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Resum 

Davant l’actual consciència social relativa als impactes negatius que té la indústria tèxtil 
sobre el planeta, s’estudia el procés de tintatge dels teixits i s’avalua la seva sostenibilitat i el 
seu impacte ambiental. L’estudi presenta el tintatge tèxtil amb impressió digital com a 
alternativa als mètodes tradicionals, concretament el model Monna Lisa Evo Tre d’Epson, 
que permet tenyir qualsevol tipus de fibra, amb el corresponent tint. Per a fer-ho s’avalua la 
seva sostenibilitat i es comparen quatre indicadors: la despesa energètica, la petjada de 
carboni, la petjada d’aigua, i la contaminació de l’aigua i generació de substàncies tòxiques.  

Avui en dia, la tecnologia digital desenvolupa un paper molt important a les nostres vides. La 
Monna Lisa Evo Tre d’Epson és una impressora de tecnologia puntera que destaca per la 
possibilitat d’imprimir sobre qualsevol fibra, ja sigui sintètica o natural; així com de gestionar 
diferents tipus de tinta i capçals. És per això que és una potencial substituta als mètodes 
tradicionals i es pren com objecte d’estudi en aquest projecte. 

La principal millora que presenta la impressió digital resulta de la possibilitat de fixar els tints 
i additius sense necessitat de solubilitzar-los en aigua calenta. Per altra banda, la 
implementació de la tecnologia PrecisionCore permet optimitzar la impressió i la despesa de 
tinta, sense necessitat de fixar els tits amb aigua calenta.  

Un cop avaluada la sostenibilitat d’ambdós mètodes, el tradicional i el digital, es determina 
que, sens dubte, amb la impressió digital es redueix l’impacte ambiental significativament. 
En primer lloc, es  redueix en un 40% la despesa energètica i en un 69% la petjada d’aigua. 
De la mateixa manera, la petjada de carboni disminueix un 43,71%. Per últim, en la 
impressió digital no s’utilitzen la majoria de substàncies tòxiques que es fan servir en els 
mètodes tradicionals.  

La no presència de substàncies tòxiques en el procés resulta de vital importància, ja que 
gran part d’aquests químics no queden fixats a la fibra i acaben formant part de les aigües 
residuals que es retornen a les vies fluvials, després d’ineficients tractaments de depuració. 
En algun d’aquests efluents es poden observar tòxics, tals com arsènic, cadmi, clor, mercuri, 
nonifenols, plom, sulfats i urea. Això té un impacte brutal, tant per les comunitats que habiten 
als voltants, com pel medi ambient en general i, desgraciadament, aquells qui més ho 
pateixen (i menys es beneficien) són els qui disposen de menys recursos. 

Per últim, s’analitza l’impacte social que generaria substituir els mètodes tradicionals per la 
impressió digital, i s’observa que permetria un comerç circular i de proximitat, ja que es pot 
desenvolupar en un marc més sostenible i igualitari. 
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1. Prefaci 

1.1. Origen del projecte 

En els darrers anys, la indústria de la moda està centrant els seus esforços en la cerca de 
models de producció i consum més sostenibles. Fins fa poc, només es coneixia la 
problemàtica causada per les males condicions de treball que ofereixen les grans marques 
als seus treballadors als països menys desenvolupats. Avui,  es coneix també l’impacte dels 
abocaments de les aigües residuals de produccions tèxtils a rius i vies fluvials. És per això 
que, cada cop més, apareixen nous mètodes d’impressió digital enfocats a substituir els 
mètodes de tintatge tradicionals. Malgrat que algunes d’aquestes impressores ofereixen 
innovacions claus per reproduir models més sostenibles, la impressió digital no acaba de 
trobar el seu lloc i la majoria dels productors segueixen escollint els mètodes tradicionals. 
Així doncs, aquest projecte pot convertir-se en una font d’informació per aquells qui es 
plantegin el salt a la impressió digital.  

