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 LA PÀGINA DE GEST!                      

LA PÀGINA DE... és un espai que Regió7ofereix a agents cívics de la Catalunya central –FUB, EPSEM, Consell Municipal de Solidaritat de Manresa, FAVM, Associació Viure i Conviure
del Casal de la Gent Gran de Manresa, Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa i Gest!– amb la  convicció que la projecció de la vida interna dels centres dedicats a l’ensenyament

superior, de l’activitat de les entitats que es dediquen a la cooperació, a les persones grans i a ajudar el territori amb la seva experiència, i de les associacions de veïns és socialment dinamitzadora
i enriquidora. Les entitats i centres elaboren el contingut i la redacció del diari l’edita. Aquest espai no condiciona els criteris de Regió7a l’hora d’informar de les activitats que consideri de més in-
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e tothom és sabut que la in-
dústria tèxtil va ser l’artífex del
creixement del nostre territori,
tot gràcies a l’aprofitament

dels recursos hidràulics i al desenvolupa-
ment industrial. En el tombant de segle, la
posada en marxa de la Llei de lliure circu-
lació de mercaderies entre països va pro-
vocar una allau de productes provinents
de l’exterior, principalment d’Àsia, amb
uns preus basats en una mà d’obra més
barata i l’aplicació de dúmping per part
d’aquests països. Això va provocar que la
producció tèxtil local deixés de poder ofe-
rir preus competitius en els mercats. 
En aquestes circumstàncies, no es van fer
inversions, i la majoria de les indústries
van anar desapareixent de manera es-
glaonada. Algunes de les empreses més
potents van deslocalitzar-se a altres països
amb mà d’obra més barata per poder con-
tinuar en el mercat i, com a conseqüència
d’aquests fets, van quedar molts treballa-
dors a l’atur. D’altra banda, les poques in-
dústries que van resistir, han sobreviscut
en aquest impàs, sense necessitat de nou
personal. En conseqüència, les plantilles
actuals en molts casos estan envellides, la
qual cosa fa preveure una imminent ne-
cessitat de relleu generacional.

Tocada però no enfonsada 
Certament, la crisi del sector va ser d’una
gran intensitat, tothom va creure que les
circumstàncies que havien provocat
aquest fet eren tan potents que el procés
era irreversible. Això situava l’activitat tèx-
til lluny de les capacitats del territori i es
convertia en un sector en decadència i
poc atractiu. La realitat, però, no ha estat
ben bé aquesta: malgrat la intensitat de la
davallada i la impossibilitat de lluitar con-
tra els preus dels països emergents, no to-
tes les indústries van desaparèixer; algu-
nes, les més especialitzades i les que van
poder adaptar-se a determinades franges
de mercat, s’han mantingut i mostren una
força que fa pensar en una revitalització
del sector.

L’Associació Global Tèxtil BCN, ubicada
al nostre territori, que engloba empreses i
professionals, i que té com a finalitat pro-
moure de manera integrada l’activitat tèx-
til en tota la seva cadena productiva, creu
fermament  que en aquests moments el
sector es mou i tecnifica. Aquesta afirma-
ció es basa en un estudi fet sobre el cens

d’empreses del sector tèxtil existents a les
comarques del Bages, Berguedà, Moianès
i Solsonès. La informació fa referència a
l’any 2013 i treballa amb dades del Regis-
tre Mercantil. En aquest moment, el sec-
tor supera les 120 empreses i els 2.100 tre-
balladors. Estem parlant, per tant, d’un
sector amb una importància rellevant. 

Les xifres comentades referents a l’any
2013, sense tenir en compte la reestructu-
ració que el sector està tenint i que sem-
bla que tindrà en els propers anys, fan
pensar que la substitució del personal que
cessa en l’activitat, com a conseqüència
de la jubilació, provocarà una demanda
de llocs de treball de persones amb for-
mació i coneixement. Aquesta xifra fàcil-
ment superarà els 100 empleats l’any. 

Sobre la base d’aquests fets, l’Associació
Global Tèxtil BCN va sol·licitar al grup de
treball de Gest! la seva col·laboració per
aconseguir un Cicle de Formació Profes-
sional Dual de Grau Mitjà ubicat a la co-
marca i dedicat a la indústria tèxtil. 

El fet concret és que les indústries estan
mancades de professionals qualificats.

