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Executive summary
The workshop included several plenary talks introducing different key aspects about
sustainability in the textile sector. Firstly, representatives from the public sector
presented their ongoing initiatives on circular economy S3CHEM and CircE. Next, it
followed a brief introduction to the main concepts of REACH and the European policy
framework towards the reduction of exposure to dangerous chemicals. Lastly, the
session continued with the presentation of two case studies led by AEI Tèxtils about the
substitution of hazardous chemicals in textile finishing for different applications:
MIDWOR-LIFE and LIFE-FLAREX projects.
During the second part of the session, five working groups were organized to identify the
challenges and opportunities for sustainability in the home textile sector. Firstly, each
group discussed about the consumer profile and identified the main interests as
functional, useful and durable products that are purchased consciously and
intentionally seeking for good quality-price balance based on design, materials and
qualities of the different products. On the other hand, the groups also identified that
consumers generally tend to obviate other technical and environmental characteristics
of the different products, as well as labels on sustainability and other ecological
identifications if they are not clearly visible and differentiated into the product.
Final consumer lacks information and awareness in order to make a conscious
decision about the different products as well as the lack of knowledge of how they can
identify whether a product is more or less sustainable. To tackle this, some ideas
proposed were the revision of labelling taking as an example the energy efficiency in
appliances (color and letter A +, A, B, C...). Likewise, it was also proposed to increase
information campaigns, including emotional campaigns like those in traffic accident
awareness, and finally to improve the visibility and traceability of the product so that the
entire value chain can know if hazardous products have been applied or not. It is also
crucial to improve technical knowledge, where sustainability must be a key element,
directed towards designers and product engineers so that they can use the best practices
available.
The culture and consumption model also affect negatively the sustainability of the
different products, through the price barriers due to low-cost model soaring focused on
mass production and reducing the price tag even if it affects quality. To tackle this, some
groups proposed fiscal changes such as reverse taxation (allowances for sustainable
products) or environmental tax for less sustainable products and/or a combination of
both to eliminate the price barrier and facilitate market entry to sustainable solutions. It
is also necessary to revise the different regulations to facilitate harmonization and to
increase the competitiveness of companies. The administrations should also promote
more innovation and research programs in order to facilitate the entry into the market of
new and more competitive sustainable products.
Finally, multi-sectorial interaction was deemed as key to exploiting synergies and for
the exchange of good practices.
JORNADA: “PER UNA INDÚSTRIA TÈXTIL MÉS SOSTENIBLE” – 2019

Pàgina 2

LIFE-FLAREX 16 ENV/ES/000374

With the contribution of the LIFE financial
instrument of the European Commission

