 

 

 

 

Perquè  és que ja ho sou. Teniu tots els recursos, el talent, les competències, el compromís, la força i tot 

l'amor per portar aquest projecte fins on vulgueu. Només em resta dir que per a mi serà un privilegi seguir-

vos i veure com aneu creixent i feu brillar la Terra Alta, el vostre coneixement, el vostre saber fer i la vostra 

història ha de continuar fent recorregut durant molts anys. Us desitjo molts èxits. Molta sort, no dubto que 

aconseguireu tot el que us proposeu i avui, sens dubte, ha estat un primer gran pas. Jo, des de Vic, des de 

la comarca d'Osona, us puc dir que m'he tornat a enamorar, m’he enamorat del projecte més agosarat, de 

la vostra franquesa, de la vostra humilitat, de la vostra senzillesa i d'aquest talent immens. Ha estat un 

plaer. Moltíssimes gràcies a totes gràcies a tots per aquest espai i ser testimoni d'aquesta feina 

excepcional que esteu fent. Gràcies moltes gràcies a tots i totes! 

 

Després d’aquesta cloenda, el vicepresident del Consell Comarcal de la Terra Alta va tancar l’acte agraint 

la feina feta per totes les persones implicades en el projecte i va recordar la importància del sector en la 

història econòmica i social del territori. 

 

Amb aquesta jornada hem intentat recuperar un sector que als anys vuitanta i noranta segurament va ser, 

no el més important econòmicament, però sí, el segon sector més important econòmic a la comarca. Va 

representar una sortida laboral per a la majoria, o bé, moltes dones de la nostra comarca  i va ser una 

gran ajuda a nivell familiar a les economies que en aquell moment eren rurals. Han vingut aquí un seguit 

de ponents que ens han explicat els seus projectes de treball i de vida tots molt molt interessants, molt 

innovadors, molt del segle XXI però jo vull remarcar, recalcar i felicitar sobretot, aquestes emprenedores 

que per mi són supervivents, heu estat supervivents i heu continuat endavant amb els vostres projectes. 

Ho heu tingut difícil, però heu continuat. 

 

El vicepresident va animar a les presents, continuar treballant i a confiar amb el relleu i va posar damunt 

la taula que tot i no tenir mancança de talent ni de ganes, ni d'idees sí que hi ha una manca 

d'infraestructures digitals i físiques i de població. I també va tancar el seu discurs fent referència a les 

idees clau de la jornada: 

 

Hi ha paraules que al llarg de la jornada s'han fet servir molt: economia circular i sostenibilitat. Són dues 

paraules que nosaltres les portem a l'ADN de la Terra Alta, sempre hem sigut sostenibles. Treballem de 

manera sostenible i l'economia l’aconseguirem circular si ens quedem a la Terra Alta i compartim 

experiències amb la gent de les Terres de l'Ebre i amb la gent d'arreu de Catalunya.   

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
  Font: Consell Comarcal de la Terra Alta 

 
 



 

 

 
 
CONCLUSIONS I ESTRATÈGIES DE FUTUR 

 
Tal com s’ha exposat a l’inici d’aquest document, aquesta jornada es va celebrar per oferir fonts 

d’inspiració i, alhora, les bases per generar un projecte territorial capaç d’assolir els principals objectius 

que, les mateixes dones empresàries i professionals del sector, havien considerat prioritaris per reactivar 

l’activitat econòmica en general, i la seva en particular: 

 

• Diversificar l’activitat (amb altres funcions, nova clientela, productes, serveis, etc.) 
 

• Augmentar els ingressos (a través d’ampliar el marge de les peces a les que dediquen el seu 
temps i generals arribant a dissenyadors que prioritzen la tècnica i la qualitat dels materials).  
 

• Arribar a més clients/es referents en el món del tèxtil (empreses) disposats/ates a pagar el valor 
afegit (nacional i internacional). 
 

• Captar nous dissenyadors/es emergents i/o emprenedor/es de fora del territori alienats amb la 
missió i els objectius de les empreses del territori (fabricació de tirades curtes, etc.) 
 

• Dissenyar i oferir Formació dual (que no hagin de pagar un sou per ensenyar o formar a nous 
(noves treballadors/es) i que la formació estigui adaptada a les característiques i idiosincràsia del 
territori (per exemple, superar les dificultats de mobilitat). 
 

• Les empreses clientes (les marques del producte final) comparteixin la visibilitat de la seva feina. 
 

• Cercar col·laboradors/es professionals d’activitats auxiliars, per exemple, alumnes de treballs de fi 
de carrera. 
 

• Cercar fons de finançament alternatiu per finançar les mesures i accions que sorgeixin (per 
exemple Crowdfunding). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
A manera de resum, comprovem que els resultats de la jornada estan totalment alineats a aquests 
objectius i, per tant, podem dibuixar les línies estratègiques que anirien encaminades a assolir-los, a curt, 
mig i llarg termini: 
 
 

1. Reformular l’estratègia competitiva (model de negoci) individuals amb una estratègia 
clara de diferenciació.  

 
Es tracta de revisar l’estratègia competitiva de les empreses del territori per tal que la segmentació 
permeti cobrir les necessitats d’una clientela que estigui alineada amb els factors diferencials que aporten 
els tallers de la Terra Alta. 
 