Això suposa un greu problema per al des-
envolupament industrial i, en paral·lel,
per a la inserció laboral de joves que, per
manca de coneixements i capacitats pro-
fessionals, no poden optar als llocs de tre-
ball estables i especialitzats que la indús-
tria demana. 

Fa més de quinze anys que han desapa-
regut els cicles formatius en l’especialitat
tèxtil i això fa que sigui molt dificultós dis-
posar de nous treballadors preparats. El
sector considera imprescindible la im-
plantació d’aquesta formació per poder
aprofitar el ressorgiment que es constata
en el moment actual i que, sembla, es pot
esdevenir en el futur.

Cicle formatiu del tèxtil
A partir d’aquest moment, l’Associació
Global Tèxtil BCN i Gest! inicien  una sèrie
d’actuacions conjuntes encaminades a fer
possible la implantació de l’esmentat cicle
formatiu del tèxtil de grau mitjà dins la co-
marca, en la modalitat de Formació Pro-
fessional Dual (formació compartida en-
tre  l’institut i l’empresa), que permeti pre-

parar alumnes amb un cicle formatiu de
dos anys. Aquesta modalitat ja s’està apli-
cant tant en altres països com a la nostra
comarca i els resultats són molt positius.

La posada en marxa d'un cicle formatiu
com el que es demanda comporta una
forta implicació del totes les parts: admi-
nistració, empreses i alumnes. Cal que
l’administració creï el programa educatiu,
l’ubiqui en l’espai adient, i el doti de per-
sonal docent i de laboratoris. El món em-
presarial ha de mostrar el seu interès per
l’acollida d’alumnes en les seves empreses
i aportar, tant com sigui  possible, maqui-
nària i equipaments de laboratori que
permetin una bona qualitat en l’ensenya-
ment impartit. La resposta de les adminis-
tracions, tant per part de l’Ajuntament
com dels departaments d’Ensenyament i
Empresa i Coneixement de la Generalitat
de Catalunya, ha estat totalment positiva,
igual que la del món empresarial, que, en
definitiva, ha estat l’actor principal. Queda
per veure la implicació dels alumnes, ja
que el tèxtil socialment no està de moda i
això fa que no ocupi un lloc preferent en-
tre els alumnes a l’hora de triar una espe-
cialitat en acabar els seus estudis secun-
daris obligatoris. Cal fer un esforç per re-
vertir aquesta percepció, fent divulgació
de l’interès que presenta aquest sector tan
necessari i que ens aporta productes amb
els quals convivim cada dia.

La demanda: un punt clau
L’aparició de productes tèxtils altament
tecnificats, les noves tecnologies aplica-
des en la seva producció i la millora de la
demanda, han de permetre fer retornar
l’atractiu professional que el tèxtil ha tin-
gut en el passat. Els processos industrials
s’han tecnificat fortament i es treballa
amb tipus de fibres amb propietats que
fins ara eren desconegudes. El disseny del
producte, l’elecció de fibres i fils, la pro-
ducció i la confecció configuren un sector
atractiu i amb múltiples possibilitats per
al desenvolupament professional dels jo-
ves. D’altra banda, ja no estem parlant
d’indústries polsoses amb un gran soroll i
grans esforços físics. En conclusió: queda
un punt de vital importància, que és la de-
manda d’aquests titulats per part de les
empreses.

Segons un estudi recent d’Infoempleo i
Adecco, la taxa d’atur entre empleats amb
estudis de formació professional és del
7,35%, mentre que la dels universitaris se
situa en gairebé el doble, el 13%. Creiem,
doncs, que la Formació Professional Dual
és una molt bona opció per als joves que
han d’orientar el seu futur professional, i
concretament els estudis de fabricació i
d’ennobliment de productes tèxtils, que es
preveuen instal·lar el proper curs 2017-
2018 en el nostre territori, poden ser una
opció molt interessant.
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La Formació Professional Dual és una molt bona opció per als joves que han d’orientar el seu futur, i en concret la
dedicada a la indústria tèxtil, que es preveu instal·lar el curs 2017-2018 en el nostre territori, pot ser molt interessant

RETORNA LA INDÚSTRIA TÈXTIL? 

ENGINYER INDUSTRIAL I MEMBRE DE GEST!
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OPINIÓ

El sector tèxtil supera avui les 120 empreses i els 2.100 treballadors 