Resum executiu
La jornada va consistir en diverses presentacions plenàries introduint diferents aspectes
implicats en la sostenibilitat del sector tèxtil, tant a nivell d’iniciatives públiques com
privades. Aquestes van incloure les diferents accions enfocades cap a l’economia
circular que està impulsant ACCIÓ (S3CHEM i CircE), una breu introducció als principals
conceptes de REACH i els procediments legals que es prenen a nivell comunitari per tal
de reduir les substàncies químiques perilloses i finalment dos casos pràctics liderats per
l’AEI Tèxtils sobre substitució de productes perillosos en acabats tèxtils.
Durant la segona part de la jornada es van organitzar cinc grups de treball per identificar
els reptes i oportunitats de la sostenibilitat en l’àmbit tèxtil llar. Una primera identificació
del perfils dels consumidors va identificar que aquests busquen productes funcionals,
útils i durables que es van a comprar de forma conscient i premeditada en general amb
una bona relació qualitat-preu segons el disseny, materials i qualitats dels diferents
productes. Per altra banda, els consumidors tendeixen en general a obviar altres
característiques tècniques i mediambientals dels diferents productes, així com etiquetes
sobre la sostenibilitat i altres identificacions ecològiques si aquestes no són clarament
visibles i diferenciades en el producte.
Hi ha falta d’informació per part del consumidor final per poder prendre una decisió
conscient sobre els diferents productes així com la falta de coneixement de com poder
identificar si un producte és més o menys sostenible. Per afrontar-ho, es va proposar
una revisió de l’etiquetatge amb solucions anàlogues a les emprades en l’etiquetatge
de consum energètic (color i lletra A+, A, B, C...). Així mateix, també va proposar-se
l’increment de campanyes informatives, incloent campanyes sentimentals tipus trànsit i
finalment millorar la visibilitat i traçabilitat del producte per tal de que tota la cadena de
valor pugui saber si s’ha aplicat o no productes perillosos. També és clau la millora del
coneixement tècnic, en clau de sostenibilitat, per part dels dissenyadors i enginyers de
producte per tal de que aquests puguin utilitzar les millors pràctiques disponibles.
La cultura i el model de consum també afecten negativament a la sostenibilitat dels
diferents productes, mitjançant les barreres de preu degut a l’alça dels models low-cost
on prima la quantitat a la qualitat per tal de reduir costos. Per afrontar-ho, es varen
proposar millores en el sistema fiscal, ja sigui amb fiscalitat inversa (bonificacions als
productes sostenibles) o fiscalitat ambiental pels productes menys sostenibles o una
combinació per poder eliminar la barrera de preu i entrada al mercat. Així mateix, caldria
revisar les diferents regulacions per facilitar una harmonització i poder incrementar la
competitivitat de les empreses. Les administracions també haurien d’impulsar més
programes d’innovació i investigació per tal de facilitar l’entrada al mercat de nous
productes sostenibles més competitius.
Finalment, la interacció multisectorial és clau per trobar sinergies i poder entendre la
sostenibilitat aplicada així com l’intercanvi de bones pràctiques.
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1. Agenda de la jornada i presentacions
09:00

09:15 Registre i acreditació

09:15

09:30

Benvinguda, presentació dels objectius i de la dinàmica de la jornada – Josep
Casamada, AEI Tèxtils i coordinador projecte LIFE-FLAREX

9:30

9:40

Presentació projecte S3CHEM: Smart Chemistry – Mª Dolors Nuñez, ACCIÓ

9:40

9:50

10:05

Projecte Interreg Europe CircE: Estudi del potencial de circularitat del sector
9:50 tèxtil – Ingrid Vives, “Departament de Territori i Sostenibilitat” de la Generalitat de
Catalunya
Substitució de productes químics perillosos. Conceptes, alertes, eines – Núria
10:05
Boix, LEITAT
Cas pràctic: Estudi d’alternatives a les substancies perfluorades en acabats
repel·lents d’aigua i d’olis.
10:30 - Presentació dels resultats del projecte MIDWOR-LIFE – Meritxell Martí , CSIC
- Aprenentatges a través de la participació en les probes industrials en el projecte
– Jordi Mota, E.CIMA

10:30

10:45 Cas pràctic: Estat de l’art de les alternatives més segures per a retardants de
flama a la indústria tèxtil – Paula Felix i Nora Boisserée, LEITAT

10:45

11:15 Cafè i networking

11:15

13:00 Sessió de treball en grups: “Reptes per una indústria tèxtil més sostenible”

13:00

13:30 Resum dels grups, conclusions, i propers passos

13:30

Final de la sessió
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2. Resum de la jornada
2.1 Presentacions plenàries
La primera part de la jornada va consistir en diverses presentacions plenàries introduint
els diferents aspectes implicats en la sostenibilitat del sector tèxtil, tant a nivell
d’iniciatives públiques com privades.
Aquestes van incloure les diferents accions enfocades cap a l’economia circular que
està impulsant ACCIÓ (S3CHEM i CircE), una breu introducció als principals conceptes
de REACH i els procediments legals que es prenen a nivell comunitari per tal de reduir
les substàncies químiques perilloses i finalment dos casos pràctics liderats per l’AEI
Tèxtils sobre substitució de productes perillosos en acabats tèxtils.
Totes les presentacions estan disponibles a l’apartat anterior (agenda) incrustades a
l’arxiu i també a través de la web del projecte (https://www.life-flarex.eu).

