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Resum executiu
L’estratègia europea d’innovació i especialització intel·ligent obre la possibilitat a la indústria
tèxtil catalana d'impactar en sectors com: automoció, salut, aeronàutica, construcció, etc., a
partir de la creació de noves fibres, noves prestacions o funcionalitats, amb l’adaptació a
determinades aplicacions o productes o mitjançant eines i processos de manufactura
avançada.
Per altra banda, la societat evoluciona de manera exponencial cap a una hiperconnectivitat
entre els objectes. En aquest marc, la indústria 4.0 i l'Internet de les Coses (IoT) troba en el
producte tèxtil una superfície perfecta per poder realitzar aquesta hiperconnectivitat, donada
la comoditat i adaptabilitat que comporta. Els tèxtils tècnics, la moda intel·ligent i les “soft
interfaces” electròniques permeten experiències sensibles i interactives, i cal saber dissenyar
amb aquests elements.
Amb aquest estudi es vol proporcionar una mirada general de tendències, per una
indústria tèxtil més connectada, més intel·ligent i innovadora capaç de fer front a la
nova revolució industrial, la revolució tecnològica de les coses.
Al present estudi s'ha realitzat una primera revisió de l'estat actual del sector tèxtil a Europa,
identificant àrea i línies d'innovació, actors líders, i tendències macro de mercat. A més, s'ha
fet una anàlisi de: patents del sector, tecnologies emergents i actors líders. S'han analitzat
les principals dades del sector, a nivell de: R+D, de transformació digital i de les tendències
tecnològiques transversals. Addicionalment, s'ha dut a terme una anàlisi dels països més
rellevants a nivell tèxtil, com són: Suècia, Bèlgica, Països Baixos i Alemanya. Per cadascun
d'ells s'han identificat regions de referència, s'ha aprofundit en l'estudi de patents, s’han
identificat centres tecnològics de referència i iniciatives innovadores d'avantguarda.
Com a principals resultats, en activitats de R+D, s'identifica que en els últims 10 anys, a
Europa, s’han centralitzat esforços en l'especialització de productes, l’ús de materials tècnics
i en la personalització dels productes tèxtils. S'estima que en els propers 5 anys, aquestes
tendències segueixin marcant el desenvolupament del sector, influenciades i millorades per la
digitalització de processos, l'economia circular i la proliferació de nous models de negoci.
Per altra banda, respecte a tendències de transformació digital, s'observa la proliferació
de solucions en l'àmbit de l’economia circular, de nous materials, de la connectivitat en nous
ecosistemes de negoci i en la personalització de la compra. Totes aquestes tendències tenen
com a base l'ús de tecnologies transversals, com ara l'automatització, el comerç mobile, el Big
Data, la IOT, les xarxes socials i els nous dispositius electrònics, entre d’altres.
En aquest estudi, es busca fer una mirada global a les tendències que afecten al sector,
identificant regions de referència a Europa, centres tecnològics que donen suport a activitats
de R + D en el sector tèxtil, així com iniciatives, empreses o tecnologies que estiguin en línia
amb els nous reptes tecnològics identificats.
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Terminologia i acrònims
BCI

Better Cotton Initiative

CAD

Computer-Aided Design (disseny assistit per computadora)

CIPS

Classificació internacional de patents

CPCS

Codis de classificació de patents

EUT

Eurecat

FR

Retardants de flama

ICEMD

Institut de l'Economia Digital d'ESIC Business & Marketing School

IoT

Internet of Things (Internet de les coses)

JRC

Joint Research Centre

PIME

Petites i mitjanes empreses

R+D

Recerca i desenvolupament

RFID

Radio Frequency Identification (identificació per radiofreqüència)

RSC

Responsabilitat social corporativa

STFI

Saxon Textile Research Institute

T4T

Textiles4Textiles

THE

Technische Hogeschool Eindhoven

UE

Unió Europea

Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de Mataró i Maresme

Projecte cofinançat pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020

8 de 66

Introducció
En els últims 10 anys, les principals tendències d'innovació identificades eren: (1) passar de
productes bàsics a especialitzats, (2) fer servir materials tèxtils orientats a productes finals
tècnics i (3) passar de la producció en massa a la personalització. Aquestes tendències han
impactat directament en el sector tèxtil europeu i han donat lloc a una creació de valor afegit
superior i a una millor competitivitat de la indústria a Europa. Aquest sector ha estat capaç
d'estabilitzar la seva base de fabricació i ocupació a la regió, ha augmentat la seva recerca,
innovació, formació i ha mostrat un creixement sostingut de les exportacions, a més,
recentment ha registrat algunes tendències de reorientació de la producció.
Si bé s'espera que les tendències identificades la passada dècada continuïn sent impulsores
de la innovació del sector, s'identifiquen una sèrie de nous conceptes que impactaran en el
creixement empresarial: (1) digitalització de productes, processos, fàbriques, llocs de treball,
cadenes de subministrament, distribució i venda minorista, (2) sostenibilitat, economia circular,
eficiència de recursos de materials, processos i operacions comercials generals i (3) la
proliferació de nous models de negoci i consum basats en l'intercanvi de recursos productius
i productes finals, servitització, pagament per ús o models de subscripció.
Segons l'estudi: Towards a 4th Industrial Revolution of Textiles and Clothing realitzat per ETP
Fibres Tèxtils Clothing hi ha 4 temes estratègics d'innovació que marcaran el
desenvolupament del sector tèxtil europeu, en els pròxims 10 anys:
I.
II.
III.
IV.

Materials intel·ligents i d'alt rendiment
Fabricació digitalitzada avançada, cadenes de valor i models de negoci
Economia circular i eficiència de recursos
Solucions d'alt valor afegit

Una interacció reeixida d'aquests quatre eixos estratègics influenciats per condicions positives
del mercat final a Europa i les principals destinacions d'exportació, la inadequació de la lògica
de deslocalització predominant per a mercats de volum petit, major inversió en recerca
col·laborativa, innovació, formació i capacitació dirigida especialment a PIMES, a escala local
i regional, pot conduir a una veritable quarta Revolució Industrial d'aquest sector a Europa.
En les últimes dues dècades, el sector tèxtil, que actualment representa un volum de
vendes d'aproximadament 170 mil milions d’euros, i dóna feina al voltant d'1,7 milions
de persones en 175.000 empreses, ha experimentat una profunda transformació. La
indústria, dominada per petites i mitjanes empreses, va abandonar en gran manera la
producció en massa de baix valor afegit i de productes bàsics i va obrir un ampli espectre de
noves àrees d'aplicació per a materials tèxtils, en pràcticament tots els sectors industrials i de
consum. La indústria europea ha mantingut amb èxit les posicions de major valor afegit a la
cadena de subministrament, sobretot aquells que estan típicament vinculats al coneixement,
a capacitats tecnològiques avançades i a habilitats altament especialitzades. És a dir, aquelles
empreses que han inclòs la investigació, el desenvolupament, les proves, la fabricació
altament flexible i estrictament controlada de fibres funcionals o de materials tèxtils d'alt
rendiment i el seu acoblament en components o productes complexos d'alt valor. També
s'inclou el disseny, la fabricació eficient a la comanda i el lliurament ràpid de tèxtils amb un alt
contingut de moda o un perfil de sostenibilitat excel·lent per a la roba de més valor.
També en el sector de la moda, Europa va retenir les funcions essencials de concepció de
valor creatiu. Aquests inclouen el disseny, la creació de prototips de roba de moda i funcional,
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així com les operacions de marca, comercialització i venda minorista per posicionar aquests
productes en els segments més atractius del consumidor europeu i mundial. El sud i l'est
d'Europa van mantenir una important capacitat de fabricació de roba de luxe i productes de
moda basats en una mà d'obra especialitzada i altament qualificada combinada amb una
assegurança de qualitat estricta, operacions flexibles i lliurament ràpid. Les operacions de
fabricació altament automatitzades de tèxtils d'interior, incloses les catifes, també estan
sòlidament presents a Europa.
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Estat actual del sector a Europa
Estat de la tècnica
En el present capítol es descriuen els resultats de l'anàlisi dels avenços tecnològics a escala
mundial, relacionats amb la indústria tèxtil. S'han analitzat les invencions protegides per mitjà
de patents en aquesta àrea, principalment dins l’àmbit territorial europeu. El resultat de les
cerques, segons la taxonomia definida, ha permès recuperar un total de 5.379 famílies de
patents (més de 10.000 documents de patents associats), en els darrers 5 anys (període 20152019). La Figura 1 mostra l'evolució de les patents en el període analitzat.

PATENTS PUBLICADES EN EL SECTOR
TÈXTIL A EUROPA
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Figura 1: Patents a Europa

Amb les dades recavades de la cerca realitzada, s’observa una evolució general creixent, amb
un lleuger recés a partir de 2018, en la generació i protecció de noves tecnologies i aplicacions
de la indústria tèxtil. Alemanya és el país líder pel que fa a la protecció de tecnologia tèxtil a
Europa, arribant a les 687 noves invencions registrades en el període. El segueix els E.U.A
amb valors que gairebé arriben a 600 invencions noves registrades. En un segon nivell, altres
països importants són: Itàlia (181), Japó (179), França (170), Regne Unit (151) i Suïssa (142).
Finalment, en un tercer nivell en quant a nombre de patents sol·licitades, se situen els Països
Baixos (81), Polònia (72), Espanya (56) i la República Txeca (50).

Àrees i Línies d'Innovació Tecnològica
Per a la determinació de les àrees i línies d'innovació s’ha tingut en compte el Sistema de
Classificació Internacional de Patents i els Codis de Classificació de Patents (CIPS i CPCS).
Aproximadament un 40% de les invencions es vinculen a l’àmbit de l’enginyeria mecànica,
mentre que un 21% ho fan amb l’enginyeria química (principalment materials per a
recobriments, tals com les resines sintètiques). La Figura 2 il·lustra les principals àrees i línies
tecnològiques (segons els CIPS: Codi Internacionals de Classificació de Patents) en què es
classifiquen les 3.159 invencions.
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PRINCIPALS ÀREES TECNOLÒGIQUES
(CIPS 4 DÍGITS)
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Figura 2: Àrees tecnològiques

•
•
•
•
•
•
•

B32B - Layered products, i.e. Products built-up of strata of flat or non-flat, e.g. Cellular
or honeycomb, form
D06M - Treatment of fibres, threads, yarns, fabrics, feathers, or fibrous goods.
D03D - Woven fabrics; methods of weaving; loom.
A41D - Outerwear; protective garments; accessories (eye or ear protectors; sweating
suits).
D04B – Knitting.
D04H - Making textile fabrics, e.g. From fibres or filamentary material.
D01D - Mechanical methods or apparatus in the manufacture of artificial filaments,
threads, fibres, bristles or ribbons.

En l’àmbit d’àrees tecnològiques generals (codi IPC 4 dígits), els productes en capes o
laminars (B32B), els diferents mètodes de tractament de fibres, filaments i teixits (D06M) i els
teixits i mètodes de teixir pròpiament (D03D) i la roba de protecció (A41D) ocupen el
percentatge més gran, dins dels registres de patents per a noves invencions sol·licitades;
seguit pels materials fibril·lars (D04H) i els mètodes mecànics de manufactura (D01D).
Més específicament, les tecnologies més referenciades en les invencions es relacionen amb:
• B32B5 - Productes en capes caracteritzats per la no homogeneïtat o estructura física.
• A41D13 - Roba protectora professional, industrial o esportiva, p. ex. vestits de
cirurgians o peces de protecció contra cops.
• D03D15 - Teixits caracteritzats pel material o la construcció del fil o altres elements
d'ordit o trama utilitzats.
• D06M15 – El tractament de fibres, fils, teixits o productes fibrosos fets amb aquests
materials, amb compostos macromoleculars, combinats amb un tractament mecànic.
• B32B27 - Productes en capes contenint resines sintètiques.
A banda dels termes genèrics vinculats als materials tèxtils, s’observen conceptes dominants
com les formacions per capes o materials laminars i els tractaments superficials, així com les
composicions polimèriques, en el text de les noves tecnologies desenvolupades en els darrers
5 anys, en l'àmbit de la confecció i del disseny tèxtil.
S'identifiquen, en aquest cas, els següents àmbits temàtics diferenciables, d’entre tot el
conjunt de desenvolupaments patentats durant els darrers 5 anys:
I.
II.
III.
IV.
V.

Dispositiu, cambra, vapor d’aigua
Dispositiu giratori, fils
Materials de fibra de carboni, cel·lulosa
Materials fibrosos
Tèxtils amb materials conductius
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VI.
VII.
VIII.

Tints, impressió de tèxtils
Agulla de cosir, superfície
Polímers, teixits no teixits (non woven), termoplàstics

Tecnologies d’interès creixent
L'observació de les classiﬁcacions tecnològiques en què cada nova patent és classiﬁcada en
sol·licitar-se, permet detectar com evolucionen les diferents línies tecnològiques d’acord amb
el nombre d’invencions incloses cada any, en cadascuna d’elles.
Així, la següent taula ens mostra aquelles subàrees tecnològiques que presenten un
comportament creixent sostingut en el temps, d’entre totes les del conjunt. A la columna dreta
es mostren alguns exemples d’invencions representatives en cada àmbit i els seus titulars.
CLASSE
GENERAL

A41D - Peces
de roba de
protecció

SUBÀREES
CREIXENTS
Professionals o
esportives (A41D13),
per a nens (A41D1),
guants
(A41,D19),roba
interior (A41D3),
detalls de peces tals
com botons,
tancaments, etc.
(A41D27), materials
especialment
adaptats per a roba
exterior (A41D31).

Samarretes (A41B1),
mitges, pantis
A41B
- (A41B11), materials
especials per a roba
Camises,
interior (A41B17),
samarretes,
roba de llit, corses, cotilles
mocadors
(A41B9).

A61 F–
Materials
d’higiene
mèdica, p.ex.
bandatges

Bandatges o apòsits
(A61F13); Aspectes
químics o ús de
materials per a
bandatges,
apòsits o coixinets
absorbents (A61L15).
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PATENTS

590

EXEMPLES
WO2016122399A1TEXTILE OR
FABRIC WITH ATTACHED
FLEXIBLE AND CONFORMABLE
LIGHT
SOURCE APPARATUS Titular:
Mas Holdings (Sri Lanka), 2016
EP3235393B1 AQUATIC
SPORT PERFORMANCE
GARMENT WITH ARMS-UP
CONSTRUCTION
Titular: Roka Sports (USA), 2016

137

118

WO2016027069A1 SHOULDER
STRAPS FOR
SPORTS GARMENTS
Titular: Speedo (Regne Unit),
2016
WO2016059577A1MALE
UNDERGARMENT SUITABLE
FOR MULTIPLE WAIST SIZES
Titular: DBAPPAREL
OPERATIONS (França), 2016
E P3116336B1 METHOD
FOR PRODUCING AN
ARTICLE OF CLOTHING,
AND ARTICLE OF
CLOTHING Titular. Falke
(Alemanya), 2018
EP3172977A1METHOD FOR
FORMING GARMENTS OR
BANDAGES
Titular: NTT NEW TEXTILE TECH
GMBH (Alemanya), 2017
WO2016022345A1 THERAPEUTIC
MEDICAL COMPRESSION
GARMENT AND METHOD .Titular :
BSN MEDICAL INC (USA, DE),
2016
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CLASSE
GENERAL
B29C Formació o
unió de
plàstics,
tractament de
productes
formats,
reparació

B32B Productes per
capes

B65H
manipulació
de materials
ﬁlamentats, p.
ex. fulls,
webs, cables

C09D –
composicions
de
recobriment

SUBÀREES
CREIXENTS
Unió de parts
preformades
(B29C65),modelat de
farcits o insercions
(B29C70).

