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MAPEIG DE LA INDUSTRIA
TEXTIL ANOIENCA

CONTINGUTS

OBJECTIUS
•

El projecte de mapeig d’empreses industrials
tèxtils de la Comarca de l’Anoia té l’objectiu de
conèixer l'estat de situació de la indústria
tèxtil de la Comarca de l’Anoia, les seves
característiques, fortaleses, debilitats i reptes per
tal de dirigir les iniciatives públic – privades de
suport al sector.

•

L’estudi pretén també estimular la cooperació i
generar noves oportunitats de negoci per al
teixit industrial tèxtil de la Comarca mitjançant
la plataforma digital Cooperatextil.

METODOLOGIA
Anàlisi de dades:
• SABI (2019). CNAE: 13 i 14 (Indústria tèxtil i Indústria de la Confecció).
• Fonts secundaries: Informe Econòmic Comarcal, Diputació Barcelona, Consell Comarcal...
• Plataforma Cooperatextil

Entrevistes:
• Presencials: 59 empreses industrials tèxtils del territori
• Associacions sectorials:
• Agrupació Tèxtil FAGEPI - www.fagepi.net
• Centre Tecnològic FITEX- www.fitex.es
• Clúster Català de la Moda- www.modacc.cat
• Equip de Treball: Mercè Julián, Àngels Bernaus i David García.
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CONTEXT
1522: Paraires (Teixit i acabat de llana)
1788: Fabricació Indianes (Teixit i acabat de cotó)
1820: Fabricació Plana (Filatura, teixit i acabat de cotó)

1890: Inici de Gènere de Punt (Cal Salinas)
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1960: Indústria del Punt interior i exterior (7.000
treballadors/res)
1980: Internacionalització i marques
2010: Igualada, el backstage de la Moda
“La indústria tèxtil ha estat present a la Comarca abans que nosaltres;
ha evolucionat per adaptar-se a canvis tecnològics, regulatoris i de
mercat i probablement hi serà quan nosaltres ja no hi siguem”

I N D Ú S T R I E S M A N U F A C T U R E R E S D E L’ A N O I A
Sector Tèxtil - Confecció

Curtició

Total

Nº Empreses

104

36

140

Professionals

1.118

618

1.736
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Facturació

145

80

225

(milions d’euros)

La primera constatació és que les indústries manufactureres representen, de forma destacada, el
principal sector industrial de la comarca de l’Anoia, sent un tret diferencial sobre altres territoris de
Catalunya i Europa- El clúster tèxtil, moda i pell és un patrimoni diferenciador de la Comarca.
*Informe Econòmic Anoia 2019

MODELS DE NEGOCI
TÈXTIL - CONFECCIÓ

TALLER AUXILIARS (80)
Negoci: Fabricació d’operacions tèxtils

Tallers Auxiliars

76% del total d’empreses
30% del total de facturació

GESTORS PRODUCCIÓ (15)

Gestors producció

Negoci: Producció “claus en mà”
(procés sencer)

14% del total d’empreses
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Marquistes

20% del total de facturació

EMPRESES MARQUISTES (9)
Negoci: Disseny i venda internacional de
les seves col·leccions amb marca pròpia.
Producció total o parcialment
externalitzada.
10% del total d’empreses
50% del total de facturació

*El Mapeig s’ha centrat en l’anàlisi de les empreses industrials (gestors de la producció i tallers auxiliars)

AC T I V I TAT D E L E S E M P R E S E S
INDUSTRIALS TÈXTILS

+60%

Empreses vinculades al
tissatge i confecció de Gènere de Punt
Clúster: Empreses formen part de la
mateixa cadena de valor
L’especialització en gènere de punt
aplicat a indumentària i moda marca
un tret de diferenciació de la Comarca
de l’Anoia.
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TA M A N Y D E L E S E M P R E S E S

+100%

Empreses industrials
tèxtils son pimes

La Competitivitat de la industria tèxtil
de la comarca es fonamenta en la
flexibilitat i la cooperació (efecte
ecosistema).
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UBICACIÓ

+50%

dintre del terme municipal
d’Igualada a distància de Òdena,
Vilanova del Camí i Capellades.
Forta concentració geogràfica que
facilita l’efecte ecosistema / clúster
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E VO L U C I Ó 2 0 1 2 - 2 0 1 9
142 empreses
2012

2019

104 empreses

-38 Empreses industrials tèxtils en els darrers 7 anys
- 22 autònoms
- 16 empreses (societats limitades)

Jubilació
Manca d’alineament amb les necessitats del mercat

La globalització ha creat un entorn desfavorable per a la competitivitat del clúster industrial tèxtil del
territori, tot i així algunes empreses han crescut en aquest entorn desfavorable:
“No existeixen sectors en crisi ni sectors d’èxit, sinó estratègies empresarials desencertades o
d’èxit”
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E VO L U C I Ó 2 0 1 2 - 2 0 2 0

33 Empreses tèxtils (les mateixes) visitades al 2012 i al 2020
Empreses industrials tèxtils visitades
2012

2020

Evolució

Professionals

257

330

+73

Facturació

25,8

32,6

+6,8

2012

2020

Evolució

Professionals

652

667

+15

Facturació

91

90,6

-0,4

Milions d’euros

Empreses Marquistes

Milions d’euros

Les empreses industrials tèxtils que s’han orientat a la producció de productes acabats i que han cercat
clients fora del clúster (a Catalunya i Espanya) han tingut una evolució positiva en termes de facturació i
ocupació.
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DAF O DE INDÚSTRIA TÈXTIL ANOIA
DEBILITATS

FORTALESES

• Dimensió empresarial petita
• Cultura industrial abans que comercial
• Baixa internacionalització i digitalització

• Capital humà i actius tecnològics (+de 500
milions d’euros d’inversions acumulades)
• Capacitat de resistència i adaptació
• Cooperació públic – privada
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AMENACES

OPORTUNITATS

• Manca de personal qualificat i dificultats de relleu
generacional
• Tancament de tallers de confecció
• Dependència de grans distribuïdors i pressió sobre
els preus

• “Nearshoring”- Fabricació en proximitat per
motius de sostenibilitat i rapidesa
• Digitalització (per assolir més coneixement,
velocitat, eficiència, opcions comercials i marges)
• Innovació en productes fora del negoci de la
Moda
• Atreure nous professionals capaços de conduir la
transformació digital i sostenible del sector

RESUM
•

El clúster de gènere de punt i moda és un
actiu diferenciador de la comarca de
l’Anoia.

•

El coneixement, la flexibilitat i la
cooperació són elements clau de la
competitivitat del clúster.

•

L’atracció de talent i la preservació de la
cadena de valor condicionaran també la
competitivitat en un futur proper.

•

Les transformacions digitals i sostenible i
la internacionalització són les principals
palanques de futur del clúster.
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GRÀCIES
David García Uslé
david@fitex.es
www.fitex.es
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