Núria Boix durant la presentació dels conceptes, alertes i eines per la
substitució de productes químics perillosos.
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Assistents a la jornada durant les sessions plenàries

Jordi Mota presentant l’experiència d’E.CIMA en el projecte MIDWOR -LIFE
com a demostrador industrial i els aprenentatges que han obtingut
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2.2 Sessions de treball en grups
La sessió de treball en grups es va conduir mitjançant una dinàmica participativa
realitzant quatre activitats principals:
-

Breu presentació dels assistents i identificació de les motivacions que els varen
portar a participar en la jornada.
Construir un mapa d’empatia per tal de centrar els esforços de cares a les
diferents problemàtiques i necessitats del consumidor de tèxtil-llar.
En base al mapa d’empatia generat en cada grup, identificació de les necessitats
principals d’aquests consumidors “tipus” .
Sessió d’ideació de solucions a les necessitats identificades anteriorment.
I finalment, la priorització matricial d’aquestes idees per tal d’identificar les
solucions a impulsar en les properes activitats.

Els participants es varen agrupar en 5 grups de treball seleccionats per tal de facilitar
l’aportació de punts de vista diferents entre ells i fomentar la participació activa generant
sinergies més enllà del sector tèxtil.

Participants de la jornada durant la sessió de treball en grups
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Panoràmica dels diferents grups de treball durant la jornada

Posada en comú de les conclusions de cada grup de treball per concloure la sessió
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3. Debats i conclusions de la jornada
3.1 Mapes d’empatia
Després de la presentació dels components de cada un dels grups, la primera activitat
que es va dur a terme va ser la creació d’un mapa d’empatia per tal de posar-se en el
paper de consumidor, agafant com a premissa els diferents participants i poder obtenir
un comprador “tipus” de tèxtil-llar (mobles, cortines, llençols, etc.).
En cada grup es va realitzar primer un mapa a nivell individual i després de forma
conjunta per tal d’aflorar les diferents idees latents. Aquesta activitat preliminar pretenia
impulsar la identificació de les necessitats reals i no visibles dels diferents consumidors.
Els cinc grups de treball van coincidir en molts aspectes identificats en cadascun dels
mapes d’empatia, en particular es va destacar que els consumidors busquen:
-

-

bona relació qualitat-preu segons el disseny, materials i qualitats dels diferents
productes. En aquest aspecte van sorgir debats sobre dissenys emprats per
amagar defectes de qualitat o per aparentar una qualitat superior a la real.
productes funcionals, útils i durables que es van a comprar de forma conscient
i premeditada al ser productes amb una vida útil esperada elevada. No obstant,
també existeixen algunes compres impulsives segons la tipologia de producte,
sobretot en els articles de menor preu (cortines, llençols, altres productes tèxtils
de decoració no funcional).