De cautxú natural o
sintètic (B32B25),
comprenent una capa
amb discontinuïtats o
desnivells externs o
interns, o una capa de
forma no plana
(B32B3), (B32B37),
mètodes o aparells per
a la laminació, p. ex.
per curat o per unió
ultrasònica (B32B38),
o amb substàncies
particulars (B32B9).
Bobinatge,
enrotllament o dipòsit
de material ﬁlamentós
(B65H54) .
Advertència o
dispositius de
seguretat, p. ex.
detectors de fallades
automàtiques, stopmotions (B65H63).

Processos per
incorporar ingredients
a les composicions de
revestiment (C09D7).
Composicions de
revestiment, p. ex.
pintures, vernissos o
laques, caracteritzades
per la seva naturalesa
física o pels efectes
produïts (pintures
magnetitzables o
magnètiques, pintures
aïllants elèctriques,
pintures per a
aplicacions
electroforètiques)
(C09D5); tints
(C09D11).
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PATENTS
209

EXEMPLES
WO2018177776A1TEXTILE TUBE
Titular:
IPROTEX(Alemanya), 2016
F R3067364A1 FIBRE
MULTICOUCHE DE
POLYMERES FLUORES
Titular: Arkema (França), 2016

532

WO2016098063A1 EXTENSIBLE
FLEXIBLE HOSE, AND METHOD
AND PRODUCTION LINE FOR
CONTINUOUSLY
MANUFACTURING THEREOF
Titular: FITT SPA (Itàlia), 2016
WO2018087258A1 Títol:
MULTILAYER COMPOSITE
COMPONENT Titular: WOBBEN
PROPERTIES GMBH (Alemanya),
2018

156

EP3456670A1 TEXTILE
MACHINE, MANAGEMENT
DEVICE, YARN WINDING
SYSTEM, AND YARN WINDING
METHOD Titular: MURATA
MACHINERY (Japó), 2019
EP3375742A1TEXTILE
MACHINE WITH A PLURALITY
OF SPINNING OR WINDING
POSITIONS AND METHOD FOR
OPERATING THE TEXTILE
MACHINE
Titular: RIETER AG MASCHF
(Suïssa), 2018

121

EP3091056A1 HIGH FIXATION INK
COMPOSITION
FOR
DIGITAL
TEXTILE
PRINTING
Titular:
EVERLIGHT CHEM IND CORP
(Taiwan), 2016

WO2015158967A1 METHOD FOR
COATING A FLEXIBLE SUPPORT
WITH A SILICONE COMPOSITION
Titular: BLUESTAR SILICONES
(França), 2015

WO2017125353A1AQUEOUS
INKJET
INKS
FOR
INKJET
PRINTING Titular: LAMBERTI SPA
(Itàlia), 2017
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SUBÀREES
CREIXENTS

CLASSE
GENERAL

D06F4 Rentat,
assecat,
premsat,
plegat
d'articles
tèxtils

PATENTS

EXEMPLES

158

US8959789B2 TUNNEL-TYPE
ROTARY-DRUM TUMBLE DRYER
Titular: GIRBAU (Espanya), 2015

Rentadores (D06F35),
detalls de rentadores
(D06F39). Suports
adaptats per mantenir
la forma d’articles en
particular que
s’assequen, p. ex.
incorporant mitjans de
calefacció (D06F59) o
planxadores de mà
(D06F75).

D01H
màquines per
ﬁlar amb girs i
rotacions

D01D –
Mètodes
mecànics o
aparells de
manufactura de
ﬁlaments, ﬁbres
o cintes
artiﬁcials

Màquines de ﬁlar
170
(D01H5). Màquines
de ﬁlatura oberta o
E P3184680A1 METHOD FOR
disposicions per
CONTROLLING AN
donar una volta de gir
APPLICATION PROCESS FOR
a les ﬁbres que es
REAPPLICATION OF A YARN
desplacen de forma
ON A WORKSTATION OF A
independent
TEXTILE
separades de les
MACHINE Titular: RIETER
fulles (D01H4),
(Alemanya), 2017
detalls, accessoris
(D01H13), màquines
de ﬁlar en què el ﬁl
s’aboca
contínuament
(D01H1).
(31) (45)
Tractament físic de
ﬁlaments artiﬁcials o
WO2019029895A1METHO
similars durant la
D FOR SPREADING AND
fabricació, és a dir,
SEPARATING A FILAMENT
durant un procés
BUNDLE, AND MELT
continu de producció
SPINNING DEVICE Titular:
abans de recollir els
OERLIKON TEXTILE GMBH &
ﬁlaments (D01D10).
CO KG (Suïssa), 2019
Màquines completes
per a la producció de
ﬁls artiﬁcials (D01D13).
Taula 1: Patents sobre tecnologies d’interès

Tecnologies “emergents”
Es consideren "emergents" aquelles subàrees, que, tot i representar volums de registres poc
signiﬁcatius, en conjunt, presenten un creixement signiﬁcativament superior als darrers dos
anys, en comparació amb els anys anteriors. La següent taula llista àrees emergents amb
alguns exemples de patents i titulars representatius, per a cadascuna d’elles.

CLASSE
GENERAL

A43B - Parts
de calçat

SUBÀREES
CREIXENTS

PATENTS

Calçat caracteritzat
pel seu material
(A43B1). Part
superior de botes.
Enduridors. Altres
peces individuals
de calçat (A43B23).
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EXEMPLES

79
WO2018089686A1TEXTILES AND
ARTICLES, AND PROCESSES FOR
MAKING THE SAME Titular: Nike
(USA), 2018
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CLASSE
GENERAL
A62B Dispositius,
aparells o
mètodes
salva-vides

SUBÀREES
CREIXENTS

PATENTS

Roba de protecció
que ofereix protecció
contra la calor o
agents químics nocius
o per a ús a grans
altures (A62B17).

62 (41)

43
A01N Components
biocides

Biocides, pesticides
(A01N59, A01N25)

36

A41H43

Altres màquines per
fer roba

22

A42B1

45
Diagnòstic.
Cirurgia.
Identiﬁcació.

B05D –
Processos per
aplicar líquids
o altres
materials
fluids a
superfícies,
en general

Pretractament de
superfícies i
postractament de
recobriments aplicats
(B05D3). Processos
per a aplicar líquids
(B05D1, B05D7).

67

24

B01D39

Material de ﬁltratge
per a líquids o ﬂuids
gasosos.
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E P3434476A1 THERMALLY
PROTECTIVE MATERIALS
Titular: GORE (USA, Alemanya), 2016

W02017114585A1 TEXTILES HAVING
ANTIMICROBIAL PROPERTIES
Titular: GREEN IMPACT HOLDING AG
(Suïssa), 2017
EP2271426B1 USE OF HYDRAZIDE
COMPOUNDS AS
OXIDATION CATALYSTS Titular:
BASF (Alemanya), 2019
WO2016207682A1 CLOTHING
MADE OF FABRIC INCLUDING
THREADS WITH
ELECTROPERMANENT MAGNETIC
PROPERTIES Titular: INTEL (USA),
2016
EP2537429B1 MACHINE FOR MAKING
AN IMPERMEABLE JOIN ON
IMPERMEABLE THREE-LAYER OR
TWO-LAYER FABRICS Titular: MACPI
S P A PRESSING DIV (Itàlia), 2017
EP2702884B1 ARTICLES OF APPAREL
INCLUDING AUXETIC MATERIALS
Titular: UNDER ARMOUR (USA), 2016

Barrets, gorres,
caputxes

A61B5

EXEMPLES

WO2016142308A1DEVICE IN THE
FORM OF A GARMENT FOR
MONITORING A
PHYSIOLOGICAL PARAMETER
OF A USER Titular: BIOSERENITY
(França), 2016
EP3172376B1IN-LINE DIGITAL
PRINTING SYSTEM FOR TEXTILE
MATERIALS Titular: KORNIT DIGITAL
LTD
(Israel), 2016
EP2583574B1THERMAL PROTECTION
ACCESSORY
Titular: SPONTEX SA (França), 2016
EP2018346B1NONWOVEN, TUFTED
NONWOVEN AND PRODUCTS
CONTAINING THE FABRICS Titular:
LOW &
BONAR B V (Països Baixos), 2018
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CLASSE
GENERAL

SUBÀREES
CREIXENTS

PATENTS

50
B41J Retoladors i
mecanismes
d’impressió
selectiva

Mecanismes
d’impressió (B41J2,
B41J3), mètodes per
imprimir, copiar o
marcar i materials
com fulls (B41M5).

Tints orgànics,
propietats de tint o
impressió dels
colorants sense
reaccions químiques,
p. ex. tractant amb
dissolvents.

29

C09J7

EP2834072 (B1) KNIT ARTICLE OF
APPAREL AND APPAREL PRINTING
SYSTEM AND METHOD Titular:
NIKE (USA), 2018
WO2017110388A1 COLORING
COMPOSITION, INKJET INK, AND
PRINTING METHOD Titular: FUJIFILM
CORP (Japó), 2017

22

C09B67

EXEMPLES

Adhesius en
forma de
pel·lícules o
làmines.

WO2017021960A1AUTOMATIC HOLDDOWN PALLET FOR TEXTILE
PRINTING Titular: KORNIT DIGITAL
TECH LTD (Israel), 2017
WO2016180641A1MIXTURES
OF
REACTIVE DYES AND THEIR USE FOR
THE DYEING OR PRINTING OF
TEXTILE FIBRE MATERIALS Titular:
HUNTSMAN ADVANCED
MAT (Suïssa), 2016
WO2016084711A1 COLORING
COMPOSITION FOR DYEING,
COLORING COMPOSITION FOR
PRINTING, PRINTING METHOD,
INKJET PRINTING INK, AND DYED
FABRIC Titular: FUJIMILM CORP (Japó),
2016
US9126390 (B2) STRETCH
COMPOSITE FABRIC AND
EXPANDED POROUS
POLYTETRAFLUOROETHYLENE
FILM Títol: C Titular: JAPAN GORE
TEX INC (Japó), 2016

67

C08K

Ús de substàncies
inorgàniques o
orgàniques nomacromoleculars
com a ingredients
(C08K3), (C08K5).

WO2017062067A1COMPOSITIONS
AND METHODS FOR IMPROVED
ABRASION RESISTANCE OF
POLYMERIC COMPONENTS Titular:
ALBANY INT CORP (USA), 2017
20

C08G18

Productes
polimèrics
d’isocianats o
isotiocianats.
37

D06C7

Calefacció o
refrigeració de
teixits.
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WO2017125353A1 AQUEOUS INKJET
INKS FOR INKJET PRINTING Titular:
LAMBERTI SPA (Itàlia), 2017
WO2017055356A1 HALOGEN FREE
FLAME RETARDANT WATERBORNE
COATING COMPOSITION
FOR TEXTILE Titular: DSM (Països
Baixos), 2017
WO2015137495A1 AIRBAG BASE
FABRIC AND MANUFACTURING
METHOD THEREFOR Titular: TORAY
INDUSTRIES (Japó), 2015
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CLASSE
GENERAL

D06M10

D03D –
teixits i
mètodes de
teixir

D02G1

D04H5

D04C1

SUBÀREES
CREIXENTS

PATENTS

EXEMPLES

50

WO2015127479A2 COMPOSITION AND
PROCESS FOR APPLYING
HYDROPHOBIC COATING TO
FIBROUS SUBSTRATES Titular:
GREEN THEME TECHNOLOGIES LLC
(USA), 2015

Tractament físic de
ﬁbres, ﬁls, teixits o
productes ﬁbrosos
fets amb aquests
materials, p. ex.
ultrasons,
descàrregues de
corona, irradiació,
corrents elèctrics o
camps magnètics.
Tractament físic
combinat amb
tractament amb
compostos o
elements
químics.
Teixits
caracteritzats per la
seva forma
(D03D3), altres
tipus de teixits
(D03D25).

WO2016193486A1 SURFACE COATINGS
Titular:
EUROPLASMA NV (Països Baixos), 2016

(60)/(43)

50

Trenes o puntes, p.
ex. coixí- encaix.
Processos per a la
seva fabricació.
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WO2017139351A1 PROCESS FOR
HEAT SETTING TWISTED, BULKED
CONTINUOUS FILAMENT YARN
Titular: INVISTA(Suïssa, USA), 2017
WO2015040161A1TEXTURING MACHINE
Titular:
OERLIKON TEXTILE GMBH & CO KG
(Suïssa), 2015

Producció de ﬁbres,
ﬁlaments, ﬁls o ﬁls
roscats o arrissats,
que donin
característiques
latents.

Teixits no teixits
formats per barreges
de ﬁbres i ﬁls
relativament curts o
com a material
ﬁlamentós de
longitud
considerable.

US2018340275A1 HIGH LOAD
BEARING CAPACITY NYLON STAPLE
FIBER AND NYLON BLENDED
YARNS AND FABRICS MADE
THEREFROM Titular: INVISTA
(Suïssa, USA), 2016

26

WO2018029577A1 PROCESS AND AN
APPARATUS FOR PRODUCING
COARSE COUNT AND
TRIDIMENSIONAL CRIMPED
MULTIFILAMENT BCF YARNS, YARNS
THUS OBTAINED AND APPLICATIONS
THEREOF
Titular: BIBIELLE SPA (Itàlia), 2018
WO2016151363A1 REUSE OF USED
WOVEN OR KNITTED TEXTILE
Titular: REALLY APS (Dinamarca), 2016
WO2016073691A1 CONSTRUCTS
FOR DISTRIBUTION OF FILL
MATERIAL Titular: NORTH FACE
APPAREL CORP(USA), 2016

32
EP3450600A1 BRAIDING MACHINE
AND BRAIDING METHOD OF TAILPULLING ROPE Titular: POLYUNION
TEXTILE (Xina), 2019
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CLASSE
GENERAL

SUBÀREES
CREIXENTS

D04B15

Detalls o dispositius
auxiliars incorporats a
les màquines de teixir
de trama, restringides
a màquines d'aquest
tipus.

