
Proposta de resolució per la promoció del comerç de productes 

tèxtils creats i produïts amb criteris de sostenibilitat, proximitat i en 

règim de venta directa. 

 

XAVIER MATILLA AYALA, portaveu del Grup Municipal de Terrassa en Comú, 

d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament 

Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Terrassa, presenta la següent 

proposta de resolució al Ple d’aquesta Corporació: 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

En l’actualitat la ciutat compta amb varis mercats municipals on les 

persones poden adquirir productes alimentaris que comercialitzen els 

mateixos agricultors i es basen amb criteris de proximitat, sostenibilitat i 

amb segells identificatius que certifiquen la seva producció ecològica. 

Existeix un extens coneixement de que l'agricultura ecològica és 

beneficiosa, tant per la ciutadania ja que és més respectuosa amb el medi 

ambient i exposa a les persones a menys productes químics associats a 

malalties, com per l’economia local ja que permet crear llocs de treball de 

qualitat localitzats al territori.  De manera similar a l'agricultura ecològica 

existeix la producció i el consum tèxtil amb criteris de qualitat, fet per petits 

productors locals. Aquests productes promouen també l’economia local ja 

que eviten la precarització de les condicions de treball de les persones que 

hi treballen (ja sigui aquí com en els països empobrits) i fomenten la 

creativitat i la sostenibilitat. No obstant, la ciutadania no coneix amb la 

mateixa profunditat l’existència d’aquests tipus productes de moda. 

La nostra història ens vincula de manera inequívoca a la producció tèxtil; les 

xemeneies, les fàbriques i les cases dels empresaris tèxtils marquen 

estèticament el nostre territori. Però la nostra història no només ens 

proporciona elements urbanístics, sinó sabers i referents en aquesta 

matèria. Comptem amb l’expertesa de milers de treballadores i treballadors 

tèxtils, modistes, enginyeres, cosidores de la ciutat que poden transmetre el 

seu coneixement per modernitzar el concepte tèxtil amb nous criteris de 

sostenibilitat i qualitat. També comptem amb centres referents com és ara 

el Centre de Documentació i Museu Tèxtil o el grau en Enginyeria de 

Tecnologia i Disseny Tèxtil de la Universitat Politècnica de Catalunya que 

poden ajudar a crear xarxa i vincular el passat i el futur de la ciutat. El 

mateix Centre de Documentació i Museu Tèxtil proposa a la ciutat desenes 

de propostes innovadores cada any, entre elles cursos sobre tèxtil 

sostenible. Tot i que els antecedents de la nostra ciutat en matèria tèxtil 

son evidents i malgrat que hem estat un dels centres de producció líders en 



el sud d’Europa durant el segle passat, la ocupació que produeix la industria 

tèxtil ja fa temps que no és significativa ni de qualitat. 

Hem d’aprofitar tots aquests sabers per facilitar, també simbòlicament, el 

lideratge d’una nova producció tèxtil socialment responsable, modernitzada 

que es basi en la innovació i la cooperació entre agents diversos. La ciutat 

pot i ha de reprendre un lideratge renovat que adopti nous criteris i 

referents diferenciats, basats en valors socialment responsables, sostenibles 

i de proximitat.  

Existeix un interès renovat per part de nous col·lectius cap al mon tèxtil 

(joves, de persones aturades, entre d’altres) que vol recuperar antics 

sabers artesans i que opta per confeccionar les seves pròpies peces de roba 

o complements. Paral·lelament, també s’han creat col·lectius amb voluntat 

professionalitzadora i que estan intentant proveir a la ciutadania d’una  

alternativa d’indumentària socialment responsable, sostenible i de 

proximitat (com per exemple el col·lectiu Revoluciona’t!, el Mandarina 

market o la Fundació Fupar- Teixidors).  No obstant, la manca de 

coneixement de la seva existència o d’espais referents fa que l’adquisició 

d’aquest tipus de productes encara no puguin ser considerats alternatives 

reals per la major part de la ciutadania. Cal un espai alternatiu que per 

varietat de productes, facilitat d’accés o temporalitat del servei pugui 

constituïr-se com una alternativa de compra. 

Pels motius expressats anteriorment proposem al Ple de l'Ajuntament de 

Terrassa l'adopció del següents 

ACORDS: 

 

Primer.- -Impulsar un segell de qualitat pels productes tèxtils socialment 

responsables que promogui i certifiqui la producció de proximitat amb 

criteris sostenibles. Convidar a les artistes, productores, al Centre de 

Documentació i Museu Tèxtil i el grau en Enginyeria de Tecnologia i Disseny 

Tèxtil (UPC), entre d’altres, a participar en la definició d'aquest projecte. 

 

Segon.- Dotar a la ciutat d’un espai de venta i promoció de productes 

tèxtils socialment responsables i de proximitat. Aquest espai tindrà com a 

objectius: la difusió de la compra basada en valors i el foment del tèxtil 

sostenible a la ciutat on els creadors i productors puguin realitzar la venta 

directa. També ha de ser un espai que permeti la cooperació i l'intercanvi de 

coneixement entre els diferents professionals implicats en la producció tèxtil 

local.  



Tercer.- Realitzar un cens d'artistes i productores de productes tèxtils 

socialment sostenibles i de proximitat a Terrassa per tal d’elaborar un 

projecte que descrigui els objectius, necessitats i la gestió del futur espai.  

 

A Terrassa, 18 de maig de 2017. 

 

 

 

 