 

1.2. Motivació 

La moda representa el segon agent més contaminant del planeta, després del transport. 
Persones arreu del món estan demostrant que existeixen alternatives i que es pot crear un 
futur més sostenible. A escala global, cada cop es cuida més l’impacte ecològic i humà que 
tenen les persones sobre el planeta, i ja són els mateixos consumidors qui es preocupen per 
com es fabrica la roba que porten. Aquest augment de conscienciació, ha generat un canvi 
de paradigma important en la indústria tèxtil, que ja no només es preocupa dels seus 
productes, sinó també de la seva producció. Així doncs, cada cop més marques, de tots els 
sectors,  assumeixen la responsabilitat de l’impacte mediambiental que generen les seves 
cadenes de subministrament i cerquen altres models de negoci amb visió de futur i 
respectuosos amb el planeta. 

La indústria tèxtil és un dels majors usuaris de substàncies químiques perilloses i una de les 
indústries que més aigua dolça contamina al món. Durant dècades, milers de fàbriques de 
tot el planeta han utilitzat, i utilitzen, rius i vies fluvials com a abocadors dels residus que 
generen. Els contaminants químics que aboquen són molt perillosos; no només per a la 
fauna i flora, sinó també per a les poblacions que habiten als voltants. Tanmateix, les grans 
marques de moda internacionals, especialment les europees i estatunidenques, 
subcontracten fàbriques a països menys desenvolupats i s’aprofiten de les seves 
normatives, que són més laxes pel que fa al tractament d’aigües residuals. 
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Un dels processos tèxtils que més impacte negatiu té és el tintatge de les teles. Per a fer-ho, 
es consumeixen grans quantitats d’aigua, que esdevenen aigües residuals carregades de 
substàncies tòxiques. Davant aquesta problemàtica, en els últims anys, el sector de la 
impressió digital s’ha desenvolupat considerablement, fins al punt de convertir-se en un 
possible substitut als mètodes tradicionals de tintatge. Aquestes tecnologies tenen un 
impacte mediambiental menor, ja que no només consumeixen menys aigua i energia, sinó 
que el volum d’aigua residual i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle és molt inferior. 

A més a més, substituir els processos tradicionals per la impressió digital facilita la producció 
local i, per tant, establir models d’economia circular i de proximitat. 
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2.  Introducció 

2.1. Objectius del projecte 

El projecte es basa en un estudi de sostenibilitat del procés de tintatge tèxtil amb impressió 
digital, que es presenta com a alternativa als mètodes tradicionals. Consisteix en: 

- Estudiar el funcionament del procés tradicional i el procés per impressió digital. 
- Avaluar la sostenibilitat del tintatge per impressió digital. 
- Comparar els punts amb més impacte sobre el medi ambient i les persones amb el 

mètode tradicional. 
 

2.2. Abast del projecte 

S’analitzen els impactes tant del mètode tradicional de tintatge com de la impressió digital. 
Per a fer-ho, s’avaluen quatre indicadors que mostren una idea general de la sostenibilitat 
dels processos: la despesa energètica, la petjada de carboni, la petjada d’aigua, i la 
contaminació de l’aigua i generació de substàncies tòxiques. 

Malgrat que una de les motivacions del projecte és la problemàtica de l’abocament de 
substàncies tòxiques en països en vies de desenvolupament, especialment al sud-est 
asiàtic, és necessari fer-se una idea clara de quan més sostenible resulta la impressió digital 
davant el mètode tradicional, en condicions semblants. Per tant, es considera que ambdós 
mètodes tenen lloc en una mateixa localització, i l’impacte generat pel tractament de les 
aigües residuals, requerit pels dos, s’exclou de l’estudi. 

Per altra banda, l’anàlisi de la impressió digital es fa prenent com a exemple la impressora 
Monna Lisa Evo Tre de l’empresa Epson, ja que és una de les poques que també permet 
imprimir sobre fibres naturals i que, per tant, sí que es pot contemplar com a substituta dels 
mètodes tradicionals analògics. 