D01G15

Màquines de cardar o
accessoris. Roba de
cardar. Disposicions
de trituració o
trituració associades a
màquines de cardatge
o altres tractaments
preliminars.

PATENTS
32

41

EXEMPLES
E P3103749A1 METHOD FOR
CONTROLLING THE CONSUMPTION
RATE OF A YARN BEING UNWOUND
FROM AN ACCUMULATION FEEDER
TOWARD A TEXTILE MACHINE, AND
APPARATUS FOR CARRYING OUT
SUCH METHOD Titular: LGL
ELECTRONICS SPA (Itàlia), 2016
W O2018141436A1 DETECTION DEVICE
ON
A
SPINNING
PREPARATION
MACHINE AND CARDING BAR SET
INTENDED
THEREFOR
Titular:
TRÜTZSCHLER GMBH & CO KG
(Alemanya), 2018

Taula 2: Patents sobre tecnologies emergents

Actors líders
Per identificar els actors líders, s'ha realitzat una cerca de nous desenvolupaments tecnològics
per país. En aquest aspecte, 32 països diferents registren nous desenvolupaments
tecnològics entre 2015 i 2019, segons la cerca efectuada. Alemanya és el país líder en
nombre de noves tecnologies patentades (638 famílies d'invencions protegides), amb
importants empreses de maquinària industrial, tals com: Truetzschler, Saurer, Freudenberg i
químiques com Henkel, entre d’altres. Els E.U.A és el segon país en quant a nous
desenvolupaments registrats a nivell mundial (549 famílies de patents), amb empreses
líders com les multinacionals: Nike, Gore Tex, Powertrain (Tenneco) o Invista. Japó és
també un país destacat en invencions noves relacionades amb la confecció i disseny tèxtil
(172), amb importants empreses com: Murata, Toray, Toyota, TMT, Shima, entre d’altres;
Itàlia és el segon país europeu en importància (158 invencions registrades en el
període). Altres països rellevants són: França (tercer país europeu amb 143 noves
invencions), Suïssa (Oerlikon, Rieter, etc.), Regne Unit, Països Baixos (que és el tercer país
europeu) i Polònia. La següent figura il·lustra l'origen de les patents (segons el país titular).

Figura 3: Mapa de països líders - segons els titulars de les patents
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Les principals relacions de cooperació tecnològica es donen –en la major part dels
casos entre organitzacions d’un mateix grup multinacional- entre E.U.A i Suïssa (s’identiﬁquen
48 casos de co-patentament en el període), entre E.U.A i Gran Bretanya (32 casos de copatentament) i entre E.U.A i Alemanya (30). S’observen també relacions entre
organitzacions d’E.U.A i Holanda (co-desenvolupant tecnologia nova en 25 ocasions en
el període), així com entre França i Suïssa (25) o 8 entre la Xina i Dinamarca, entre d’altres.

El sector tèxtil a Catalunya
El sector tèxtil va ser el motor de la
industrialització a Catalunya i el de més pes
econòmic, fins als anys setanta. Després, el
sector va experimentar una important reconversió
per adaptar-se al nou entorn internacional
caracteritzat per la creixent globalització de les
activitats i la irrupció dels països emergents.
Aquesta pèrdua de pes econòmic es va agreujar
amb la crisi del 2007.

L’activitat tèxtil a la regió està molt concentrada geogràficament, ja que vuit comarques
apleguen el 82% de l’ocupació total. El nucli central format pel Vallès (Occidental i Oriental)
agrupa una quarta part de l’ocupació. El segueix el Maresme (19% de l’ocupació) que està
especialitzat en articles de vestuari, tant de punt com de confecció. El Barcelonès, amb un
16% de l’ocupació, conserva nuclis fabrils de confecció a les poblacions al voltant de la capital.
Les comarques centrals (l’Anoia, el Bages i Osona) encara representen una proporció
important de l’ocupació, propera al 12%.

L’estructura del sector a Catalunya està formada per 4.115 empreses, la majoria de petites
dimensions i d’origen i gestió familiar, com succeeix en molts altres sectors manufacturers.
Solament un 3% es poden considerar com a mitjanes i grans empreses.
ACCIÓ ha realitzat 2 estudis sectorials dins de la indústria tèxtil a Catalunya. Per una banda,
ha analitzat el sector tèxtil i moda i, per una altra banda, ha caracteritzat el sector de les
maquinàries tèxtils. A continuació es comenten els principals resultats d’aquests estudis:
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El sector del tèxtil i la moda a Catalunya
El sector tèxtil i de moda inclou el tèxtil de vestir, calçat i complements de moda de pell, altres
complements i accessoris de moda. La cadena de valor del tèxtil i la moda a Catalunya té una
estructura que inclou proveïdors productius, marques, retail i empreses complementàries.
L’àrea d’anàlisi estratègica de la Direcció General d’Indústria d’ACCIÓ ha caracteritzat la
cadena de valor del sector com segueix:

Figura 4 Cadena de valor indústria tèxtil i moda

En aquest sector, les empreses que realitzen activitats productives sumen més del 40% de
les empreses analitzades, però la seva dimensió mitjana és molt més reduïda, hi contribueixen
en menys d’un 20%, en el total de la facturació agregada.

Particularment, el sector de la moda concentra una facturació agregada de més de 14.000
milions d’euros a Catalunya. Les empreses amb marca i/o control del retail de moda
representen més del 57% de les empreses de moda a Catalunya, amb un 84% del total de la
facturació agregada (76% sense comptar les empreses del Grup Inditex). Tot i que la millor
anàlisi en termes financers (creixement i rendibilitat) prové de les empreses que segueixen
l’estratègia de marca de canal (venda només en botigues pròpies), la rendibilitat mitjana
decreix si es descompta l’efecte de les empreses del Grup Inditex (2,3% vs 1,61% per marca
de canal, i d’1,52% a 1,47% per al total del sector).
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Empreses tèxtils a Catalunya
MARCA DE CANAL

3,91% 6,43%

MARCA AMB INTEGRACIÓ
AL RETAIL

14,38%

MARCA PRODUCTE
39,22%

RETAIL

18,66%

PROVEÏDORS PRODUCTIUS
ESPECIALITZATS

17,40%

GESTORS DE LA
PRODUCCIÓ I EL DISSENY

Figura 5 Empreses tèxtils a Catalunya

Treballadors d'empreses tèxtils
MARCA DE CANAL

823

MARCA AMB INTEGRACIÓ AL
RETAIL
MARCA PRODUCTE

7.568
5.184
3.161

RETAIL
PROVEÏDORS PRODUCTIUS
ESPECIALITZATS

34.492

13.291

GESTORS DE LA
PRODUCCIÓ I EL DISSENY
Figura 6 Treballadors d’empreses tèxtils 2017

Les empreses que realitzen activitats productives sumen més del 40% de les empreses
analitzades, però la seva dimensió mitjana és molt més reduïda, contribuint en menys d’un
20% del total de la facturació agregada. Encara que, de mitjana, les empreses d’activitats
productives tenen rendibilitats positives en relació al conjunt del sector, el seu creixement mitjà
anual és inferior a la mitjana del sector, a excepció dels gestors de la producció, amb un
creixement anual superior al 6%.
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Facturació del sector
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ESPECIALITZATS

2.367

GESTORS DE LA
PRODUCCIÓ I EL DISSENY
Figura 7 Facturació del sector 2017 (milions €)

D’entre les empreses que segueixen una estratègia de marca de canal o marca amb integració
al retail, destaquen empreses de nova creació, amb alts creixements en base a:
•
•

Propostes de valor diferenciades (per exemple, Wado)
Nínxols de mercat amb creixement i major rendibilitat (segment Premium infantil:
Tinycottons, Bobo Choses, The Animal Observatory)

Les “noves marques” neixen i creixen de manera completament innovadora i diferencial
respecte les marques “tradicionals”:
•
•
•

Marques que neixen “globals” – “no som d’enlloc, no volem que ens lliguin amb cap
lloc o país”
El mercat és el món “Espanya és un mercat residual”, “Els mercats principals són Japó,
Corea del Sud”, “Ja no dividim els mercats segons països sinó blocs econòmics –
segons les principals divises de canvi”
Connexió absoluta amb el consumidor (via venda online / xarxes / retailers selectes)

En aquest sentit, s’identifiquen més de 30 empreses en el que s’anomena nou entorn del
sector de la moda a Catalunya: el “FashionTech”. La major part de les empreses formen part
del sistema de startups de Catalunya.
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Figura 8 Tecnologies i influències

Els últims anys s'han produït importants canvis en el negoci de la moda. En primer lloc, a nivell
de consumidor final s'han produït els següents:
•

Reforç dels criteris de compra habituals (Preu/Marca):
Recolzat pel boom econòmic de la regió ÀsiaPacífic i pel creixement continu del turisme, la
venda de productes luxosos s'ha incrementat en
un 4,5%.
A més, el creixement afectat per la saturació del
mercat i la forta competència del baix cost ha
produït un increment de vendes del segment
mig en un 2,5%.
Gran increment de l’oferta baix cost i gran
distribució, generant un creixement de mercat
d'un 5% per a aquest segment.

Els principals impulsors de compra segons Price Waterhouse Coopers, són qualitat/preu, bon
fitting i ampli rang de preus. Les noves marques tenen la capacitat d’aconseguir un rati de
compromís molt més elevat amb els seus seguidors vs. grans entitats del sector. Apareixen
oportunitats per a les marques de menys dimensió de diferenciar-se dels més grans a través
de la connexió amb els consumidors, especialment els més joves via xarxes socials.
•

Canvi en el procés de compra
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Figura 9 Canvis en el procés de compra

Destaca l'aparició de les xarxes socials en el procés de compra. La tendència en la cerca de
la maximització de vendes del retail passa, avui dia, per l’omnicanal: des de la botiga física,
e-commerce, fins a la integració del canal de vendes a apps per a smartphones o xarxes
socials. Es tracta d'integrar tots els canals disponibles per a la millora de l'accessibilitat del
client als productes, millorant l’experiència i permetent comptar amb la màxima coherència,
fluïdesa i confiança en la seva aposta per l’oferta. En l’omnicanalitat, les noves tecnologies
juguen un paper fonamental i suposen una substancial millora en els resultats de vendes.
La millora de l'experiència del client final ha portat a les marques a oferir el servei de recollida
a la botiga o de repartiment a domicili, segons la selecció dels mateixos usuaris.
•

Aparició de la sostenibilitat com a criteri de compra

Segons Global Web Index, els millennials estan liderant aquest canvi de tendència. En termes
generals, el consumidor final està disposat a pagar més per productes amigables amb el medi
ambient.
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No obstant això, l'estudi d’ACCIÓ referenciat assenyala que, a nivell de sostenibilitat de la
indústria de la moda, el consumidor no està disposat a pagar més per un producte sostenible:

En segon lloc, a nivell de canal de venda s'han produït els següents canvis:
•

Canal online

El 95% de les marques de la indústria de la moda tenen pàgina web. S’identifica un
consumidor preparat tecnològicament i amb potencial de desenvolupament al món digital,
gràcies a la tecnologia disponible: Zara 12% vendes online (+36%, i 14% mercats on és
present) o Mango 20% vendes online (+20%).
Segons l'Informe de 2019 “El sector de la Moda Espanyola Online” realitzat per Sales Supply,
els productes més comprats el 2018 són: la roba i el calçat.

LLISTAT DE PRODUCTES MÉS COMPRATS
AL 2018
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Figura 10 Productes més comprats a Espanya (online)
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D’altra banda, segons dades de Kantar WorldPanel l’evolució de la venda online de la moda
a Espanya ha presentat un creixement constant, en els últims anys:

PERCENTATGE DE L’E-COMMERCE SOBRE
EL TOTAL DEL VALOR DEL SECTOR MODA
7,0%

1,4%
2012

2,5%

2,0%

2013

2014

3,0%

2015

4,0%

2016

2017

Figura 11 Evolució e-commerce a Espanya (moda)

•

Venda a la botiga física

Les principals tendències són que la botiga física no desapareix, però s’ha d’adaptar. En
primer lloc, es posa en valor la part humana. S’incorporen solucions tecnològiques per
solucionar punts de fricció en el procés de compra i s’adapta el producte al client, per zones.
A més, la ubicació de les botigues s’adapta al canvi constant de les ciutats.
•

Reptes estratègics de les empreses de marca de moda:

Els principals reptes de la indústria de la moda es poden resumir en els següents:

Figura 12 Canvis a la indústria de la moda

El sector de la maquinària tèxtil a Catalunya
ACCIÓ, en el seu estudi “La maquinària tèxtil a Catalunya, píndola sectorial”, identifica que el
subsector de la maquinària tèxtil compta amb 104 empreses a Catalunya, que facturen 221
milions, ocupant a més de 1.253 treballadors.
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D'aquestes xifres, el 99% de les empreses de maquinària tèxtil són PIME, el 65% són
exportadores i el 5,7% tenen filials a l’estranger.
A nivell espanyol, Catalunya és la primera comunitat autònoma de tot l’Estat en nombre
d’empreses productores de maquinària tèxtil. Representa el 54% del total de les empreses.