Per altra banda, els consumidors tendeixen en general a obviar altres característiques
tècniques i mediambientals dels diferents productes, així com etiquetes sobre la
sostenibilitat i altres identificacions ecològiques si aquestes no són clarament visibles i
diferenciades en el producte. Alguns participants van qualificar aquests factors com a
importants, però no solen ser en general el factor decisiu.
En compres d’imports elevats, els consumidors també tendeixen a decidir valorant els
suggeriments dels venedors a les botigues físiques, dels comentaris de familiars i amics
i, recentment, també de comparatives i opinions en les diverses plataformes on-line. El
consumidor al final acaba prenent la decisió en molts dels casos seguint els dos
aspectes mencionats anteriorment: qualitat-preu i funcionalitat.
Un dels grups va identificar la preocupació pel medi ambient com un aspecte emergent
pels consumidors, però alhora com una complexitat per aquest per a fer valoracions
adients degut a l’auge de noticies alarmants sense informació fiable (“fake news”
ambientals). Aquesta desinformació o informació incomplerta fa que el consumidor
segueixi, en línies generals, decidint per estètica, preu i funcionalitat.
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Mapes d’empatia generats en els diversos grups:
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3.2 Problemàtiques i necessitats
Durant l’anàlisi de les problemàtiques i necessitats es van identificar moltes barreres a
cada grup que cal superar per transformar la indústria tèxtil cap a un model més
sostenible.
Una barrera recurrent que es va mencionar en tots els grups és la falta d’informació al
consumidor final per poder prendre una decisió conscient sobre els diferents productes
així com la falta de coneixement de com poder identificar si un producte és més o
menys sostenible. En aquest punt hi ha la dificultat afegida que comporta la complexitat
de components que composen els productes de llar amb una gran varietat de parts i
materials involucrats (per exemple, en la confecció d’un sofà: teles, fustes, claus,
plàstics, etc.).
La cultura i el model de consum també afecta de forma negativa a la sostenibilitat dels
diferents productes, mitjançant les barreres de preu degut a l’alça dels models low-cost
on prima la quantitat a la qualitat per tal de reduir costos. Aquest model tendeix a generar
una sobre-oferta que fa desplomar els preus per tal de poder competir amb la mateixa
demanda. Aquests preus baixos impliquen que cal reduir els costos de producció, ja
sigui reduint la qualitat dels productes, fent servir processos menys ecològics i reduint
els costs laborals amb deslocalitzacions en països on la mà d’obra és més econòmica i
hi ha menys regulacions ambientals. També, els models de consum ràpid tendeixen a
evitar i complicar la reparació dels diferents productes afavorint-ne la substitució.
Altres necessitats identificades són la voluntat de les pròpies administracions
públiques per donar exemple i afavorir els productes més sostenibles durant les
compres públiques i licitacions enlloc de buscar el preu més baix. Així mateix, es
considera una barrera per a moltes empreses la diversitat de requisits tècnics en les
diferents administracions obligant a fer servir productes més efectius tècnicament (i
també menys sostenibles) per tal de poder competir en les licitacions. Les diferents
regulacions actuen d’aquesta forma, el que suposa una barrera que inhibeix iniciatives
empresarials basades en economia circular i sostenibilitat com a valors agregats.
Un altre factor que va sorgir durant els debats de l’activitat és la determinació de l’origen
dels productes, on moltes vegades s’identifica només la procedència d’on s’ha
assemblat el producte. Això pot induir al consumidor a pensar que està comprant un
producte de proximitat quant aquest comprèn components que no ho són.

JORNADA: “PER UNA INDÚSTRIA TÈXTIL MÉS SOSTENIBLE” – 2019

Pàgina 12

LIFE-FLAREX 16 ENV/ES/000374

With the contribution of the LIFE financial
instrument of the European Commission

Exemples de problemàtiques identificades durant la jornada:
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3.3 Ideació de solucions i prioritzacions
Un cop definits els consumidors “tipus” i identificades les barreres i necessitats, cada
grup va procedir a realitzar una sessió d’ideació per tal d’identificar solucions per millorar
la sostenibilitat del sector. Al final de la sessió, cada grup va organitzar les diferents
idees per importància i urgència per tal de prioritzar les necessitats d’actuació per
millorar la sostenibilitat del sector. Es va demanar als participants que no valoressin les
idees durant la primera part per tal d’afavorir la generació d’idees trencadores i
innovadores.
Molts dels grups van tractar el tema de la falta d’informació de l’usuari final des de
diferents perspectives, ja que aquesta és una de les principals barreres en el
desplegament de les estratègies de sostenibilitat. Algunes de les idees sorgides van ser:
-

-

-

Revisió de l’etiquetatge dels diferents productes per tal d’indicar el nivell de
sostenibilitat. Algunes propostes concretes de com implementar-ho anaven en la
línia de fer servir etiquetes de colors o l’ús d’un codi d’etiquetatge anàleg al
d’eficiència energètica emprat en els electrodomèstics (A+++,A,B,C,..).
Campanyes informatives sobre la realitat i la sostenibilitat dels diferents
productes amb campanyes tipus 012, també campanyes més emocionals tipus
DGT (campanya dura de conscienciació), formació a escoles o jocs de mòbil per
aconseguir una informació de forma implícita. També es recomana mostrar com
la indústria local està treballant cap a la sostenibilitat per poder oferir visibilitat al
sector i promoure les bones pràctiques també als usuaris finals.
Millorar i donar visibilitat a la traçabilitat dels productes per facilitar la
identificació de l’ús o no de substancies químiques perilloses, l’impacte en la
petjada de carboni, i poder assegurar si un producte és o no de proximitat
mitjançant, per exemple, un “passaport” de producció. Per tal de donar-hi
visibilitat es van identificar diferents mecanismes com poden ser codis de barres
únics o l’ús d’aplicacions mòbils.

