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EL SECTOR
1. 3. El sector tèxtil de Catalunya davant la crisi
La crisi econòmica i financera ha propiciat que els últims dos anys hagin estat crítics per a l’ocupació del tèxtil,
registrant en el bienni 2008-2010 una destrucció de més de 15.000 llocs de treball. S’ha de buscar la principal causa
en una alarmant desaparició d’empreses en el període citat, que s’estima per sobre el miler de casos.
La indústria tèxtil, tradicionalment, ha tingut un pes molt significatiu en els sistemes productius del conjunt de països
desenvolupats i, específicament, en l'entorn europeu i espanyol. No obstant això, també representa una de les
activitats econòmiques més afectades durant les últimes dècades pels intensos processos de reestructuració i
reconversió, produïts per les ràpides modificacions de les característiques de la demanda i el comportament dels
mercats, així com per la competència dels nous països productors.
Fins els anys seixanta, aquest sector fou un motor econòmic preponderant, però ha anat perdent pes específic en
l’estructura de la indústria catalana, atès el creixement més dinàmic d’altres activitats i la profunda transformació que
ha sofert el tèxtil, especialment, a causa de la globalització de les seves activitats.
Així, el sector, ha passat de representar el 8,7% del producte industrial el 2000 al 5,2% l’any 2010.
Les dades d’ocupació a Catalunya són més negatives que en el conjunt d’Espanya. Aquest fet ve explicat per un
major pes de la indústria de capçalera (filats, teixits i acabats), que és precisament la que està patint un procés de
reconversió més intens en els darrers anys.
L’elevada competència procedent de les economies emergents, juntament amb l'augment de les seves exportacions
cap a Europa després de la liberalització comercial, i la pèrdua de competitivitat pels elevats costos salarials i de
producció, constitueixen les principals causes del declivi que pateix Catalunya en el sector tèxtil. A més a més, la
situació s’ha vist agreujada per la falta d'accés al crèdit que ha comportat la crisi econòmica i financera mundial.
Font: Barcelona Activa Informe sectorial Indústria tèxtil novembre 2010
L’evolució en els primers mesos de l’any mostra una certa millora de la situació conjuntural del sector tèxtil, “això
indica que s’ha superat el punt més àlgid de la crisi”, segons s’indica en un informe del Centro de Información Textil y
de la Confección (Cityc).
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