Figura 13 Cadena de valor de la maquinària tèxtil a Catalunya

En el mateix estudi, s'identifiquen les següents tendències que influeixen directament en el
mercat català.
L’economia circular és una tendència d’abast transversal amb
potencialitat d’aplicació en molts sectors i el sector tèxtil i moda no
queda exclòs d’aquesta tendència global. En primera instància,
comporta la reducció del consum d’aigua en el procés de producció,
en especial, en l’obtenció de la matèria primera i en alguns processos
com tints o acabats. En segon lloc, suposa la reducció dels residus
en els processos de producció com, per exemple, el reciclatge de teixits gastats o dels residus
dels processos de producció per fabricar nous productes.
L’aparició de noves tecnologies de producció pot fer variar els
processos de producció del sector. La tecnologia d’impressió 3D es
pot aplicar a la fabricació tèxtil i moda. Les característiques de la
tecnologia són: la flexibilitat i la personalització, la reducció del time
to market, l’eficiència en l’ús de la matèria primera i la fabricació de
proximitat. És una tecnologia òptima, tant per a productes estàndard,
com per a productes personalitzats.
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Els processos de producció s’estan automatitzant en tots els sectors.
La robotització en la cadena de producció permet millorar l’eficiència
i fiabilitat de la producció, així com la reducció dels costos. La
maquinària és capaç de realitzar els processos amb una mínima
intervenció humana.
Les empreses del sector tèxtil i moda estan apostant per noves
formes de producció que s’adaptin a la demanda dels consumidors
(productes personalitzats). Aquesta tendència requereix que els
processos de producció demandin màquines capaces de canviar la
producció, amb baixos costos d’adaptació i que facin rendible la
producció de tirades petites.
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Tendències
Tendències del sector associades a les activitats de recerca i desenvolupament
El centre Joint Research Centre (JRC) de la Comissió Europea, en el seu estudi Industrial
Landscape Vision Study 2025, estima que l’any 2025, la indústria tèxtil, inclosos els materials
a base de fibra, la confecció, la llar i els teixits tècnics, serà un sector estratègic de la indústria,
per a la Unió Europea. S'espera que el sector ofereixi productes innovadors i competitius que
permetin solucions personalitzades, adaptables i atractives, integrant serveis per a
consumidors molt diversos, informats i exigents. Aquest sector tindrà un model de negoci
basat en una economia circular globalitzada i eficient que maximitzi l'ús dels recursos locals,
exploti tècniques de fabricació avançades i participi en col·laboracions intersectorials i
agrupacions estratègiques. S'estima que la indústria implementarà models de negoci
rendibles i inclusius i atraurà empresaris i treballadors qualificats i talentosos.
En l’àmbit científic, el JRC té un paper clau en matèria de recerca i d'innovació a la UE i
col·labora amb el seu suport, tant científic com econòmic, en la consecució de les prioritats
d'Europa 2020 relacionades amb la competitivitat, la sostenibilitat i els grans reptes socials.
Després d'un any d'investigació, la Comissió Europea i el JRC han definit quines són les
principals temàtiques i prioritats de recerca, fins l’any 2026:
Tema d'innovació 1: Materials d'alt rendiment
Prioritat 1.1: Fibres i materials tèxtils d'alt rendiment per a aplicacions tècniques
Les fibres d'alt rendiment fetes de polímers, carboni, vidre, basalt, ceràmica o metalls s'han
inventat fa moltes dècades i s'han utilitzat des de llavors, principalment en aplicacions de
nínxol, al mercat aeroespacial, defensa, construcció, protecció i esports. No obstant això, la
manca de coneixement sobre les característiques d'aquests materials, així com la complexitat
dels processos de fabricació han influït en el fet que aquests materials basats en fibra siguin
generalment més cars que els materials tradicionals, per tant, es limita la seva àmplia adopció.
El fet d’un major coneixement de materials, fabricació eficient i demanda de solucions d'alt
rendiment està canviant aquesta situació ràpidament. La demanda mundial de fibres de
carboni s'ha triplicat en els últims 15 anys, a causa de la forta demanda del sector
aeroespacial. S'espera un creixement encara més gran, pels pròxims anys, basat en la
creixent demanda dels mercats d'automoció i construcció.

Figura 14: Imatges de centres de producció i material de fibra de carboni
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Prioritat 1.2: Noves estructures basades en fibra d’1, 2 o 3 dimensions per a aplicacions
tècniques
Pels anys vinents, l'R+D aplicada a fibres d'alt rendiment, com polímers d'alta tenacitat,
carboni o vidre, se centraran a augmentar encara més la productivitat i l'eficiència de la seva
producció focalitzada en processament 2D i 3D, principalment composites, per elevar la seva
competitivitat enfront dels materials tradicionals.

Figura 15: Impressora i estructures fetes en 3D

Prioritat 1.3: Superfícies tèxtils multifuncionals
Una altra opció per a les fibres artificials, basades en polímers, és la realització de fibres o
filaments multicomponents mitjançant la combinació de dos (o més) polímers diferents durant
el procés d'extrusió. També és possible donar una geometria específica en el diàmetre de la
fibra i canviar així les seves propietats.
Una vegada que les fibres i els filaments es transformen en fils o teles, hi ha una àmplia
gamma d'opcions de funcionalització a través de mètodes químics, mecànics i moltes altres
formes d'alterar la superfície del material o d'agregar capes addicionals de material.

Figura 16: Solucions tèxtils multifuncionals

Prioritat 1.4: Tèxtils per a estructures intel·ligents, interiors funcionals o sistemes portàtils
intel·ligents
L'addició d'intel·ligència a un producte basat en tèxtils pot començar en la construcció del
material o la fibra, però també pot succeir en qualsevol etapa posterior del processament,
fabricació o acoblament del sistema final, com pot ser un dispositiu mèdic, un vestit de bomber,
un cotxe intel·ligent o l'interior d'una casa. La detecció, l'accionament, la generació d'energia
o l'emmagatzematge, la comunicació i en una gran quantitat d'altres funcions, ja s'han integrat
amb èxit en molts materials i productes tèxtils, almenys en una configuració de prototip o, en
alguns casos, com a sensors portàtils de ritme cardíac, revestiments de pisos intel·ligents,
fons de pantalla o filtres intel·ligents. Amb l'adveniment de la revolució dels wearables
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intel·ligents i l'Internet de les Coses, l'interès per aquests materials i productes ha crescut
dramàticament. Els tèxtils poden aportar avantatges, especialment per a aplicacions en les
quals es requereixen grans superfícies o cobertes flexibles on el pes lleuger, la comoditat i el
tacte suau són desitjables. A més de les capacitats electròniques o digitals, els tèxtils
dissenyats també poden respondre de manera intel·ligent a la temperatura, la humitat, els
estímuls fotocròmics, (bio) químics o físics, oferint un interessant potencial d'innovació per a
solucions mèdiques intel·ligents, roba esportiva i de treball, roba per a gent gran o altres
persones amb necessitats especials o per a interiors funcionals.
Un desafiament vàlid per a tot tipus de tèxtils d'alt rendiment, funcionals o intel·ligents és
l'aspecte de la reutilització o el reciclatge, pel qual s'han de desenvolupar solucions
tecnològicament viables i econòmicament sòlides.
Europa té una posició de lideratge únic en materials d'alt rendiment, funcionals i intel·ligents.
No obstant això, en altres regions del món, s'està adoptant ràpidament el desenvolupament
d'aquests materials. Una major recerca i innovació per mantenir i millorar encara més la
posició d'Europa és, per tant, altament estratègica, ja què la creixent competència, capacitat
de producció i processament de materials estan sent una tendència mundial. Les aplicacions
finals d'aquests tèxtils s'observen des de la mobilitat i l'energia, fins a la salut i la seguretat.

Figura 17: Solucions tèxtils intel·ligents i funcionals

Tema d'Innovació II: Fabricació digital avançada, cadenes de valor i models de negoci
Prioritat 2.1: Noves tecnologies de fabricació per al desenvolupament de tèxtils complexos
i estructures compostes
Ara que la digitalització i la interconnexió de cada fàbrica, cada màquina, cada component
tecnològic, i pràcticament cada peça de material que passa pel procés de producció promet
ser el següent canvi de paradigma, en la fabricació industrial, la indústria està a l'espera
d'acceptar el canvi i obtenir els beneficis en velocitat, productivitat, flexibilitat i qualitat. Les
primeres llavors d'aquesta 4ª Revolució industrial s'estan sembrant, actualment, a la indústria
tèxtil europea, però seran necessàries importants inversions en recerca i desenvolupament,
proves pilot i educació dels treballadors, en els pròxims anys, per aconseguir crear fàbriques
tèxtils intel·ligents.
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Figura 18: Tecnologies de fabricació tèxtil d'una fàbrica

Prioritat 2.2: Digitalització i flexibilització de processos productius i fàbriques
Avui dia, la indústria tèxtil està a l'avantguarda de la fabricació de materials d'alta tecnologia
mitjançant l'ús de materials complexos i simulació de paràmetres de processos. Les noves
tecnologies són part del procés productiu, per exemple mecatrònica, robòtica avançada, visió
artificial, machine learning (per permetre una producció eficient i integrada de complexos
sistemes d'un sol pas), estructures multicapa, en forma 3D o multimaterial / tèxtil i estructures
compostes. Els processos fiables, precisos i lliures de falles són una necessitat quan se
subministren materials i components als usuaris finals més exigents, com aeroespacial,
automotriu, enginyeria civil o el sector de les ciències de la vida i la medicina.

Figura 19: Sistema de bobinats per a la fabricació de tèxtils

Prioritat 2.3: Modelització virtual, disseny de materials i productes basats en fibra
Durant l'última dècada, els sistemes CAD inicialment utilitzat en 2D han començat a ser
modelats en 3D, el que ha impulsat la creació d'estudis de disseny i departaments de
desenvolupament, a més d'aconseguir importants avenços en la velocitat de creació i
l'eficiència del procés a causa de la reducció de desenvolupament de prototips físics.
Un altre factor important per a la virtualització de tèxtils prové de la tendència a l'alça de
mercats finals per a tèxtils tècnics com la indústria aeroespacial, automotriu i de dispositius
mèdics o enginyeria civil, amb el desenvolupament de productes virtuals, inclosa la simulació
de les característiques de rendiment del material durant la producció i l'ús. Encara es necessita
molta investigació per a la modelització realista de materials tèxtils complexos, funcionalitzats
o intel·ligents i la integració d'aquests models en sistemes de disseny i desenvolupament de
productes finals i comercialitzables.
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Figura 20: Modelització mitjançant les noves tecnologies

Tema d'Innovació III: Economia circular i eficiència de recursos
Prioritat 3.1: Noves tecnologies de processos flexibles per estalviar aigua, energia i
productes químics
Els principals impulsors de la innovació tecnològica en el sector tèxtil impliquen el pas del
processament tèxtil humit a sec, substituint el tenyit convencional, la impressió o l'acabat
mitjançant impressió digital pel tint amb processos de CO2, plasma, làser o revestiment. A
més, el malbaratament de material es pot reduir radicalment en passar de l'acoblament de
tallar i cosir a la manufactura sense costura, per exemple, en peces de punt o la producció
directa en 3D de peces tècniques tèxtils o compostes sense juntes.

Figura 21: Model d'economia circular per al reaprofitament en el sector tèxtil

Prioritat 3.2: Reciclatge tèxtil d'alta tecnologia per a conceptes d'economia circular
Les innovacions essencials encara no s'han implementat a gran escala, a causa de les
incerteses en les inversions requerides i la viabilitat econòmica a llarg termini dels models de
negoci circulars, a més de l'absència de compromisos a llarg termini amb els minoristes i els
processadors de residus.
En el marc legislatiu europeu, aquests sistemes (encara) no són favorables per als sistemes
circulars, tot i que el full de ruta de l'economia circular de la UE podria desencadenar canvis,
pel que fa a la contractació verda i la legislació (responsabilitat del producte). L'ús de materials
tèxtils reciclats pot ser promogut per aquests canvis.
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Figura 22: Exemples de reciclatge tèxtil

Prioritat 3.3: Substituts sostenibles per a productes químics de processament tèxtil
perillosos o de processament tèxtil basat en bioquímica
Aproximadament el 70% de totes les fibres tèxtils produïdes en el món, avui en dia, així com
la majoria dels productes químics de processament de tèxtils, estan basats en fòssils. Les
fibres naturals, si bé són clarament renovables, no són automàticament la solució més
sostenible, com és el cas del cotó convencional del que gran part es conrea amb un ús intensiu
d'aigua i pesticides, en algunes de les regions amb més problemes ambientals del món.

Figura 23: Substituts sostenibles per a productes químics

Prioritat 3.4: Conceptes de bio-refineria que utilitzen biomassa o residus europeus per
fibres tèxtils
El ràpid progrés de la productivitat agrícola i les noves tecnologies de processament de
biomassa representen un fort enfocament per millorar la posició competitiva de les fibres tèxtils
europees d'origen biològic. Els recursos forestals europeus i de residus agrícoles són una
matèria primera abundant, sostenible i econòmica per a les fibres tèxtils, així com la
bioquímica utilitzada en el processament i la funcionalització de tèxtils. A més de ser totalment
renovables, també ajuden a reduir els químics tòxics i perillosos de la indústria tèxtil i faciliten
els conceptes d'economia circular, a través d'un millor reciclatge o biodegradació de deixalles
de materials i un tractament més fàcil de les aigües residuals.
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Figura 24: Fibres tèxtils que utilitzen residus

Prioritat 3.5: Major ús de fibres naturals d'origen europeu
L'interès en el mercat de les fibres naturals cultivades a la UE, com el lli, el cànem, així com
la llana i el cotó europeus, està augmentant a causa de l'apreciació dels seus perfils de
sostenibilitat favorables i l'interessant potencial de la seva aplicació en els creixents mercats
finals de fibra tèxtil, com els compostos per a la construcció o el sector de l'automoció, la roba
funcional i interiors d'espais per a persones al·lèrgiques o consumidors generalment
conscients de la salut o material ignífug natural (és a dir, llana), per roba protectora.

Figura 25: Diferents tipus de fibres

Tema d'Innovació IV: Solucions d'alt valor afegit per a mercats en creixement
Prioritat 4.1: Solucions tèxtils intel·ligents i funcionals per a la salut, els esports i la
protecció personal
La roba de treball i la roba de protecció estan salvant la salut i la vida de milions de treballadors
i professionals que estan exposats a situacions perilloses, cada dia, a Europa. Aquestes
aplicacions han d'assolir un delicat equilibri entre ser protectors, i/o ser lleugers i còmodes per
utilitzar durant hores sense afectar el rendiment a la feina. Mentre que les generacions
anteriors d'aquests productes eren simplement de protecció passiva, com una segona pell, la
generació futura serà intel·ligent i proactiva, reaccionarà i s'adaptarà a les condicions físiques
canviants de l'usuari, així com a l'entorn circumdant.

Figura 26: Diferents tipus de peces de roba per a l'ús esportiu
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Prioritat 4.2: Solucions tèxtils per protegir a una població global en creixement
La societat europea envelleix ràpidament i requereix de noves solucions per a una assistència
sanitària millor i més assequible, per a la vida activa i independent de la gent gran o d’altres
persones amb necessitats especials. Els tèxtils s'han aplicat durant segles per tractar ferides
superficials o protegir la pell. Avui dia, els tèxtils es troben a tot arreu, en els entorns d'atenció
mèdica i d'ancians, s'implanten en el cos com a sutures, teixits artificials o dispositius mèdics,
compleixen funcions avançades de cura de ferides, ajuden a mantenir els pacients i entorns
hospitalaris lliures de contaminació microbiana o brinden suport mèdic. També són materials
indispensables per a la higiene de nadons i dones o per malalties o incontinències
relacionades amb l'edat.