En cap cas s’analitzen els aspectes econòmics. Per dues raons: ja existeixen estudis que ho 
fan, i no es busca que el canvi a la impressió digital sigui per raons monetàries, sinó per la 
sensibilització i la presa de consciència de l’impacte negatiu que comporta tenyir pels 
mètodes tradicionals. 
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3. Tintatge tèxtil tradicional 

El procés de tintatge és clau en la producció tèxtil. Es tracta d’un procés per via humida, és a 
dir, que s’aplica en forma líquida i comporta accions químiques sobre el teixit [1]. En 
conseqüència, s’utilitza aigua per netejar, tenyir i aplicar productes químics als teixits, així 
com per esbandir-los un cop tractats.  

Els tints es classifiquen en dos grans grups: els naturals i els químics. Els naturals són 
aquells que es basen en matèries primeres procedents de la natura (plantes, insectes i 
minerals) i no són contaminants. Per altra banda, els tints químics es fabriquen sintèticament 
a partir de productes químics. Són fàcils d’aplicar i s’obtenen bons resultats; tanmateix, 
causen contaminació ambiental. En aquest darrer grup es troben els tints reactius, 
dispersos, àcids i de pigments. [1] 

Els tints reactius són aquells que reaccionen amb les molècules de la fibra per formar un 
compost químic quan se’ls aplica una solució alcalina. S’utilitzen per tenyir cotó, viscosa, lli i 
altres teixits cel·lulòsics. Per altra banda, els tints dispersos són aquells insolubles en aigua, 
que es molen finament fins a obtenir una pols que es dispersa en aigua. S’utilitzen per tenyir 
cotó, viscosa, lli i altres cel·lulòsics. Els tints àcids són aquells aniònics i solubles en aigua, 
que s’apliquen principalment a partir d’un bany àcid. Es fan servir per tenyir seda, llana i fibra 
de poliamida. Per últim, la impressió de pigments consisteix a fixar tints no afins a les fibres 
amb l’ajuda de resines i l’exposició a altes temperatures. S’utilitzen per tenyir cotó, llana, lli i 
altres fibres artificials. 

El procés implica tres passos: la preparació, el tintatge i l’acabat [2]. Aquests es dissenyen 
d’acord amb les propietats finals requerides, tals com l’estructura química i la fixació dels 
tints, i la naturalesa de les fibres emprades. 

A la preparació o pretractament s’eliminen les impureses del teixit no desitjades, abans de 
procedir a tenyir-les. Per a fer-ho, es fan servir detergents i substàncies alcalines aquoses, o 
bé s’apliquen enzims. Algunes teles requereixes compostos que contenen clor i d’altres 
agents per eliminar o modificar el seu color natural. A continuació es mostren les principals 
tècniques de pretractaments, en l’ordre en què s’apliquen. Depenent de la fibra emprada 
algunes de les tècniques no són necessàries. 

- Cremadors de gas o socarrimadors (en angles singeing). És un procés mecànic que 
consisteix a cremar superficialment el teixit, i així eliminar els fils solts o aquells que 
sobresurten. D’aquesta manera millora la fixació del tint i l’acabat final. [3] 
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Figura 1. Cremador de gas tèxtil [3]. 

 

 

Figures 2 i 3. Teixit abans i després del cremador de gas. 
[https://images.app.goo.gl/REovykwrfVv17CBx8] 

 

- Desgranatge (en anglès desizing). Consisteix a impregnar el teixit amb un agent 
abrasiu, permetent que aquest degradi i solubilitzi les impureses. Existeixen 3 
mètodes per a fer-ho: enzims, hidròlisi àcida o oxidació. [4] 
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Figura 4. Desgranatge tèxtil [4]. 

 

- Descruat (en anglès scouring). Consisteix a eliminar les impureses de materials 
hidrofòbics (olis, greixos, ceres, etc.), per tal d’obtenir superfícies hidròfiles, és a dir, 
més afins amb l’aigua i, per tant, amb els tints. [6] 
 

 

Figura 5. Descruat tèxtil [6]. 

