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d’entrada

Per a molts mataronins, es-
pecialment els més veterans, 
les referències contÍnues a un 
renaixement del  tèxtil a la ciutat 
els pot sonar a conte poc creïble. 
Sobretot si recorden el pes que 
tenia el gènere de punt a la ciutat 
abans de la gran crisi del sector, 
que va començar als anys 80. 
A la capital del Maresme qui no 
treballava directament en una 
de les grans fàbriques o bé en 
alguna empresa associada, sense 
excepció tenia familiars o coneixia 
algú que ho feia. Avui la situació 
no té res a veure amb la de lla-
vors, i bé que Mataró n’ha patit 
les conseqüències; malgrat tot, 
la revifada en aquest àmbit a la 
ciutat és innegable, i les dades ho 
demostren: Mataró és la ciutat de 
Catalunya on la indústria tèxtil té 
un pes més important respecte al 
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conjunt de la seva economia, molt 
per davant d’altres pols tradicionals 
del sector al país.

El 18% de l’activitat mercantil 
de la ciutat se centra en el sector 

tèxtil, i l’ocupació en aquest sector 
és de prop del 10%, el tercer que 
més en genera després del comerç 
i la salut (deixant l’administració 
pública de banda). Això fa de la 
capital del Maresme la primera 
ciutat del país en quan a especi-
alització sectorial tèxtil. Municipis 
com Sabadell, Terrassa o Manresa, 
que van ser tradicionalment tèxtils, 
avui no arriben al 5% del total de 
la seva activitat mercantil. El cas 
més proper és el d’Igualada, que 
se situa en prop d’un 10%, però es 
tracta d’una ciutat amb la meitat 
de PIB. A això cal afegir-hi el con-
junt del Maresme, amb empreses 
importants del ram als polígons 
de Cabrera, Argentona, Vilassar 
de Dalt o Arenys de Munt i, sobre-
tot, amb un autèntic gegant com 
Inditex, amb la seva plataforma 
logística de Tordera i Palafolls. 
“Si sumem tot això, tenim que el 
Maresme és una de les regions 
tèxtils més importants de l’Estat 

La primera 
ciutat catalana 
en tèxtil

El sector torna a tenir un gran pes en l’economia de Mataró i el Maresme, 
que aspiren a convertir-se en un referent del tèxtil tècnic al Mediterrani

Les claus 

 Aprofitant el bagatge 
històric i la potència del pre-
sent, Mataró i el Maresme 
volen ser un ‘hub’ del tèxtil 
tècnic al sud d’Europa

 Moltes empreses tèxtils 
s’han especialitzat en àm-
bits específics com el tèxtil 
sanitari, aeronàutic o auto-
mobilístic

 Mataró i el Maresme as-
piren a obtenir un PECT, un 
pla d’especialització per ser 
encara més competitius en 
l’àmbit tèxtil 
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espanyol”, explica el president del 
TecnoCampus, Jaume Teodoro. 

Des del TecnoCampus, com a 
agent dinamitzador de l’economia 
del territori ja fa temps que han 
detectat aquesta situació i que 
consideren que pot ser una bona 
oportunitat de futur. Per això han 
impulsat iniciatives com liderar des 
de Mataró la presència espanyola a 
ACTE (Associació de Col·lectivitats 
Tèxtils Europees), formar part del 
programa Reimagine Textile per 
rellançar el sector al Maresme, 
o impulsar iniciatives com Inser-
text (contractació d’aturats amb 
experiència en tèxtil i confecció) 
o Cooperatextil, un espai perquè 
empreses del sector generin pro-

jectes conjunts i evitar que les 
produccions es deslocalitzin. 