Figura 27: Tèxtils aplicats al sector mèdic

Prioritat 4.3: Solucions tèxtils per a edificis energèticament eficients i interiors intel·ligents
Les persones busquen cases i llars que siguin segures, còmodes, funcionals, eficients en
energia i assequibles. A part de les tendes de campanya, els tèxtils no han estat un material
dominant utilitzat en la construcció. Però això està a punt de canviar. Les parets lleugeres
reforçades amb tèxtils i els elements de façana brinden als arquitectes noves opcions per
dissenyar espais de vida amb més llibertat. Els sostres i les espelmes tèxtils ajuden a regular
la llum i la temperatura. Les superfícies tèxtils intel·ligents creen interiors que són còmodes i
altament funcionals, al mateix temps.
Sectors com el de l'enginyeria civil utilitzen una àmplia gamma de materials tèxtils per a
infraestructures com túnels (revestiments), canonades (reforç), ponts (reparació i reforç),
carreteres, terraplens i dics (geotèxtils), parets verdes i sostres. Els sectors que proporcionen
recursos com energia, aliments i aigua a la població han començat a utilitzar solucions
intel·ligents basades en tèxtils. Aquests inclouen el suport al creixement i la protecció de
plantes, cultius i animals en el sector agrícola, cordes i xarxes per a pesca i aqüicultura,
reforços tèxtils i de fibra per a turbines i pales de rotor en el sector energètic, cèl·lules solars
flexibles, tancs flexibles, xarxes i filtres per a aigua i begudes, olis alimentaris, grans, fruites i
verdures en el sector de producció i distribució d'aliments. Les solucions tèxtils en aquestes
àrees també tenen el gran benefici de ser lleugeres, flexibles, plegables, inflables i
generalment de desplegament ràpid. Aquestes funcionalitats són crítiques en situacions de
desastres naturals o provocats per l'home.
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Figura 28: Solucions tèxtils per a diferents estructures

Prioritat 4.4: Solucions tèxtils per a sistemes de transport lleugers, nets i segurs
El sector industrial que subministra sistemes i serveis de transport s'esforça constantment per
reduir els costos i els impactes negatius del transport i ofereix solucions més intel·ligents i
eficients. Les iniciatives a gran escala en aquesta direcció inclouen: alleugerir pes dels
sistemes de transport per reduir el consum d'energia, el canvi de l'ús d'energia fòssil a
renovable (per exemple, biocombustibles i electro mobilitat) o la reducció d'emissions dels
sistemes de transport basats en motors de combustió (per exemple, filtres i catalitzadors). A
més de característiques de seguretat per assegurar passatgers i mercaderies (per exemple,
cinturons i xarxes de seguretat, bosses d'aire, empaquetatges de protecció, etc.).

Figura 29: Tèxtils utilitzats en sistemes de transport

Tendències del sector associades a la transformació digital
D'altra banda, els avenços tecnològics, la influència del nou consumidor i el boom de
l'emprenedoria estan construint un escenari sense precedents, on ja no hi ha barreres online
i offline, sinó que tot està integrat en un mateix univers de noves oportunitats i amenaces que
cal anticipar i analitzar i que estan impulsant la transformació de la indústria tèxtil, però, sobre
tot, el sector de la moda.
En aquest àmbit, l'Institut de l'Economia Digital d'ESIC Business & Marketing School (ICEMD)
i Coolhunting Group, van analitzar els factors i tendències que contribueixen a aquest procés
de transformació i van concloure el següent:
Eco-Fashion
El moviment 'slow fashion' comença a integrar-se en el dia a dia del consumidor, que es
preocupa cada vegada més per conèixer l'origen i la traçabilitat dels productes que adquireix,
així com per l'ètica en els processos de producció, i pel benestar animal. Sorgeixen noves
marques, també nous projectes dins de marques ja conegudes, novetats en materials i, fins i
tot, aplicacions mòbils per apropar encara més la moda sostenible i l’ètica al consumidor.
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Figura 30: Eco-Fashion

Nous materials
A conseqüència dels avenços tecnològics, els materials de peces de vestir, sabates o
complements són cada vegada més resistents i innovadors. Les grans marques estan
constantment buscant nous materials i processos de producció per crear productes més
resistents i adaptats a les necessitats individuals de cada consumidor.

Figura 31: Materials per al sector tèxtil

Indústria connectada
La integració de la tecnologia en la roba produeix un increment en les possibilitats i
funcionalitats, tant per a les marques com per als consumidors. Des d’aplicacions mòbils
connectades a peces fins a la compra gamificada o per al reconeixement d'imatges, l'objectiu
final és oferir un plus als consumidors i apropar, encara més, les marques al seu dia a dia.

Figura 32: Solucions digitals

Ecosistemes de negoci
S'identifiquen col·laboracions de marques que s'agrupen per aconseguir un fi comú, el de
connectar i acostar-se encara més a les necessitats canviants dels consumidors. Les marques
de moda tradicionals s'estan associant a empreses tecnològiques i digitals, unint les seves
forces, per poder competir millor, en un context que canvia i avança a gran velocitat.
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Figura 33: Logotips de Reimagine Textile, Texfor i Fedecon

Retail híbrid
Les marques estan buscant conèixer, en més profunditat, als seus consumidors. La seva
intenció és eliminar la barrera entre el digital i el físic, i personalitzar el màxim possible
l'experiència de compra. La integració online i offline no és el futur, és el present, i les botigues
híbrides són l'aposta per aconseguir oferir als consumidors la màxima facilitat, rapidesa i
conveniència en els processos de compra.

Figura 34: Botigues híbrides

Tendències tecnològiques transversals
En l’àmbit tecnològic, el sector es veu influenciat per les principals tendències de
transformació digital que està experimentant la indústria, en el seu conjunt:
Automatització, personalització i recomanació.
La integració de tecnologies permet introduir millores en l'experiència del client, ofertes més
personalitzades en funció dels hàbits i gustos de l'usuari i canvis en els processos, per a una
major automatització. Tot això ajuda als retailers a potenciar la seva marca, a acostar-se als
clients, a anticipar-se a les seves necessitats i a fer revisions i recomanacions de forma més
eficaç.

Figura 35: Sistemes automatitzats

Una de les tecnologies que més impactarà en la personalització dels productes tèxtils és la
impressió 3D:
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Figura 36: Avantatges de la impressió 3D

M-commerce:
Els usuaris passen cada vegada més temps en línia, amb els seus smartphones i tauletes.
Aquest fet està transformant el món del comerç, que ha passat de considerar als dispositius
mòbils com un enemic de les botigues físiques, a un aliat. Aquesta tendència incentiva la
coexistència del showrooming i del webrooming, combinant les seves possibilitats i buscant
l'atenció plena del client, compri per la via que compri.

Figura 37: Tauletes i smartphones

El creixent ús del mòbil està transformant la forma en la qual els clients es relacionen amb les
marques:

Figura 38: Avantatges del mòbil al sector
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Big data i fast data
El sector tèxtil, especialment els retailers, fan servir de forma creixent les analítiques de dades
per obtenir un major coneixement dels hàbits i gustos de l'usuari, i d'aquesta manera poder
detectar tendències, corregir problemes en els productes o, fins i tot, predir la demanda, a més
d'oferir informació i promocions personalitzades i nous serveis en temps real. La captura,
integració i anàlisi de les dades es realitza amb independència del canal físic o en línia amb
el que l'origina.

Figura 39: Avantatges del Big Data

La Internet de les Coses
Comença a ser una eina vital pel comerç, tant per personalitzar la informació i les promocions,
com per redissenyar les botigues i controlar les seves cadenes de subministrament i
inventaris. Els wearables també tenen el seu lloc en aquest ecosistema i contribueixen a
facilitar el procés de pagament.

Figura 40: Eina IoT

Alguns dels principals avantatges de l'IoT en aquest sector són:
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Figura 41: Avantatges IoT

Les xarxes socials
Deixen de ser únicament eines de màrqueting per tenir presència al llarg de tota la cadena de
valor i convertir-se en la base d'un comerç social recolzat en la confiança. Multitud de startups
i d'aplicacions competeixen, en el mercat, per potenciar les possibilitats comercials de les
xarxes socials i apropar marques i consumidors a través d'elles.

Figura 42: Xarxes socials

El gran creixement d'aquestes xarxes ha modificat de forma definitiva les estratègies de
comunicació de les marques de moda:

Figura 43 Avantatges de les xarxes socials
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Cloud - Els serveis en el núvol
Els serveis en el núvol són un dels principals eixos en la transformació digital de les
companyies. Permet connectar i integrar informació entre dispositius de les oficines, les
botigues físiques i les plataformes online, entre d'altres, d'una forma més senzilla i flexible.
Les aplicacions clau d'aquestes tecnologies són:

Figura 44: Aplicacions clau del cloud

Anàlisi de regions de referència en la
indústria tèxtil
En els apartats següents s'ha fet una selecció dels principals països de referència
internacional i europeus, pel que fa a patents públiques, tecnologies desenvolupades i
rellevància de mercat.

Suècia
Les vendes totals per a la indústria de la moda sueca van ser de 31 mil milions d’euros
l’any 2017. Això va representar un augment del 4,6% respecte a l'any anterior. El 68%
de les vendes consisteix en exportacions i el 32% correspon a la generació tèxtil, en el mercat
intern. Les exportacions van augmentar un 5,8% i el mercat intern es va incrementar un 2,1%.
En l'actualitat, la indústria tèxtil sueca es caracteritza per tres paraules clau: disseny, flexibilitat
i sostenibilitat. El disseny escandinau es refereix al disseny tradicional i és àmpliament
conegut arreu del món. La flexibilitat és el resultat de les demandes i necessitats específiques
que sorgeixen quan es produeixen productes especialitzats. Representa la importància de ser
flexible en aquest entorn i en les empreses tèxtils sueques que, al llarg dels anys, s'han
adaptat ràpidament al clima d'aquesta indústria que canvia ràpidament. La sostenibilitat es
caracteritza per objectius a llarg termini. Es tracta de noves fibres i processos i tèxtils amb
funció, és a dir, tèxtils intel·ligents. La sostenibilitat també té a veure amb la interacció entre
diferents indústries, així com amb la responsabilitat social corporativa (RSC) que fomenta un
impacte positiu en el medi ambient. Suècia li ha donat al món la innovació per als fabricants
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de màquines tèxtils (John Feeding System) i, a més, l’airbag va ser una innovació reeixida en
aquest país.
Els mercats d'exportació més importants per a la indústria tèxtil són: els països nòrdics i el
nord d'Europa, especialment Alemanya i el Regne Unit. Altres mercats interessants, per a les
empreses tèxtils són: Estats Units, Japó i Canadà. Els factors més importants per a les
empreses, a l'hora de triar països d'exportació són: la proximitat, la cultura similar i les barreres
lingüístiques baixes. No obstant això, les empreses més petites no exporten en gran mesura.
I les empreses més grans que ja exporten globalment, treballen sota altres condicions.

La indústria Tèxtil a la regió de Boras
Boras és la ciutat coneguda com la capital tèxtil a Suècia, i està situada a només una hora de
Göteborg. Al segle XIX, gairebé tota la població de la ciutat va dedicar la seva vida laboral a
la indústria tèxtil.
Igual que va passar en altres parts del món, aquest sector es va veure fortament afectat per
una crisi, a principis dels anys 70. La revitalització d'una indústria com la tèxtil, a través de
noves tecnologies, i una sinergia empresarial eficaç, basada en el model de clústers
(associació d'empreses i instituts que comparteixen un interès comú) ha retornat a Borås, la
ciutat tèxtil de Suècia, el seu protagonisme en aquest sector.
Avui s’hi troba el Textile Fashion Center, a les instal·lacions de les antigues fàbriques de
teixits. És un centre creatiu per a la ciència, l'educació, la innovació i els negocis relacionats
amb la indústria tèxtil i la moda. Compta amb el Museu Tèxtil per crear, investigar i
experimentar diferents tipus de tèxtils.

Estudi de patents a Suècia
En termes de patents, a Suècia destaquen: l’empresa tèxtil IRO (http://www.iroab.com/) que
desenvolupa tecnologies relacionades amb telers, on el subministrament massiu de la trama
no passa per un cobert, p. ex. telers sense volant, teles de llançadora o circulars (D03D47); el
fabricant de productes d’higiene SCA (https://www.sca.com/sv/), desenvolupa noves
invencions, principalment de nous bandatges i apòsits i teixits de ﬁbra o materials ﬁlamentosos
(A61F13, D04H1); Autoliv (avui formant part del grup Berry) se centra en teixits caracteritzats
pel material o la construcció del ﬁl o altres elements de trama o ordit utilitzats (D03D15);
així com Oxeon (oxeon.se), que està especialitzada en tecnologies de teixit de cinta i
reforços de ﬁbres de carboni (Textrem®); altres empreses sueques rellevants són: la
multinacional fabricant d’envasos plàstics SIG i l’empresa de solucions per al sector mèdic
Moelnlycke (https://www.molnlycke.com/), que faroba protectora professional, industrial o
esportiva, p. ex. vestits de cirurgians o peces de protecció contra cops (A41D13).
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Figura 45: Àrees d’especialització dels principals titulars de la indústria tèxtil de Suècia.

Centres tecnològics i Universitats de referència
A Suècia, el centre tecnològic de referència és RISE, d'altra banda s'identifiquen les dues
Universitats més grans del país com a entitats que contínuament aporten valor al sector tèxtil.
La següent figura comparativa serveix per posar en perspectiva l'aportació del Centre
Tecnològic respecte a les principals Universitat de Suècia:

Centres i Univerisitat de referència a Suecia
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Figura 46: Comparativa entre l’aportació de diferents universitats a Suècia i el centre tecnològic RISE

RISE
RISE es posiciona com un dels principals centres tecnològics de Suècia i d'Europa. En la
indústria tèxtil estant focalitzats en el desenvolupament de projectes d'innovació en l'àmbit de
la sostenibilitat, la sensòrica, la química i els materials avançats, entre d'altres.
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SWEREA - La divisió de materials i producció de RISE dóna suport a la innovació i el
desenvolupament mitjançant: nous dissenys, materials, mètodes de fabricació optimitzats i
protecció contra la corrosió. Cada any, Swerea porta a terme més de 4.000 tasques de recerca
i desenvolupament per a clients i organismes de finançament del sector públic.
Universitat de Borås i Smart Textile Iniciative
L'Escola Sueca de Tèxtils va ser fundada per la Universitat de Borås, el 1866, i actualment
compta amb uns 900 estudiants de tot el món, en set programes de grau i set programes de
màster.
La iniciativa Smart Textiles és un entorn creat al voltant de col·laboracions estretes entre la
Universitat de Borås, l'Institut de Recerca Tècnica SP de Suècia, Swerea IVF i l’Inkubator de
Borås. Amb més de 500 projectes de recerca, impulsats per l'empresa, des de la fundació de
la iniciativa l’any 2006, Smart Textile no només s'ha convertit en un motor per a la indústria
tèxtil a Suècia, sinó en un actor important en l'àmbit internacional. Des de la tardor de 2013,
Smart Textile forma part de l'exclusiu grup tèxtil al Textile Fashion Center, dins el campus de
la Universitat de Borås.
Avui, la comunitat d'investigació, la comunitat empresarial, les institucions i el sector públic
s'uneixen per trobar les solucions de futur. Smart Textiles Initiative ofereix una solució
completa que inclou: des de la investigació bàsica, fins al desenvolupament de prototips.
University of Stockholm
La Universitat d’Stockholm, que destaca per ser la més rellevant del país, va ser fundada el
1878 amb l'ambició de revitalitzar l'educació superior a Suècia.
En l'àmbit tèxtil, a més de les seves formacions específiques, han desenvolupat projectes de
químics en teixit, com per exemple mètodes per a l'anàlisi selectiu de quatre grups de
compostos d'interès que es troben presents en una gran quantitat de peces: quinolines,
benzotiazoles, benzotriazoles i nitroanilinas.