 

- Blanqueig (en anglès bleaching). És semblant al fregament. Consisteix a tractar 
químicament el teixit amb agents oxidants per eliminar les substàncies naturals amb 
color provinents del cultiu de la matèria primera. [6] 
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Figura 6. Blanqueig tèxtil continu [6]. 

 

- Mercerització (en anglès mercerizing). Consisteix a tractar els teixits per a donar-los 
un acabat brillant. Aquesta tècnica només s’aplica als teixits de cotó. 
 

 
Figura 7. Mercerització d’un teixit                                        

[https://images.app.goo.gl/4VcjLpY1sbqbGScN6]. 

 

A continuació, es procedeix al tintatge. Consisteix en l’aplicació aquosa de color sobre el 
teixit, utilitzant principalment tints orgànics sintètics. Així mateix, també s’apliquen altres 
químics, tals com àcids, agents anivelladors, agents suavitzants, etc., amb l’objectiu 
d’obtenir una profunditat de color uniforme. És important saber que aquest procés es dóna a 
altes pressions i temperatures. 

Els dos mètodes més utilitzats per a tenyir tèxtils són, respectivament, el processament per 
lot i el continu. El primer consisteix a transferir gradualment el tint al material durant un 
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temps relativament llarg, mitjançant un bullidor d’aigua (kier, viga, jet, beck, etc.) [2]. Per a 
fer-ho s’utilitza només un dipòsit que s’omple d’aigua i es drena a cada pas del procés. Per 
altra banda, al processament continu s’aplica calor i vapor a llargs rotllos de tela, mentre 
aquests avancen a través d’una sèrie de solucions químiques concentrades i en retenen la 
major part.  

 

Figura 8. Tintatge pel mètode tradicional per lots [1]. 

 

 

Figura 9. Tintatge pel mètode tradicional continu 
[https://images.app.goo.gl/y7U8a6iyUbA7MbVE6]. 

 

L’elecció del mètode depèn del tipus de teixit, les tintes escollides i la maquinària de la qual 
es disposa. Tot i així, ambdós processos impliquen els següents passos: 

- Preparació de la tinta. Consisteix en la selecció i mescla de pigments, espessidors, 
dissolvents, etc., i en la preparació de la pasta d’impressió. 
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- Tintatge. Consisteix en la difusió del colorant en la fase líquida, l’adsorció d’aquest a 
la superfície externa de les fibres, i, finalment, la difusió i absorció a la superfície 
interna de les fibres. [7] A més a més, cal realitzar mostres d’impressió abans de 
començar qualsevol tintatge. 
 

- Fixació. Es requereix un tractament tèrmic per fixar la tinta a les fibres. Una tècnica 
comuna és la cocció al vapor, on amb l’ajuda d’espessidors químics i auxiliars 
activats per la temperatura i el vapor, es fixen els colorants a les fibres. [8] 
 

- Rentat i assecatge. Els teixits es renten amb aigua i químics amb l’objectiu d’eliminar 
l’excés de tint no fixat. Les temperatures assolides durant el rentat varien segons el 
teixit i el tint. [8] 

Finalment, durant l’acabat es realitzen tractaments a partir de colorants i additius químics 
destinats a millorar la qualitat del teixit. Alguns exemples són la impermeabilització, la 
resistència al fregament o a les arrugues, l’alliberació de taques, una baixa inflamabilitat i la 
protecció microbiana o fúngica. Durant el rentat dels teixits posterior al tintatge, un una part 
dels colorants utilitzats durant el procés de tintatge s’alliberen i passen a formar part de 
l’aigua residual. 