Un PECT de tèxtil tècnic
Però avui, en base a les xifres 

positives esmentades, Mataró 
vol anar més enllà i donar un pas 
endavant més ambiciós encara.  
Ho vol fer a través dels PECT, els 
Projectes d’Especialització i Com-
petitivitat Territorial que impulsa 
la Generalitat finançats amb fons 
europeus FEDER, amb l’objectiu 
de millorar la competitivitat d’un 

territori detectant i potenciant els 
àmbits on poden ser més potents i 
innovadors. En el cas de Mataró, el 
tèxtil. La ciutat i la comarca aspiren 
a fer-se amb els prop de 5 milions 
d’euros amb els quals estan dotats 
aquests projectes per “fer del Mares-
me el ‘hub’ de la innovació tèxtil al 
Mediterrani”. Així  ho afirma Emma 
Feriche, Cap del Servei de Suport a la 
Creació d’Empreses de la Fundació 
Tecnocampus. Partint del bagatge 
històric que Mataró i la comarca 
tenen en aquest àmbit, i també del 
seu present reviscut, l’objectiu és 
especialitzar-se en l’àmbit del tèxtil 
tècnic, d’aplicació en sectors com el 
sanitari, l’automoció, la seguretat 
o l’aeronàutica. “Avui és un sector 
transversal, que va més enllà de 
la moda i que per tant diversifica 
el risc”, constata Feriche.  

Els PECT obliguen el territori 
que els adopta a cooperar amb les 
administracions públiques, el món 
universitari, la indústria i el conjunt 

Es vol impulsar des del
 territori amb un Projecte

 d’Especialització finançat
 amb fons europeus

 El 18,4% de l’activitat mer-
cantil mataronina s’inscriu 
en el tèxtil

En ciutats com Sabadell, 
Terrassa o Manresa no arri-
ba al 5%

 El sector genera prop de 
10% dels assalariats de la 
ciutat

 Uns 3.500 mataronins tre-
ballen en el tèxtil: en l’etapa 
daurada van ser uns 15.000

 Els PECT estan dotats 
amb uns 5 milions d’euros

Les dades 

 Segons dades de l’Observatori de Desenvolupament Local del 
Consell Comarcal, durant l’any passat la contractació al Maresme 
va créixer un 3,48%, encara que la majoria de contractes van ser 
de caràcter temporal. Paral·lelament, l’atur industrial registrat va 
baixar un 12,12% i el volum de centres productius va augmentar un 
1,68%. La cara negativa és que es van registrar el doble d’expedients 
de regulació de l’ocupació respecte al 2014, afectant un total de  
275 treballadors. La indústria de confecció de peces de vestir va 
tancar l’any amb un increment de l’ocupació del 3,09%. Per contra, 
les indústries dedicades a filatures, fabricació de teixits o acaba-
ments van tancar amb un 0,66% menys d’assalariats i autònoms.

Creix l’ocupació en el sector

de la societat. Per fer-ho, es preve-
uen cinc línies d’actuació. L’impuls 
de la transferència tecnològica a 
través d’Eurecat, on s’hi integra 
Cetemmsa; el foment de l’empre-
nedoria a través de la detecció i 
l’acceleració de start-ups relaci-
onades amb el desenvolupament 
del tèxtil d’usos tècnics; l’atracció 
de talent cap a l’àmbit tèxtil, pro-
cedent tant del món universitari 
com de la formació professional; 
l’impuls de l’economia cooperativa, 
ajudant a que les empreses del 
sector col·laborin entre elles; i la 
difusió de l’activitat com a ‘hub’, a 
través de congressos i workshops 
que situïn Mataró i el Maresme en 
el mapa. Un aspecte clau serà la 
col·laboració amb ASEGEMA, la 
patronal maresmenca del sector. 
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“Acabem de rebre un mail des de 
Nova York, algú ens ofereix vendre 
els nostres productes allà. I no sé 
ni qui és!”. No és quelcom nou per 
al mataroní Joaquín León, fundador 
de Hoko-Esport, l’empresa de roba 
esportiva amb seu a la capital del 
Maresme. “Cada setmana rebem 
propostes similars. Però de moment 
ho hem de frenar, tenim molta de-
manda i poca capacitat”. Hoko, en 
paraules de León, ha “crescut molt 
en poc temps” i no dóna a l’abast. 
“Ha arribat l’hora de fer el salt a 

les grans lligues, no ens queda 
alternativa”, constata.

