CARTA DEL PRESIDENT D’ASEGEMA
i per acompanyar al Sector Tèxtil del
Maresme en el seu procés indiscutible cap
a la sostenibilitat, i cap el futur. Des del
disseny creatiu, la tria de fibres, fils i
teixits, la seva manipulació i tractament
en funció de l'ús que se li donarà al
producte final, tots els detalls de la
cadena
de
valor
tèxtil,
tenen
responsabilitat en el procés de
sostenibilitat, i es recullen a títol
informatiu en aquest Estudi.
La Indústria Tèxtil del Maresme ha estat i
és un referent clar i indiscutible per al
Sector, malgrat les moltes envestides que
ha patit; algunes genèriques i que han
afectat transversalment a tots els sectors
i a la societat en el seu conjunt, i d’altres
però, molt sectorials i específiques, i
també molt dures. El teixit empresarial de
la comarca ha fet gala de la seva
resiliència en cada ocasió, i en especial,
durant aquest any passat 2020, en que les
circumstàncies han superat amb escreix
totes les casuístiques esdevingudes fins a
la data.
Les empreses s’han bolcat amb la
demanda específica del moment, i s’han
posat les piles per reconvertir la seva
activitat tèxtil habitual, i reinventar-se. I
en mig de tot això, encara hi ha hagut
valor per afrontar nous projectes, amb
una mirada de reüll però positiva, i
somniant en un futur més sostenible,
participar del projecte d’Economia
Circular que ha liderat ASEGEMA, com a
representant del Sector Tèxtil de la
comarca, durant aquest tremend 2020.
És un honor per a mí, com a President
d’ASEGEMA, presentar aquest Estudi que
neix des de la fe en les nostres empreses,

Orgullós doncs, del treball que ha fet
ASEGEMA, en particular l'Alba Moreno
Izquierdo, Tècnica en Medi Ambient
d’ASEGEMA, que ha desenvolupat un
treball minuciós, acurat i perseverant, per
arribar al gran resultat que presentem
aquí avui. Agraït a les empreses que han
volgut col·laborat en l'Estudi, mentre
feien mans i mànigues per portar
endavant el seu dia a dia, agraït també a
l'Agència Catalana de Residus que ens ha
facilitat recursos per fer aquest treball, i
convençut
d'haver
contribuït
notablement en el procés de reducció de
residus, presents i futurs, gràcies a
l'aplicació de tot el que envolta
l'Economia Circular, i al mateix temps, a
posar en valor les capacitats del teixit
empresarial tèxtil de la comarca.
No hi ha dubte que, com a Sector i davant
de les circumstàncies, el futur és aquí!
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