Pensem amb empreses que també tenen una estratègia de diferenciació, que venen productes 

especialitzats. També estudiants que acaben la carrera de disseny de moda i necessiten la confecció per 

presentar les seves col·leccions i,  segurament, posteriorment, i voldran fer petites col·leccions, petites 

repeticions per vendre-ho a internet. Per altra banda, a l'estranger es valora que la peça estigui ben feta, 

molt ben acabada, i això ho saben fer molt bé les dones de la Terra Alta. 

 

Alguns dels elements dels factors de diferenciació que van sortir: 

 
• Empreses amb un model de negoci diferenciador amb produccions més reduïdes. Que no 

produeixin amb estocs elevats, que intentin fer les peces el millor possible perquè duri el màxim i 

si es trenca es pugui arreglar la peça perquè enlloc de llançar-la es pugui recuperar. 

 

• Empreses que facin peces ben treballades, molt més ben fetes o confeccionades, dedicant-hi el 

temps necessari per cosir la peça per aportar un valor afegit a l’article per poder vendre, que 

busquin l’excel·lència dels acabats. 

 

• Empreses centrades en la qualitat, en matèries naturals, que respectin el medi ambient. 

 

• Empreses que valorin les tècniques més artesanals i manuals i la sensibilitat de les mans que 

treballen, sense perdre de vista la tecnologia.  

 

• Empreses encaminades a fer peces més equilibrades, sense deixar de banda la funcionalitat, que 

fabriquin un tipus de roba que posi en valor tant el patronatge com l’escultura de l’article. 

 

 



 

 

 

 

 

1. Crear una marca territorial (a l’estil D.O) a través de la formulació d’una estratègia 

conjunta de territori. 

 

• Que impliqui queles marquesdonin a conèixer el treball de la fase de confecció al client final, per 

exemple “fet a la Terra Alta”. 

 

• Amb una estratègia que tinguien compte tots o alguns dels 17 Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de les Nacions Unides. El fet de ser dones que treballen en un territori rural, ja estan 

alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Us recomano a tothom revisar-los.  

 

• Escollir materials segurs, que no deixin micro fibres cada vegada que els rentem i que es puguin 

reciclar materials que siguin de fonts renovables. 

 

• Potenciar el canvi  de manera de dissenyar, de vendre i d'utilitzar la roba, és a dir, canviar els 

models de negoci associats per no haver de fabricar tanta roba, sinó intercanviar-la, reutilitzar-la i 

reparar la. 

 

• Aprofitar l’oportunitatdel tema del reciclatge dels teixits, recuperant material a través d’utilitzar 

recursos locals renovables fomentant el desenvolupament local en els negocis que treballen 

aquest tema. 

 

 

2. Dissenyar un pla de comunicació territorial 

 

• Captar clientela, estudiants potencials i emprenedors/es de dins i fora del territori. 

 

• Oferir informació als  instituts de formació professional d’arreu de Catalunya que facin aquest 

tipus de formació o també graus universitaris privats i no privats perquè es vegi que hi ha un 

sector emergent. 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

3. Dissenyar un pla de formació professionalitzador 

 
 

• Comptar amb l’experiència de les dones professionals i empresàries de la Terra Alta i d’altres 

professionals de dins i fora del territori per impartir la part més pràctica. 

 

• Sol·licitar al Departament d'Ensenyament Cicle formatiu superior o mitjà potenciant la formació 

DUAL. 

 

• Sol·licitar al SOC formació professionalitzadora (mòduls, etc.) potenciant les pràctiques en 

empreses. 

 

• Formació professional, sobretot, per formar en aquelles professions  que realment falten en el 

món del tèxtil, principalment, patronistes, confeccionistes, talladors/es (pieceros/as), etc. enlloc 

de dissenyadors/es. 

 
 

4. Centralitzar les activitats de TOT el procés. 

 

• Centralitzar la part més de patronatge industrial, sobretot l'escalat de talles i el tallat de les peces, 

que és el pas previ als tallers de costura. L’acabat de peça: etiquetatge, planxat i tot això, per 

treure la feina també a aquelles empreses que ho vulguin. 

 

• Incorporar la part de logística, enviar-ho a l’usuari final o tornar-lo a la marca. Per exemple, crear 

un magatzem on es recollissin totes les comandes, podrien inclús les de“piecero”, encarregar 

peces de teixit a l'engròs. Com a mínim un tipus de teixits com gavardines,  samarretes i crear un 

clúster o un hub per centralitzar totes les activitats. 

 

5. Potenciar el treball en xarxa i cooperatiu: captar talent 

 

• Donar a conèixer i animar a les empreses i professionals a participar de les xarxes, associacions 

que ja existeixen a tot el territori, a títol individual o en grup. 

 

 



 

 

 

 

• Visibilitzar els avantatges de viure i crear un negoci a un poble petit, allunyat dels nuclis urbans, 

primer, per tal que el jove talent no marxi fora del territori i segon, perquè emprenedors/es de 

dins i fora vulguin establir els seus projectes al territori. 

 

• Millorar les tecnologies de la Informació i la Comunicació, millorant les infraestructures.  

 
 
 
 

 