León treballa en el món del tèxtil 
des que tenia 18 anys. Avui en té 
59, i en fa 9 que va fundar Hoko, 
el seu propi projecte, fart de ser un 
assalariat en diverses empreses 
tèxtils mataronines sense futur. “Sóc 

corredor, i vaig veure l’oportunitat 
de crear roba de qualitat a un preu 
més ajustat que les marques que jo 
mateix solia comprar”, rememora 
l’empresari. Avui, Hoko és sinònim 
d’èxit fulgurant. Amb més d’una 
vintena de treballadors, tres bo-
tigues a l’Estat, venda online que 
causa furor i presència a Europa, 
Estats Units i Llatinoamèrica, va 
tancar el 2015 facturant 3 milions 
d’euros, el doble que l’any anterior. 

“Quan vas a una cursa de mun-
tanya, la nostra marca és la que 
domina, i a les maratons cada cop 
hi som més”, explica el fundador de 
l’empresa, convençut que no trigarà 
en rebre alguna oferta de compra 
d’alguna de les grans empreses del 
sector. “Adidas i Salomon ja ens 

Hoko: el salt a les grans 
lligues de l’esport

coneixen”, constata. Van començar 
en l’àmbit del running, però ja fa 
temps que n’exploren d’altres com 
el ciclisme, el pàdel o els esports de 
muntanya. Ara són a punt de donar 
el gran salt endavant que tenien 
previst: absorbir definitivament 
la planta de teixidors que fins ara 
treballa en exclusiva per a ells a 
Malgrat de Mar, després de comprar 
nova maquinària i traslladar-ho 
tot a una nova nau de 2.300m2, 
8 vegades més que l’actual. 

Recentment també han adquirit 
una nau a Mataró per crear-hi el 
‘Lab’, l’espai equipat amb maqui-
nària puntera on investiguen amb 
nous productes i teixits. Potser un 
dels millors exemples a la ciutat de 
l’especialització en tèxtil tècnic que 
es busca amb el PECT. Al Lab és on 
hi fan els dissenys i patrons, però 
la confecció l’han d’externalitzar a 
països com Moldavia. “Després de 
moltes dècades treballant per als 
russos tenen indústries enormes 
i són els millors confeccionant 
amb ploma, gore-text o costures 
sellades”, explica León. Alguns dels 
teixits que hi envien estan fets a 
Mataró, però altres provenen de 
l’altra punta del planeta, de Corea. 
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L’empresa de roba esportiva, puntera en el sector, compta amb el seu 
propi laboratori a Mataró, on investiga amb nous teixits i productes

HOKO-ESPORT
 Fundada l’any 2007

 22 treballadors

 Va facturar 3 milions d’euros 

l’any 2015

 Roba per a running, triatló, 

ciclisme i muntanya

  Tres botigues. Són a punt 

d’ampliar la xarxa arreu d’Es-

panya i d’Europa

Han crescut tant i en tan 
poc temp que avui no poden
 fer front a tota la demanda
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 “Hem crescut molt en poc 
temps, i per donar resposta 
a tanta demanda hem de fer 
un salt endavant”

 “Sents que arriben diners 
en ajudes per al sector però 
et preguntes ‘a on van?’, per-
què jo mai els veig”

frases  

La viva imatge d’un món globalitzat. 
Un cop confeccionades, les peces 
tornen a Mataró per passar els 
controls de qualitat i començar-ne 
la distribució. El magatzem que té 
Hoko a la capital del Maresme té 
capacitat per a 200.000 produc-
tes. Hoko es prepara per ampliar 
notablemement la seva xarxa de 
botigues pròpies o bé “corners” a 
grans establiments, arreu d’Espanya 
i també a les principals capitals 
europees. Les grans lligues.