Iniciatives, entitats i programes
RISE i els seus projectes emblema en el sector tèxtil:
DyeTex- Un procés de tint sostenible per al reciclatge de tèxtils:
L'objectiu del projecte és desenvolupar una tecnologia eficient d'encesa i apagat, per tenyir de
forma sostenible teles de cotó. El mètode que utilitza surfactants adequats i tints hidròfobs de
rellevància industrial podria ser una resposta eficient a la necessitat mundial de processos de
reciclatge de tèxtils de circuit tancat.
Chitosan-nanocellulose composite fibres:
L'objectiu del projecte és desenvolupar una nova generació de fibres artificials a partir del
quitosà. El quitosà té una estructura química molt similar a la de la cel·lulosa, el que el
converteix en un candidat prometedor com a futura matèria primera en els tèxtils. En aquest
projecte, s'estudia la incorporació de nanocelulosa per proporcionar reforç mecànic.
SUPFES:
Aquest projecte té una visió holística sobre l'ús de químics fluorats, en la indústria tèxtil,
estudiant les emissions, els cicles de vida i la toxicitat humana i aquàtica. Per crear possibilitats
de canvi real, el projecte SUPFES també estudia la substitució pràctica del compost fluorat en
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aplicacions tèxtils. Això significa que els substituts s’han d'avaluar pels seus efectes
ambientals, però també s'han d'avaluar pels seus efectes funcionals, durabilitat i compatibilitat
amb el processament de tèxtils. Per poder fer això, el projecte ha creat un entorn d'investigació
amb investigadors d'un institut de recerca, dues universitats sueques i una holandesa. La
investigació abasta toxicologia humana i aquàtica, estudis d'emissions, avaluacions del cicle
de vida, però també inclou investigacions sobre el processament de tèxtils, anàlisis i proves.
S’espera que el projecte provarà la hipòtesi que les emissions d'aquests productes químics
es generen principalment com emissions difuses, és a dir, com emissions petites i grans durant
tota la vida útil del producte, i que els tèxtils són una font important d'aquestes emissions.
COLOREEL (Suècia)
Coloreel és una companyia sueca d'innovació tecnològica en la indústria tèxtil. Des de 2009
la companyia ha desenvolupat la tecnologia Coloreel, una innovació revolucionària que permet
la coloració de fil tèxtil d'alta qualitat sota demanda, obrint noves possibilitats de dissenys en
brodats. El primer producte de Coloreel basat en aquesta tecnologia és una unitat de coloració
de fil que va ser creada per ser usada amb màquines de brodat industrial. A més aquesta
tecnologia pot ser usadatambé per cosir, teixir, fer cistelleria, i altres.
La immediata coloració del fil, durant la producció, permet obtenir dissenys únics i millora
enormement l'eficiència general de la producció. La unitat Coloreel ofereix una solució a
alguns dels majors reptes en la indústria del brodat. Amb un sol rodet de fil, aquesta tecnologia
permet crear brodats únics sense limitacions en l'ús del color. A més, millora l'eficiència,
minimitzant el temps de re enfilat i reduint, significativament, la necessitat de mantenir un estoc
de fil.

Figura 47: Exemple de la tecnologia Coloreel

La màquina de Coloreel té 5 seccions amb diferents funcionalitats:
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1.- Primera matèria: Fil
2.- Procés d'acolorit del fil
3.- Fil de color
4.- Productes brodats amb qualsevol màquina de brodat
5.- Producte final

Figura 48: Màquina de Coloreel

Alguns dels avantatges del producte desenvolupat per l'empresa sueca són:
•
•
•
•
•
•

•
•

Reducció del temps de producció i flexibilitat millorada
No es necessiten grans inventaris amb una gran varietat de colors de fils
No cal demanar fils en colors personalitzats
No es requereixen modificacions en la màquina. Coloreel és una unitat autònoma
Les principals marques de brodat poden equipar-se amb Coloreel
Es redueix el temps de preparació i es millora la producció, a causa d'un menor nombre
de parades durant el procés, pels canvis de color. Es pot reduir el temps total de
producció, fins a un 80%, en dissenys complexos
Optimitza l'ús de les màquines de brodat
Una vegada que el fil ha estat acolorit per Coloreel i s'ha acabat el brodat, es pot
utilitzar i rentar immediatament, sense necessitat d'un post tractament.

The Better Cotton Initiative
Les principals marques sueques, entre elles IKEA, H&M, KappAhl, LINDEX, Gina Tricot,
Stadium i Hemtex, s'han unit al consorci de Better Cotton Initiative (BCI), que busca millorar
la producció del cotó, tant per al medi ambient, com per als treballadors del sector. BCI pretén
comptar amb 5 milions d'agricultors que produeixin 8.200.000 de tones mètriques de "millor
cotó", per al 2020. Per IKEA, el cotó és la segona matèria primera més important després de
la fusta. La participació d'IKEA en aquesta iniciativa es basa en un cas de negoci al llarg de la
cadena de subministrament, a partir de la transferència de solucions agrícoles eficients, en
recursos als productors de cotó i el desenvolupament de la capacitat de les organitzacions de
productors de BCI, així com la producció millorada de cotó per optimitzar la cadena de
subministrament, mitjançant la participació d'actors locals i internacionals.
Produir cotó manté el sistema de vida de més de 250 milions de persones. No obstant això,
el futur del cotó és vulnerable als desafiaments del canvi climàtic, l'escassetat d'aigua i la
pressió de les plagues. Avui en dia, menys del 20% del cotó es conrea d'una manera que
protegeixi activament a les persones i al medi ambient. BCI busca canviar-ho i s'esforça per
transformar la producció de cotó des de zero, ajudant als agricultors a adoptar pràctiques
agrícoles sostenibles i a produir un cotó en millors condicions, tant per als agricultors com per
al medi ambient i el futur del sector. Per aconseguir un impacte significatiu, això equival a
arribar a un gran nombre d'agricultors de manera ràpida i efectiva, mentre es treballa en
estreta col·laboració amb els membres i socis de BCI, per fer de Better Cotton una realitat
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pràctica, per al sector del cotó. L'objectiu de la iniciativa és convertir el cotó en un producte
sostenible, que representi el 30% de la producció mundial per a 2020.
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Bèlgica
El sector tèxtil a Bèlgica dóna feina a més de 42.500 persones en 1.320 fàbriques tèxtils.
El segment de teles va ser el més lucratiu l’any 2018, amb ingressos totals d’1,8 mil milions
d’euros, equivalents al 69,2% del valor total del mercat. Aquesta indústria està coberta per
dues grans organitzacions: Fedustria, per al sector tèxtil, i Creamoda, per al sector de la
confecció.
Els centres de la indústria tèxtil són: Flanders, Bruges, Brussel·les, Verviers, Gant, Courtrai
(Kortrijk) i Malines (Mechelen). Les catifes es fabriquen en grans quantitats a Saint-Nicolas
(Sint-Niklaas). Brussel·les i Bruges es caracteritzen per la roba de llit fina i l'encaix. Bèlgica és
reconeguda per la seva notable creativitat de disseny, la seva llarga experiència en fabricació
i els alts estàndards de qualitat. The Six of Antwerp (Walter Van Beirendonck, Ann
Demeulemeester, Dries Van Noten, Dirk Van Saene, Marina Yee en Dirk Bikkembergs),
Maison Martin Margiela, AF Vandevorst, Raf Simons, Kris Van Assche, Anna Heylen i altres
dissenyadors han posat Bèlgica al mapa del món.

La indústria Tèxtil a Flanders:
Flanders és la llar d'un dels grups tèxtils més grans d'Europa. A més de comptar amb una
tradició de segles en la fabricació de tèxtils d'alta qualitat, la regió continua innovant en aquest
camp fins a dia d'avui. A més dels tèxtils per a interiors i peces de vestir, moltes empreses a
Flanders compten amb una sòlida experiència en tèxtils tècnics, el segment de major
creixement en la indústria tèxtil local. Des de tèxtils agrícoles i geo-tèxtils, a la construcció,
roba protectora, industrial, automotriu, ecològica, esportiva i mèdica: les possibles aplicacions
dels tèxtils tècnics són àmplies.

Estudi de patents a Bèlgica
En termes de patents, a Bèlgica, fabricants tèxtils com Van de Wiele
(https://www.vandewiele.be/en) operen en telers apiladors de teixit (D03D39) i articles amb
característiques superﬁcials similars, inserint bucles, en un material base (D05C15); Picanol
(https://www.picanol.be/) treballa en el disseny i fabricació de telers amb caixes de canvi
(D03D43); el fabricant de brides adhesives Velcro (https://www.velcro.es) s’especialitza en
productes caracteritzats per la no homogeneïtat o l’estructura física (B32B5); l’històric
fabricant de catifes Louis de Poortere Deco (https://www.louisdepoortere.com/) fa catifes
amb dissenys especíﬁcs, i el fabricant de cablejat d’acer Bekaert (https://www.bekaert.com)
se centra en teixits dissenyats per articles especíﬁcs.
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Figura 49: Àrees d’especialització dels principals titulars de la indústria tèxtil de Bèlgica
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Figura 50: Comparativa dels diferents centres tecnològics a Bèlgica

Imec R&D (Bèlgica)
IMEC, amb seu a Flanders, ja compta amb nombroses innovacions "tèxtils intel·ligents" sota
la màniga. Per exemple, el centre d'investigació per a la tecnologia nano, micro i digital ha
desenvolupat un teixit de dues capes que integra components electrònics i conductors
expansibles. Aquesta innovació es pot utilitzar per a aplicacions mèdiques, com fundes de
coixins que controlen la transpiració d'un pacient, i bolquers d'un sol ús intel·ligents que
mesuren el contingut d'humitat amb fins urològics.
Per altra banda, Imec col·labora amb TNO i la Universitat de Ghent en el marc del Centre
Holst per desenvolupar productes electrònics flexibles i integrar-los en tèxtils com, per
Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de Mataró i Maresme

Projecte cofinançat pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020

52 de 66

exemple, peces de vestir i roba. Els tèxtils intel·ligents desenvolupats pel centre se senten
còmodes a la pell i es combinen a la perfecció amb les teles i la roba, el que contribueix a
solucions de salut portàtils més còmodes.
La seva tecnologia d'interconnexió patentada conserva les propietats originals de la tela, de
manera que roman flexible, elàstica, transpirable, lleugera i es pot rentar. També els dóna als
desenvolupadors una total llibertat en la col·locació de sensors, actuadors i components
electrònics, per garantir la màxima qualitat de les dades. Tots els passos utilitzats per integrar
la funcionalitat electrònica intel·ligent, inclosa la tècnica de laminació i la tecnologia
d'interconnexió, són totalment compatibles amb la majoria dels processos de producció de
materials estàndard i les tècniques de fabricació de tèxtils convencionals.
Centexbel
Les activitats d’R+D de Centexbel-VKC donen suport a les empreses tèxtils, de transformació
de plàstics i relacionades amb l'objectiu explícit de reforçar la capacitat d'innovació de les
petites i mitjanes empreses (PIME) i ajudar a la indústria en la seva transició cap a un futur
sostenible. Com una institució d'investigació creada per a la indústria, van iniciar i participen,
en projectes de recerca precompetitius finançats amb fons públics, i en projectes de recerca
per contracte, orientats al mercat.
Centexbel-VKC té quatre camps de competència per organitzar i estructurar les activitats de
recerca dedicades a tèxtils i plàstics:
•
•
•
•

Caracterització i optimització de matèries primeres i reciclats de polímers / tèxtils
Enginyeria de filats
Investigació en aplicacions tèxtils i plàstiques d'alta gamma
Crear valor afegit a través del recobriment i l’acabat

En el sector tèxtil, s'han especialitzat en la funcionalització de teixits i modificació de
superfícies. Respecte a la funcionalització tenen coneixement en: comoditat, transpirabilitat,
impermeabilitat, regulació tèrmica, propietats antimicrobianes, cura fàcil, longevitat, retard de
flama i en el rendiment mecànic general dels tèxtils. Pel que fa a la modificació de superfícies
es pot fer mitjançant diferents mètodes, per tal de modificar determinades característiques de
la superfície, com ara: la rugositat, la hidrofilicitat, la càrrega superficial, l’energia superficial,
la biocompatibilitat i la reactivitat. La modificació de superfícies sovint es realitza en vista dels
processos posteriors d’acabat, tenyiment i/o recobriment.
Flanders Make (Bèlgica)
Flanders Make és el centre de recerca estratègica per a la indústria manufacturera. El seu
objectiu és contribuir al desenvolupament tecnològic dels vehicles, màquines i fàbriques del
futur. Flanders Make treballa de la mà amb grans empreses, per desenvolupar i millorar les
seves màquines tèxtils, com per exemple Picanol.
L’experiència de Flanders Make se centra en quatre dominis. En cadascun d’ells, la
modelització i la virtualització tenen un paper important. Aquests quatre dominis s’han traduït
en grups de competències que treballen conjuntament amb empreses, altres institucions de
recerca i centres de coneixement. A cadascun d’aquests clústers competencials s’han
assignat diversos laboratoris bàsics que realitzen projectes de recerca concrets. Aquests
quatre sectors són:
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•
•
•
•

Decisió i control
Disseny i optimització
Assemblatge flexible
Productes en moviment