També es va tractar el tema de com l’administració pública pot impulsar la
sostenibilitat i l’economia circular mitjançant diferents mecanismes com:
-

-

-

Ús de fiscalitat inversa per fomentar la producció de productes sostenibles amb
una reducció d’impostos per tal d’igualar el preu final i afavorir la competitivitat
d’aquests en el mercat.
Impostos ambientals per productes amb un impacte mediambientalment
negatiu per tal d’afavorir igualar les condicions a curt termini vers productes més
sostenibles.
Unificar i harmonitzar les regulacions i normatives per afavorir la millora de
la competitivitat de les empreses i que aquestes puguin competir en igualtat de
condicions a l’hora d’incorporar els criteris de sostenibilitat. En aquest aspecte
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-

-

-

també va sorgir el debat sobre l’harmonització de les diferents certificacions
disponibles (Ecolabel, OEKO-tex, GRS, organic cotton, halogen-free, etc.).
Donar exemple en les licitacions i contractes públics incorporant criteris de
sostenibilitat a l’hora de fer la selecció, impulsant així els volums de productes
més sostenibles i afavorint l’efecte d’escala d’aquests.
Invertint en emprenedoria sostenible promovent nous projectes empresarials
que afavoreixin l’impuls de l’economia circular i l’adopció de la sostenibilitat en
els seus productes i models de negoci.
Impulsant programes d’innovació enfocats al desenvolupament de nous
materials i nous processos més sostenibles per tal d’afavorir la competitivitat i la
transferència de tecnologia. Així mateix també cal investigació de base per trobar
noves alternatives als diferents productes tòxics i poc sostenibles.

Altres iniciatives molt interesants que es van prioritzar van ser:
-

-

Afavorir la millora del coneixement tècnic, en clau de sostenibilitat, en els
dissenyadors i enginyers de producte per tal de que aquests puguin utilitzar les
millors pràctiques disponibles. Un exemple que es va donar és el de que tintar
amb un color violeta implica un impacte ambiental més elevat que un altre color
degut a la naturalesa pròpia del pigment.
Afavorir la interacció intersectorial per trobar sinèrgies en els nous
desenvolupaments més sostenibles i també enfocat cap a la simbiosi industrial
per tal de buscar complementarietats a l’hora d’implementar pràctiques
sostenibles.

Annex 2: Identificació d’oportunitats i prioritzacions
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4. Properes accions
Les conclusions de jornada reflecteixen una pluralitat d’iniciatives a les que cal donar
continuïtat per tal d’implementar-les. L’equip del projecte LIFE-FLAREX promourà amb
les diferents autoritats l’adopció de les oportunitats de millora identificades, així mateix
aquesta publicació pretén difondre aquestes conclusions per la seva adopció per part
de tots els participants i lectors.
L’equip de la organització de la jornada està plenament compromès amb la millora de la
sostenibilitat de les empreses del sector tèxtil i també en seguir impulsant projectes al
respecte en diferents àmbits, com el LIFE-FLAREX, presentat en la jornada.
Durant els propers mesos es realitzaran les proves industrials del projecte LIFE-FLAREX
per tal d’obtenir dades fidedignes i poder construir l’anàlisi del cicle de vida de forma
acurada, analitzar els diferents riscos mediambientals i poder validar l’aplicabilitat de les
alternatives identificades. Aquest serà un pas clau cap a la millora de la sostenibilitat del
sector tèxtil-llar com un demostrador de la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica de
les alternatives sostenibles als actuals acabats retardants a la flama.
Així mateix, en els propers mesos, es realitzaran noves jornades per seguir generant
visibilitat pel sector i afavorint les sinergies entre els diferents actors involucrats per tal
de continuar promovent les iniciatives sostenibles i la seva adopció. L’AEI Tèxtils té
previst organitzar dues jornades durant el proper any: la primera durant l’últim trimestre
de 2019 enfocada a la substitució no química de productes utilitzant l’eco-disseny com
a mitjà per implementar alternatives, i una segona durant el segon trimestre de 2020
enfocada a presentar els resultats clau del projecte LIFE-FLAREX.
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