Quan l’empresari sent parlar de 
projectes com el PECT per convertir 
el Maresme en un referent tèxtil, 
arrufa una mica el nas. “Crec que 
encara ens falta molt per poder 
arribar a quelcom així”, assegura. 
Celebra iniciatives com la de l’Escola 

de Teixits de Canet, que preveu que 
“donarà fruits en poc temps” però 
critica el paper de l’administració. 
“Sents que van i vénen diners i 
et preguntes: ‘a on van a parar’? 
Perquè jo mai els veig”, lamenta, 
per afegir que troba a faltar més 
ajudes a empreses com la seva, amb 
forma de crèdits tous o facilitats per 
quedar-se a Mataró. “Vaig arribar 
a Mataró amb 15 anys, pràctica-
ment m’he criat aquí i vull tornar 
a la ciutat tot el que m’ha donat, 
però molt sovint des d’altres llocs 
et van posant caramelets sobre 
la taula”, diu, en referència a les 
diferents ofertes que ha rebut per 
traslladar l’empresa. 

Van començar en el running 
però ara també són en

 àmbits com el ciclisme o
 els esports de muntanya
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 “No hi ha prou col·labora-
ció entre les empreses del 
sector”

“Els hospitals haurien de 
poder validar els nostres pro-
ductes amb estudis clínics”

frases  

La indústria tèxtil no és tan sols 
moda i complements de vestir. De 
fet algunes de les que millor han 
aguantat la sotragada es dediquen 
a àmbits que hi tenen poc a veu-
re. Per exemple, al sanitari, com 
és el cas de Lidermed, empresa 
mataronina fundada l’any 1986 
que es dedica a la fabricació de 

benes compressives tubulars i 
articles per a la immobilització de 
clavícula, braç, coll, etc. Són la viva 
imatge del “tèxtil tècnic” en el qual 
el Maresme es vol especialitzar 
amb el PECT com a far. A la seva 
fàbrica del barri de Cerdanyola hi 
desenvolupen tota mena d’em-
benat compressor, protector per 
sota el guix, subjecció, peces per 
a tractaments corporals com ara 

la crioteràpia o la termoteràpia...
Producte de qualitat i de marca 
blanca per a clients amb grans 
consums, que subministren en 24 
o 48 hores a tot l’Estat espanyol. 

Una empresa com Lidermed 
s’escau perfectament al que es vol 
impulsar a través del PECT. Però el 
seu director, Xavier Domènech, diu 
que queda molt camí per recórrer. 
“No hi ha prou col·laboració entre les 
empreses del sector, som vàries les 
firmes que ens dediquem a l’àmbit 
sanitari però no som capaços de 
formar un clúster o un grup de 
recerca comú”, afirma. Considera 
que cal treballar-hi abans d’optar a 
ajudes europees que, sense aquesta 
base prèvia, no tindran un impacte 

Lidermed, entrant 
als hospitals des 
del sector tèxtil

real. “El nostre teixit industrial és de 
petita i mitjana empresa, en solitari 
ens costa molt arribar a determi-
nats organismes o administraci-
ons públiques”, constata. Malgrat 
aquest perfil modest, Domènech 
assegura que empreses com la 
seva són capaces de “desenvolupar 
producte nou i estar al dia de les 
noves tecnologies”. El problema és 
fer que aquests productes siguin 
validats en estudis clínics. “Amb la 
crisi i les retallades que ha patit el 
sistema de salut, l’última prioritat 
dels nostres hospitals avui és fer 
aquesta mena d’estudis” lamenta 
l’empresari mataroní, que apunta 
que en altres països europeus 
“ens porten molta d’avantatge” 
en aquest sentit. 
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L’empresa mataronina, especialista en embenatge compressor, 
és l’exemple de com el tèxtil tècnic té més capacitat de supervivència i de futur 

LIDERMED
 Fundada l’any 1986

 15 treballadors

 Fabricació de benes com-

pressives tubulars i articles 

per a immobilització

  Subministren marca blanca 

a centres hospitalaris d’arreu 

de l’Estat

Troba a faltar que les 
empreses tèxtils actuin 

com a cluster per fer front
 a interessos comuns
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Paulí Aluart és el president 
d’ASEGEMA, la patronal mares-
menca del tèxtil. També dirigeix 
Aluart SL, una empresa amb seu 
a Mataró de fabricació de teixits 
tècnics i de protecció. El tèxtil tècnic 
és precisament el que es vol poten-
ciar des de l’administració pública 
al territori a través del PECT. “Ens 
falta encara molta informació sobre 
aquest projecte”, respon Aluart, que 
reclama a l’Ajuntament que volen 
ser “molt més actius” en els pro-
jectes en comú. I perquè iniciatives 
com aquesta tinguin èxit, assegura 
que cal “més professionalització i 
coneixement” en el sector. 