Iniciatives, entitats i programes
SmartX: European Smart Textiles Accelerator
SmartX és l'abreviatura de "Accelerador de Tèxtils Intel·ligents d'Europa". Els projectes
d'innovació recolzats a través del programa SmartX Accelerator se centren en connectar
prototips de disseny prometedors i un creixent interès del mercat final en tèxtils intel·ligents i
dispositius portàtils. Per comercialitzar aquests productes ràpidament i amb un preu raonable,
es requereix una nova cadena de valor industrial composta per fabricants de tèxtils i
microelectrònica, integradors i assembladors, experts en processament de dades i IoT,
proveïdors de tecnologia de fabricació, distribuïdors, proveïdors de fons i usuaris finals.
L’Accelerador SmartX s'establirà en una cartera de fins a 40 projectes pioners, que exploraran
una o més etapes d'aquesta nova cadena de valor amb un enfocament en els passos crítics
de fabricació, comptant amb un pressupost de 2,4 milions d’euros.
El projecte té un consorci de 13 socis de 7 països europeus: Centexbel, Up-tex, Steinbeis
Zentrum, Citeve, IFM, Sourcebook, DSP-Valley, CITC, DITF, Texfor, POINTEX i Smart Tèxtils.
CENTEXBEL: Bio based flame retardant textiles and leather
El centre tecnològic Centexbel està portant a terme aquest projecte amb l'objectiu de
desenvolupar recobriments i acabats retardants de flama (FR) no tòxics, duradors i de base
biològica. Se sap que els polímers de base biològica fosforilats (per exemple, lignina
modificada) tenen un efecte de FR a través de la formació de la capa barrera. També se sap
que la combinació de fòsfor i compostos que contenen nitrogen sovint actua de forma sinèrgica
i, per tant, ja s'utilitza en els sistemes FR convencionals. Aquest principi ara hauria de ser
transferit a les proteïnes. Des d’aquest projecte, s'avaluarà la implementació del FR de base
biològica de nou desenvolupament, en l'acabat i revestiment de cuir i tèxtils. D'acord amb el
seu rendiment, es contemplen diferents aplicacions finals (cuirs, tèxtils per a exteriors, tèxtils
per a interiors i tècnics).
El reglament REACH per a substàncies químiques té un gran impacte en la indústria de
recobriments i acabats. Alguns FR han estat prohibits per les regulacions de la UE (REACH),
per la seva hostilitat ambiental. Per tant, hi ha la necessitat de buscar nous additius de FR que
respectin el medi ambient.
A més de la regulació, la indústria es veu desafiada per la creixent consciència "bio, ecològica
i respectuosa amb el medi ambient" del consumidor, que resulta en diverses etiquetes de
tèxtils i cuir. A més, les normes i regulacions mediambientals prescriuen una reducció de les
emissions de CO2. Una estratègia important per aconseguir això és el reemplaçament dels
recursos petroquímics per productes alternatius neutres en CO2, com els biopolímers.
Aquest projecte té un consorci en el qual participen: Centexbel (Bèlgica) i Filk e.V.,
(coordinador global, Alemanya).
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Fladers Make i Picanol:
Flanders Make destaca amb dos grans projectes, en què ha col·laborat amb l'empresa
Picanol.
COOLING SYSTEM:
Picanol amb Flanders Make, van desenvolupar models d'un motor electro-tèrmic i una placa
de refrigeració, per al refredament de líquids. Aquests models permeten fer simulacions de
sistemes per identificar colls d'ampolla tèrmics i optimitzar els paràmetres de disseny.
Posteriorment, el model creat es va validar en una placa genèrica refrigerada per aigua en
una cambra climàtica de Flanders Make. D'aquesta manera, es podria avaluar l'impacte
d’entre d’altres, del cabal de la bomba, la topologia de la cadena de refredament o la potència
de refredament del radiador, en els rendiments de la placa de refredament i es podria
optimitzar el disseny en conseqüència.
Habilitació de nous materials en maquinàries existents:
Mitjançant la utilització de sensòrica es controla el procés productiu de peces tèxtils amb ús
de materials de menor cost i propietats físiques. El desenvolupament d'aquest projecte ha
portat a Picanol al repte que aquests mesuraments siguin el més precisos possible,
independentment dels factors ambientals. Això ha implicat en la necessitat de sensors
altament robustos, que han de ser desenvolupats per Flanders Make.
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Països Baixos
El sector holandès de peces de vestir i tèxtils és un sector de 20 mil milions d'euros
que ofereix feina a 100.000 persones, als Països Baixos i 60.000 persones en altres
països que treballen amb contractes amb empreses holandeses. Els teixits, que
consisteixen en peces de consum (40%), roba esportiva (5%) i roba de treball (5%),
representen aproximadament la meitat de la facturació en el sector tèxtil i de peces de vestir
holandès. L'altra meitat del sector està dividida en parts iguals entre tèxtils per a la llar (25%),
incloses catifes i mobles, i tèxtils tècnics (25%).
Les empreses no holandeses que operen en el mercat holandès representen aproximadament
la meitat de totes les vendes de peces de vestir. Les empreses comercials i de producció,
moltes de les quals són membres de les tres associacions de la indústria holandesa, generen
la major part de les vendes. Una petita, però creixent proporció de les vendes pot atribuir-se
a empreses en les que les activitats principals no són el comerç o la fabricació de tèxtils i
peces de vestir com, per exemple, els supermercats.
El sector de peces de vestir i tèxtils té una llarga història als Països Baixos, amb Leiden,
Twente i Brabant com els principals centres regionals. Encara que part de la producció encara
té lloc als Països Baixos, la majoria de les peces de vestir i tèxtils es produeixen fora del país
i de la Unió Europea.

La indústria Textil a Twente a Enschede
Històricament, Enschede ha estat una ciutat de referència, pel que fa al desenvolupament de
tèxtils de la indústria holandesa. Enschede va ser originalment un assentament agrícola. A les
hores, van començar a teixir roba per crear ingressos addicionals, les teles es van vendre a
venedors ambulants itinerants que les van vendre per grans quantitats de diners a l'oest dels
Països Baixos. Com a resultat del seu èxit, alguns dels venedors ambulants van decidir
establir-se com a fabricants a Enschede i els seus voltants, una àrea més coneguda com a
Twente, i van fer que els agricultors treballessin per a ells. Els fils es van lliurar a les cases
dels grangers i es van teixir en telers, en petites habitacions, a casa seva. A principis del segle
XVIII, no menys del 40% de la força laboral an Twente estava emprada en la indústria tèxtil.
Tot i que la fabricació de tèxtils ha finalitzat en gran part a Enschede, el coneixement relacionat
amb els tèxtils no ha desaparegut. El Col·legi Tècnic de Tèxtils dels Països Baixos està ubicat
a Enschede i moltes empreses en Twente continuen tenint èxit amb els tèxtils, ja sigui a través
del comerç, el disseny o la producció en mercats especialitzats.

Estudi de patents a Holanda
En termes de patents, als Països Baixos, tant l’empresa de neumàtics Bridgestone
(https://www.bridgestone.es/),
com
l’empresa
de
bioplàstics
Synvina
(https://www.synvina.com/) han patentat tecnologies de producció de ﬁlaments artiﬁcials
monocomponents o similars de polímers sintètics (D01F6) i ﬁls de fantasia (D02G3); el grup
alimentari DSM, a més d’aquestes àrees, també ha focalitzat importants esforços en materials
laminars ﬂexibles, com ara ﬁls enganxats a materials macromoleculars (D06N7), entre d’altres.
La multinacional Philips, ha patentat intensivament, entre tants d’altres sectors -en tecnologies
de planxat de roba (D06F75, D06F87)-. Altres empreses destacades són les multinacionals
químiques Sabic (https://www.sabic.com) i Teijin Aramid https://www.teijinaramid.com) i el
fabricant tèxtil Low&Bonar (https://www.lowandbonar.com).

Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de Mataró i Maresme

Projecte cofinançat pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020

56 de 66

Figura 51: Àrees d’especialització de la indústria tèxtil dels Països Baixos
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Figura 52: Comparativa de centres tecnològics dels Països Baixos

Universitat d'Eindhoven
La Universitat d'Eindhoven o Universitat Tecnològica d'Eindhoven, és una universitat
politècnica localitzada a la ciutat d'Eindhoven, als Països Baixos. Va ser fundada l’any 1956,
pel govern holandès, i fins a mitjans dels 80 es va cridar Technische Hogeschool Eindhoven,
abreujada THE.
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La Universitat s’ha especialitzat en tèxtils intel·ligents i en conjunt amb Delft University of
Technology, la Design Academy Eindhoven i Saxion University of Applied Sciences estan
investigant en nous desenvolupaments funcionals dels Teixits.
Delft University of Technology
La Universitat Tecnològica de Delft és una entitat legal pública de conformitat amb la Llei
d'Educació Superior i Recerca (WHW). Les seves tasques principals inclouen proporcionar
l’educació científica, realitzar investigacions científiques, transferir coneixements a la societat
i promoure la responsabilitat social.
La Universitat compta amb una àrea d'investigació dedicada al desenvolupament de teixits
intel·ligents. La versatilitat que els proporcionen els seus coneixements d'enginyeria,
electrònica i materials els ha permès desenvolupar diversos projectes en l'àmbit de dispositius
portàtils i equipament esportiu, entre d'altres.

Iniciatives, entitats i programes
DyeCoo
L’any 2012, Nike va anunciar una associació estratègica amb DyeCoo Textile Systems BV,
una companyia amb seu a Holanda que ha desenvolupat i construït la primera màquina
comercialitzable per tenyir teixits sense utilització d'aigua. En utilitzar diòxid de carboni reciclat,
la tecnologia de DyeCoo elimina l'ús d'aigua en el procés de tint de tèxtils. El nom "DyeCoo"
es va inspirar en el procés de "tint" amb "CO2".
El tint tèxtil convencional requereix quantitats substancials d'aigua. De mitjana, a l’actualitat,
es necessiten entre 100 i 150 litres d'aigua per a processar 1kg de materials tèxtils. Els
analistes de la indústria estimen que més de 77 milions de tones de polièster es van tenyir
durant el 2016. A mesura que aquesta tecnologia es porta a escala, ja no es necessitaran
grans quantitats d'aigua utilitzada en el tint de tèxtils convencionals, ni es requerirà l’ús
proporcional de l'energia generada per a combustibles fòssils, per escalfar grans quantitats
d'aigua. L'eliminació de l'aigua del procés de tint de tèxtils també elimina el risc d’ús d'afluents
indiscriminadament, un perill ambiental latent. El CO2 utilitzat en el procés de tint de DyeCoo
també es recupera i reutilitza.
DyeCoo és la primera companyia a aplicar amb èxit el procés de SCF CO2 al tint comercial de
teixits de polièster, i ja s'estan realitzant investigacions per aplicar la tecnologia a altres teixits
naturals i sintètics. La tecnologia SCF CO2 s'utilitza de manera segura, a escala, en altres
indústries, com el descafeïnat del cafè, l'extracció de sabors i fragàncies naturals, etc.

Figura 53: Avantatges de DyeCoo
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La tecnologia desenvolupada per DyeCoo utilitza coneixement patentat i provat industrialment
basat en l’ús del CO₂, en lloc d'aigua. La tecnologia utilitza el CO₂ recuperat com a mitjà de
tenyit, en un procés de circuit tancat. Quan es pressuritza, el CO₂ esdevé supercrític (SCCO₂), una fase entre un líquid i un gas. En aquest estat, el CO₂ té un poder dissolvent molt
alt, cosa que permet que el tint es dissolgui fàcilment. Gràcies a l'alta permeabilitat, els tints
es transporten fàcilment i profundament a les fibres, creant colors vibrants. La tinció amb CO₂
no necessita productes químics de procés per dissoldre els tints. La tecnologia utilitza tints
100% purs i amb una absorció de més del 98%. No hi ha productes químics de procés, ni
aigües residuals, de manera que no és necessari el tractament d’aquestes. El CO₂ que
s'utilitza es recupera de processos industrials existents, reciclant el 95% d'aquest en un
sistema de circuit tancat.
La tinció amb CO₂ és un procés sec, que elimina la necessitat d'evaporar l'aigua. L'addició de
l'absorció de color eficient i els cicles de lots curts fan que aquesta tecnologia sigui molt eficient
energèticament. És més, els cicles de lots curts, l'ús eficient del tint i el tractament sense
aigües residuals contribueixen a reduir significativament els costos operatius.
Texperium
Texperium és un Centre d'Innovació Oberta per al reciclatge de tèxtils d'alta qualitat, situat a
Holanda amb impacte a tot Europa. El Centre es va establir el 2010, com una fundació sense
ànim de lucre. Texperium està especialitzat en l'àrea tecnològica del reciclatge mecànic de
tèxtils: classificació, trituració i filatura de materials tèxtils post-consum. L'atenció se centra en
el reciclatge mecànic de tèxtils post-consum no reutilitzables, els denominats Flock i
subproductes, que ara sovint es destinen a la incineració o es reutilitzen amb un valor molt
baix.
El Centre ofereix serveis d'assessorament fins al desenvolupament d'innovacions i millores de
productes. Texperium ofereix solucions en tots els aspectes del reciclatge mecànic de tèxtils
i el reprocessament d'alta qualitat.
FIBERSORT
Cada any, més de 20 milions de tones de tèxtils de post-consum es dipositen a Europa i
Amèrica del Nord simplement perquè aquests articles han arribat al final de la seva primera
fase d'ús. Aquest romanent de producte ofereix una gran oportunitat per aplicar estratègies
circulars a la indústria amb la finalitat de capturar el valor inherent dels tèxtils, desplaçar l'ús
de fibres verges aigües amunt i eliminar les deixalles tèxtils aigües avall.
En aquest context, Valvan Baling Systems ha presentat FIBERSORT, una nova tecnologia
que permet a la indústria del reciclatge identificar i separar tèxtils segons el tipus de fibra.
Abans d'aquest projecte, el valuós teixit era necessàriament reciclat durant el procés de
reciclatge de tèxtils. Ara, FIBERSORT permet ordenar automàticament aquest teixit pur,
segons el tipus de fibra en diferents categories. La tecnologia d'escaneig que s'utilitza és
l'espectroscòpia NIR. Aquesta és una tècnica espectroscòpica basada en absorcions
moleculars, mesures en la part de l'infraroig proper de l'espectre. Aquesta tècnica és sensible
als components orgànics i atès que tots els tèxtils són orgànics, no hi ha límit per als tipus de
fibra que poden reconèixer-se.
Atès que aquest procés requereix l’alimentació d'una peça a la vegada, el subministrament
dels tèxtils al sistema també ha de ser peça per peça. Actualment, això es pot fer de forma
manual per un operador.
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Aquest projecte tracta d’una tecnologia que classifica
automàticament grans volums de tèxtils mixtes de postconsum, per tipus de fibra. Un cop classificats, aquests
materials es converteixen en materials d'entrada fiable i
consistent per recicladors tèxtils de gran valor.
Les tecnologies de reciclatge d'alt valor poden convertir els residus de baix valor en tèxtils
nous, i són una fase crítica en la cadena de subministrament circular. Per tant, el FIBERSORT
és una tecnologia clau que permetrà que els recursos tèxtils passin repetidament per la
cadena de subministrament. Un cop comercialitzat, crearà un punt d'inflexió per a una nova
indústria tèxtil circular.

