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Per situar-se en aquest marc de la Indústria 4.0, que vol dir la Quarta Revolució 

Industrial, val la pena que tirem enrere i parlem de la Primera Revolució Industrial, 

suposo que, parlant en els mateixos termes d’avui, la podríem anomenar, la Revolució 

1.0. 

De tota manera, més que anomenar-la 1.0 ò Revolució Industrial, m’agradaria explicar 

que el Tèxtil, va ser el primer sector industrial existent, i que per tant, va ser el motor 

de la primera revolució industrial al segle XVIII, i es va iniciar a Catalunya, provinent del 

Regne Unit. 

I va començar amb aquells enginys mecànics, anomenats telers, que els fèiem 

funcionar amb molins d’aigua. De tot això, encara en queden referències. Jo mateix fa 

tres setmanes, vaig estar en una filatura a la Conca del Llobregat, on encara tenen el 

canal d’aigua que els proveeix d’un 25% de l’energia que els cal.  

Penseu que la màquina de vapor, que sempre ens fan pensar que va ser l’inici de la 

Revolució Industrial, va ser posterior als telers.  

A partir d’aquell moment, el Sector Tèxtil, sempre ha tingut la capacitat de progressar i 

d’anar-se renovant de forma molt ràpida, creant grans quantitats de llocs de treball i 

també enriquint territoris, Catalunya i concretament aquí, a El Maresme, en som un 

bon exemple.  

Després d’anar creixent en aquests últims tres segles d’avenços industrials, el Tèxtil ha 

arribat a un estadi de desenvolupament on, per exemple, avui veiem que hi ha 

màquines que pràcticament a partir d'un fil poden començar i acabar una prenda de 

vestir. També és notòria l’existència de fibres i fils que aporten noves virtuts, més enllà 

de la simple funció estètica o de la necessitat de tapar-nos, com per exemple aquelles 

d’ús tècnic. I no només crea prendes de vestir el Tèxtil ; avui en dia està present en la 

construcció, l’alimentació, el transport, la llar, i continua essent el motor del fenòmen 

de la moda, que cada vegada més, ens ajuda a desenvolupar la creativitat individual i a 

fer-nos més singulars, reforçant la nostra personalitat.  



Podríem dir que els mitjants informàtics i electrònics que tenim a l’abast, han 

contribuït a aquest ràpid procés innovador que ens ha avocat davant d’aquesta nova 

etapa industrial 4.0. 

I una altra vegada el nostre sector ja ha començat a ficar-hi el nas. Un bon exemple en 

seria l’estampació digital, aquesta nova tecnologia, portada a la pràctica per un suport 

informàtic molt avançat i amb l’ajut de màquines pràcticament robotitzades, ja que no 

necessiten gairebé l’ajut humà, ha fet que sigui sens cap mena de dubte un revulsiu 

per al procés industrial clàssic, doncs s’han acabat els motlles d’estampació, les 

llargues taules ocupant grans espais, els assecadors consumint molta energia, i les 

deixalles de colorants, sempre tan difícils d’eliminar. I el que ha aportat, ha estat una 

gran precisió en el dibuix de l’estampat, la no necessitat de grans espais, la netedat en 

el procés, la reducció de la mà d’obra, i la gran rapidesa en el procés creatiu, 

possibilitant també personalitzar més els productes.  

El que també ha requerit aquest procés tan novedós i encara en desenvolupament, és 

d’un personal tècnic qualificat. 

I en aquest punt és on hem de posar el màxim esforç, Indústria i Administració, ja que 

hem de tenir la capacitat de saber formar i engrescar a nous treballadors capaços de 

continuar en aquest procés d’innovació industrial. 

D’aquí ve la necessitat de tirar endavant nous cicles formatius, i en aquest cas hem 

trobat el de Formació Dual que, el que pretén és donar coneixement suficient per a 

incitar al treballador a incorporar-se a la indústria. Si aconseguim que aquest 

aprenentatge bàsic i necessari funcioni, podrem continuar tirant endavant i farem del 

Tèxtil, un Sector Industrial de futur, tal i com ha estat fins ara. 

Per això estem aquí avui, i vull donar les gràcies a aquests joves estudiants de 

Formació Dual, i futurs treballadors tèxtils. També a tots els empresaris que sou aquí, i 

a les diferents administracions que fan viable aquest projecte tan necessari. 

Gràcies a tots. 

 

 