Després de tocar fons, estem millor?
Avui ja no es tanquen empreses. 

Les que queden s’han aprimat molt 
però es mantenen vives, i ara poden 
créixer i generar ocupació poc a 
poc. Estem creant més llocs de 
treball que no destruint-ne. Això 
passa perquè el residual d’empreses 
tèxtils que segueixen dempeus han 
fet els deures.
Quins són aquests deures?

Invertir en tecnologia, en conei-
xement, en fires internacionals, 

internacionalitzar-se, ajustar molt 
la despesa...  No podem menyste-
nir a qui va crear grans projectes 
en el passat, però els valors que 
s’aplicaven abans de la crisi avui 
no poden ser els mateixos. S’ha 
de veure el mercat d’una altra 
manera, en un món completament 
globalitzat on l’empresa tèxtil ja 
no pot ser només manufacturera. 
Ha d’aportar tecnologia, creativi-
tat, un servei excel·lent i resposta 
immediata al client. Qui no ho ha 
entès s’ha perdut pel camí. 

“El Maresme té una indústria 
preparada, però falta coneixement”

El sector torna a generar feina al 
Maresme, sobretot en confecció.

El tèxtil mataroní, i el català en 
general, és molt més competitiu 
que en els darrers anys, i ja hi ha 
productes que val més la pena 
fer-los aquí que a països on ens 
solíem deslocalitzar perquè costen 
igual. Això, però, no està tenint un 
impacte gaire visible perquè l’eco-
nomia general ni molt menys s’ha 
recuperat. Malgrat tot, el sector 
tèxtil està en el bon camí, i quan 
es reactivi el consum nosaltres ens 
hi sumarem de ple. 
Preveu una nova edat d’or del 
tèxtil mataroní?

Mai tornarem a ser el que vam 
ser. Avui hem de buscar altres 
nínxols de mercat i hem de profes-
sionalitzar-nos tots molt més. Hem 
treballat molt fort per recuperar 
l’Escola de Teixits de Canet, però 
suplir les generacions de mans ex-
pertes que es van perdent costarà 
molt. Per seguir a l’elit del tèxtil 
europeu necessitem professionals 
qualificats.
L’Ajuntament pensa en el tèxtil 
tècnic com a sector de més futur.

Té capacitat de creixement però 
requereix de molta professiona-
lització i coneixement, tant dels 
treballadors com dels empresaris, 
perquè no té res a veure amb el 
concepte tradicional del tèxtil. Cal 
tornar a estudiar! Però també hi ha 
altres opcions, com la tendència cap 
a un tèxtil molt més personalitzat 
que doni resposta a la creativitat 
del consumidor. Avui ningú vol vestir 
igual que els demés, el predomini 
de les grans cadenes de distribució 
ha provocat una despersonalització 
que la gent rebutja.
Cetemmsa, que s’havia especialit-
zat en tecnologia tèxtil, no hauria 
d’ajudar més en tot això?

El centre tecnològic el vam crear 
des del gremi, però avui va per altres 
camins que no sabem ben bé quins 
són. La sensació de desconnexió 
amb el sector és bastant gran 
des de fa anys, crec que caldria 
redreçar-ho i reforçar els llaços. 
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El president d’ASEGEMA, Paulí Aluart, creu que els 
empresaris tèxtils “han fet els deures” però considera 
que cal més formació per a directius i treballadors per 
encarar la nova etapa que afronta el sector

 “Avui ja no es tanquen em-
preses. Les que queden s’han 
aprimat molt però es mante-
nen vives”

“Mai tornarem a ser el que 
vam ser. Hem de buscar al-
tres nínxols de mercat i hem 
de professionalitzar-nos tots 
molt més”

 “Ens falta informació sobre 
el PECT. Demanem ser molt 
més actius en els projectes 
que fem en comú amb l’ad-
ministració”

frases  