Figura 54: Tecnologia FIBERSORT

La capacitat de FIBERSORT actualment és d'una unitat per segon, però en realitzar més
proves i optimitzacions, s'espera que pugui augmentar la capacitat, encara més. Després de
l'exploració NIR, l'espectre s'analitza i es compara amb una extensa base de dades de tèxtils,
per determinar el tipus de fibra: cotó, llana, acrílic, polièster, i fins i tot, una barreja d'aquestes
fibres. La tecnologia es pot adaptar per incloure altres fibres orgàniques i s'obté després d'una
sèrie de proves exhaustives amb tèxtils del tipus de fibra requerit. Quan es determina el tipus
de fibra, el tèxtil es classifica automàticament, per aire pressuritzat, en la categoria
corresponent. El nombre de categories és il·limitat.
SGP prints
L'equip d'impressió tèxtil digital està disponible des de fa més de 20 anys, però, avui en dia,
és el segment de més ràpid creixement, dins de la maquinària tèxtil. Gherzi va realitzar un
estudi global per identificar els principals motius de les inversions en impressió tèxtil digital.
Les conclusions de l'anàlisi assenyalen que el creixement encara no es deu als avantatges de
costos directes (enfront de les tecnologies d'impressió tèxtil tradicionals), sinó a diversos
paràmetres indirectes que subratllen els avantatges de la impressió tèxtil digital, com: a) la
velocitat de comercialització b) la flexibilitat de disseny i c) els nous models de negocis. Un
major augment de la penetració en el mercat també reduirà els costos d'impressió directa i,
per tant, augmentarà contínuament la participació de la impressió digital dins de la impressió
tèxtil (avui dia aproximadament un 3% en volum).
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Tenint en compte el cost de la impressió pura, la impressió tèxtil digital, en la majoria dels
casos és més costosa que la impressió tèxtil tradicional. L'avantatge real del cost es limita al
fet que, amb la impressió tèxtil digital, no es necessiten pantalles. Atès que per a cada color
en ús es necessita una pantalla amb la impressió tèxtil tradicional, i s'usen més colors, és més
atractiva la impressió digital, en comparació directa amb la tradicional.
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Alemanya
La indústria tèxtil d'Alemanya és gran, encara que no tan gran com alguns dels seus
competidors. Tot i així, és la segona indústria per volum, just a sota de la indústria d'aliments
i begudes. Dit això, Alemanya proveeix ocupació a més de 120.000 persones en aquesta
indústria i va registrar, el 2018, més de 1.800 pimes i grans empreses.
El mercat total del sector tèxtil al país va arribar als 251 bilions d’euros, on destaquen com a
principals mercats d'exportació: França, Àustria, Europa de l'est, Rússia i Regne Unit.
Alemanya té relacions sòlides amb els Estats Units per a la confecció de peces de vestir. No
obstant això, Alemanya importa, principalment de: Bangla Desh, la Xina i Turquia.
A més de la indústria de la confecció, el sector tèxtil més gran d'Alemanya es troba en els
tèxtils tècnics. Això inclou productes com: filtres, productes compostos i roba d'abrigar que fa
de tot, des de repel·lir gèrmens fins a aigua.

La indústria Tèxtil a Alemanya
Com abans a Anglaterra i més tard en parts d'Àsia, la indústria tèxtil va ser el motor
d'industrialització de Saxon. Amb Leipzig com a centre de comerç internacional, la introducció
d'energia hidràulica, una infraestructura ben desenvolupada i, en certa manera, matèries
primeres, es van donar totes les condicions necessàries per a una fundació reeixida de la
indústria tèxtil. Els empresaris amb visió de futur van invertir en totes les àrees, des de la
investigació fins al comerç, però particularment amb èxit en la producció de màquines tèxtils,
amb el seu centre a Chemnitz. Productes com l'encaix Plauen, els brodats d’Eibenstock o el
domàs de Gross-Schönau, aviat van dominar el mercat mundial. Molts d'aquests productes
encara es fabriquen a Saxon, tot i que a menor escala.
Una altra regió de referència en el sector tèxtil alemany és Baden-Württemberg, considerada
com una terra de tèxtils. En aquesta regió, el 2019 hi havia 200 empreses amb més de 20
empleats cadascuna. Les empreses tenien un total combinat de més de 24.000 treballadors.
Juntament amb Baviera, Renània del Nord-Westfàlia i Saxon, Baden-Württemberg és un dels
quatre principals estats de la indústria tèxtil alemanya.

Estudi de patents a Alemanya
En termes de patents, a Alemanya són titulars rellevants en diferents àrees d’especialització,
l’empresa de maquinària Saurer, que destaca en desenvolupaments relacionats amb
producció de teixits sintètics de fantasia o conductius (D02G3); àmbit en què també opera
Continental, amb aplicacions per al sector de l’automoció i activa en el tractament de ﬁbres
amb compostos macromoleculars (D06M15), on també és forta la química Henkel; el fabricant
Trützschler té un nombre signiﬁcatiu de patents sobre teixits no teixits formats per ﬁbres
discontínues o relativament curtes (C04H1). Per la seva part, Freudenberg
(https://www.freudenberg.com/) innova activament i de forma molt diversiﬁcada en diversos
fronts, tals com: l’automoció, l’àmbit mèdic i els teixits tècnics (roba d’abrigar sota la marca
Confortemp®); el fabricant de maquinària tèxtil Stoll (https://www.stoll.com/en/) s’especialitza
en processos d’entramat tèxtil, per a la producció de teixits o articles que no depenen de l'ús
de màquines particulars (D04B1) i, concretament, en detalls o dispositius auxiliars incorporats
a les màquines d’entramat (D04B15). El fabricant Bosch apareix al llistat, principalment, com
a fabricant de rentadores (D06F58).
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Figura 55: Àrees d’especialització dels principals titulars de la indústria tèxtil d’Alemanya

Centres tecnològics i Universitats de referència
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Figura 56: Comparativa entre centres tecnològics i universitats a Alemanya

German Institutes of Textile and Fiber Research Denkendorf
El DITF és el centre d'investigació tèxtil més gran d'Europa amb més de 300 empleats
científics i tècnics. Com a principal centre d'investigació tèxtil del món i amb una superfície de
més de 25.000 m², el DITF treballa en tota la producció tèxtil i les diferents cadenes de valor
de la indústria.
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El centre treballa en el desenvolupament de materials: polímers sintètics i de base biològica
provats i testats en fibres i fils completament nous. La tecnologia de filatura és una àrea
d'enfocament en el DITF. A més de les superfícies tèxtils i estructures 3D, el DITF amplia la
gamma d'opcions combinant i funcionalizant tèxtils i altres materials. Els centres tecnològics
subscrits a DITF tenen disponible una varietat única de dispositius i bancs de proves per a
aquest propòsit.
Saxon Textile Research Institute (STFI)
Les activitats de recerca al Saxon Textile Research Institute cobreixen, des de la preparació
de fibres, el processament de fils i la formació de teles, així com diferents formes d'acabat fins
a les tecnologies de reciclatge de tèxtils tècnics i els seus desenvolupaments. L'enfocament
del Centre for Textile Lightweight Engineering, inaugurat el 2017, se centra en la construcció
lleugera tèxtil, en totes les seves facetes, començant amb productes tèxtils semiacabats, a
través de processos de fabricació amb funcions integrades i processos optimitzats basats en
tecnologies tèxtils, fins al desenvolupament de nous compostos de materials tèxtils híbrids
utilitzant matèries primeres primàries i secundàries.
El laboratori acreditat de proves tèxtils de STFI està ampliant, constantment, la seva gamma
de proves, estenent-la també a les proves de matèries primeres no tèxtils, com els compostos
de vidre, aramida, carboni i basalt. A més, els organismes notificats per a Equips de Protecció
Personal (EPP) i per geosintètics (0516) estan duent a terme certificacions.
Fraunhofer Technical Textils Alliance
Fraunhofer ha format la Fraunhofer Technical Textils Alliance, en consolidar les àrees
individuals d'experiència dels instituts membres, i pretenen representar tota la cadena de
creació de valor tèxtil, des de la màquina tèxtil fins a la producció de fibra, fabricació de
preformes / productes semiacabats, funcionalització tèxtil, Smart Tèxtils, simulació de
processos i productes, sostenibilitat: avaluació del cicle de vida i reciclatge, fins a components
compostos reforçats amb fibra.
Per tal de satisfer la demanda del mercat de productes sostenibles i materials reciclables,
Alliance Technical Textils s'ha ampliat per cobrir l'àrea de negocis com sostenibilitat, pel que
fa a l'avaluació del cicle de vida i del reciclatge. Aquest és un enfocament addicional de les
activitats de l'aliança. Les competències de recerca complementàries, de diverses capes dels
instituts individuals cobreixen totes les àrees de la cadena de valor tèxtil.

Iniciatives, entitats i programes
Global Safety Textile
La tela teixida a prova de sol GST és multifuncional i d'alta
tecnologia. GST Sunproof és una tela particularment adequada per
a tres aplicacions: cobertes de vaixells, tendals i en arquitectura.
Tots dos tipus de tela, lleugera i premium, tenen els seus propis
atributs especials. Els teixits resistents al sol GST, duradors i d'alta
resistència són lleugers, resistents a l'aigua salada i conserven la
seva forma. La seva primera versió està conformada per un teixit
de polièster d'alta resistència, impregnat d'hidrocarburs amb permeabilitat a l'aire superior i
repel·lent a l'aigua. El teixit premium GST és d'alta gamma per a aplicacions més exigents. Té
un recobriment de poliuretà d'alta qualitat que garanteix que aquest producte sigui
completament impermeable, amb un capçal hidrostàtic de més de 800 mm.
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D'altra banda destaca el procés de fabricació d’Airbag OPW, en el que la seva forma i
estructura es creen en l'etapa de teixit. Com a resultat, no es requereix una costura
convencional posterior.
Els coixins de seguretat laterals s'activen per col·lisions laterals i estan dissenyats per protegir
el cap, les espatlles i el pit dels ocupants davanters i posteriors. Estan conformats d'acord amb
els contorns de cada model d'automòbil en el qual estan instal·lats. La característica única
dels coixins de seguretat de cortina lateral OPW és que romanen inflats durant diversos
segons, assegurant que els ocupants del vehicle estiguin subjectes de manera efectiva, en
cas de múltiples impactes.
Les tecnologies de procés emprades per Global Safety Te xtils permeten fer coixins de
seguretat de cortina lateral de la més alta qualitat. Després de ser personalitzats, aquests
productes surten de les instal·lacions en un estat llest per a la instal·lació. Amb les capacitats
tecnològiques del grup, es poden fabricar noves generacions de productes OPW amb fins a
quatre capes de tela. Els X-Tethers teixits en la tela, per aquest mitjà, creen càmeres dins el
cos del coixí de seguretat. Aquest sistema determina la forma tridimensional del coixí de
seguretat inflat i permet tenir en compte el disseny del vehicle i la posició dels ocupants.
Iprotex
Nou producte per a vehicles híbrids i elèctrics, fins i tot en cas de
col·lisions "CRASHFLEX". Els requisits en productes de protecció
d'alta gamma, especialment en espais d'alt voltatge, seran més
ambiciosos. El producte desenvolupat pel grup "CRASHFLEX" es
caracteritza per utilitzar materials tèxtils innovadors. La combinació
de fibres i polièsters protectors permet oferir una solució robusta,
proveïda d'alta resistència (classe de protecció d'alt impacte) amb
una forta influència mecànica en cas de xoc i abrasió. El color
taronja fa que el producte sigui ideal per a aplicacions de mobilitat elèctrica i d’alt voltatge.
Alhora, el baix pes i l'alta flexibilitat completen el perfil de requisits del producte.
Textiles4Textiles
Textiles4Textiles (T4T) és una tecnologia de classificació NIRS que
separa les peces de vestir (Norden 2015). Wieland Tèxtils i el
Laserzentrum Hannover (LSH) són uns dels diversos socis que van
desenvolupar la tecnologia. En aquest projecte es pot separar el
material tèxtil usat d'acord amb la composició de fibra i el color, cosa
que permet la separació de 300 fraccions, en teoria. Actualment,
però, només s'aplica per menys de deu fraccions. En cas de classificació per color, no hi ha
necessitat de blanquejar o tenyir abans de les etapes de reciclatge posteriors, evitant els
productes químics i, per tant, els beneficis mediambientals. A més, aquestes innovadores
tecnologies de classificació poden generar estalvis de costos per a la substitució de la
classificació manual, però comunament requereixen grans inversions inicials, així com grans
volums de tèxtils per a ser rendibles. Es necessitaran grans instal·lacions, inversors i demanda
de roba usada sense barrejar per a la penetració en el mercat d'aquestes tecnologies.
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Conclusions
Les principals tendències obtingudes d'aquest estudi es poden dividir en dues categories:
Quan es revisa l'estat de la tècnica del sector s'observa que el 40% de les noves
publicacions de patents, dels últims 5 anys, estan associades a l'enginyeria mecànica,
seguides, amb un 21%, de les invencions protegides en enginyeria química. El sector tèxtil té
una clara tendència cap a la protecció de solucions innovadores en matèries mecàniques i
químiques, és a dir, aquelles que fan referència a noves prestacions i a l'ús de químics, en el
procés de confecció.
En l’àmbit de protecció, Alemanya i els Estats Units lideren els rànquings de protecció.
Alemanya lidera el mercat en capacitat productiva de màquines tèxtils, on destaquen
empreses com Truetzschler, Saurer, Freudenberg, i químiques com Henkel, entre d'altres.
Mentre que els Estats Units presenta empreses líders multinacionals com: Nike, Gore Tex,
Powertrain (Tenneco) o Invista.
Pel que fa a les activitats d’R+D, en els últims 10 anys, Europa ha centralitzat esforços en
l'especialització de productes, l’ús de materials tècnics i la personalització dels productes
tèxtils. En els pròxims 5 anys s'espera que aquestes tendències segueixin marcant el
desenvolupament del sector, influenciades i millorades per la digitalització de processos,
l'economia circular i la proliferació de nous models de negoci.
Pel que fa a tendències de transformació digital, s'observa la proliferació de solucions en
l'àmbit de l’economia circular, nous materials, connectivitat, ecosistemes de negoci i
personalització de compra. Totes aquestes tendències tenen com a base l'ús de tecnologies
transversals com ara: l'automatització, el comerç mobile, el Big Data, la IoT, les xarxes socials
i els nous dispositius electrònics.
D'altra banda, de l'anàlisi per regió realitzada s'observa que en la seva majoria les iniciatives
identificades estan alineades amb les tendències de mercat. Per exemple, en economia
circular s'han trobat iniciatives de tint sostenible per a teixits reciclats, nous materials per a
composites de fibres, reducció de químics fluorats, noves associacions per a l'ús de cotó o
tenyit de teixits sense aigua, entre d'altres. Pel que fa a connectivitat, IoT i transformació digital
s’han identificat iniciatives que busquen accelerar l'ús de teixits intel·ligents a Europa i millores
en el sistema de refredat de màquines tèxtils. Pel que fa a nous materials, es creuen iniciatives
que estan treballant en matèries similars, destacant aquelles que desenvolupen teixits d'altes
prestacions de durabilitat, resistència a l'aigua, flexibilitat, amb ampliacions en cotxe elèctric,
teles d'exterior i edificis, entre d'altres.
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