Amb l’objectiu de tornar les aigües contaminades a una llera receptora, tal com un riu, un 
canal o el mar, se sotmeten a una sèrie de tractaments de depuració per a reduir o eliminar 
els seus compostos contaminants. Aquests processos tenen lloc a les EDAR; les Estaciones 
Depuradores d’Aigües Residuals. Aquestes són plantes dedicades a eliminar residus, olis, 
greixos, sorres i sòlids sedimentables, així com components amb amoníac i fòsfor. 
Finalment, transformen els residus retinguts en fangs estables que, en principi, poden 
reutilitzar-se. 
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En el següent esquema es mostren els passos que constitueixen el tractament: 

 

 

Al pretractament de les EDAR s’eliminen els sòlids grans, les sorres i els greixos. El 
tractament primari consisteix en l’eliminació de sòlids en suspensió. Seguidament, el 
secundari consisteix en un tractament biològic que transforma la matèria orgànica de les 
aigües residuals en matèria cel·lular, gasos, energia i aigua. Finament, la separació dels 
fangs i les aigües residuals rep el nom de decantació secundària. A vegades, per tal d’afinar 
algunes de les característiques de l’aigua per a un determinat ús, es requereix un tractament 
terciari. Els fangs procedents de les decantacions reben un tractament especial a la línia de 
fangs, fins que poden ser tractats com a residus sòlids urbans o incinerats [10]. 

 

 
 

Figura 10. Esquema del funcionament d’una EDAR [9]. 
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4. Impressió digital 

Avui en dia, la tecnologia digital desenvolupa un paper molt important a les nostres vides. 
Gràcies a la transformació digital del procés d’impressió, la indústria tèxtil ha experimentat 
una gran expansió en els darrers anys. Malgrat que existeixen moltes alternatives digitals als 
mètodes tradicionals, aquestes només representen un 6% del total de la maquinària tèxtil al 
món. Tot i així, en els últims 4 anys ha augmentat el nombre de teixits tenyits amb mètodes 
d’impressió digital en un 17% [8]. 

Existeixen dos mètodes principals d’impressió tèxtil digital: per sublimació directa i per 
injecció de tinta. 

La impressió per sublimació directa permet tenyir materials sintètics, tals com el polièster. Es 
considera un mètode sofisticat, ja que s’obtenen teixits elàstics, resistents als rentats i 
transpirables. Un exemple d’impressores per sublimació és la sèrie SureColor SC-F 
d’Epson. 

 

Figura 11. SureColor SC-F9400 d’Epson [11]. 

 

Per altra banda, en la impressió per injecció de tinta, aquesta s’aplica directament sobre 
teixits naturals, tals com el cotó i la seda. Es fa servir una tècnica d’impressió anomenada 
quadricromia, basada en l’ús de 4 colors: cian, magenta, groc i negre. Un exemple d’aquest 
mètode és la sèrie SureColor SC-S d’Epson. 
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Figura 12. SureColor SC-S80600L d’Epson [11]. 

 

Un altre tipus d’impressores per injecció de tinta és la sèrie Monna Lisa Evo Tre d’Epson. Es 
tracta d’una impressora de tecnologia puntera desenvolupada per Epson amb la 
col·laboració de l’empresa italiana F. Lli Robustelli. Aquesta incorpora els últims avenços 
tecnològics i s’ha convertit en un punt de referència en aquest camp. Una de les innovacions 
que més destaca és la possibilitat d’imprimir sobre qualsevol fibra, ja sigui sintètica o natural; 
així com de gestionar diferents tipus de tinta i capçals. És per això que és una potencial 
substituta als mètodes tradicionals i es pren com objecte d’estudi en aquest projecte. 

 

Figura 13. Monna Lisa Evo Tre 32 d’Epson [12]. 
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La impressió digital industrial sobre teixit està constituïda per diverses fases. El diagrama 
següent mostra el seu flux d’impressió de la Monna Lisa, on 1 correspon al pretractament, 2 
a la creació de l’arxiu digital, 3 a la impressió digital, i 4, 5 i 6 al posttractament 
(vaporitzadora, rentadora, assecadora, etc.): 

 

Figura 14. Diagrama del flux d’impressió de la Monna Lisa Evo Tre [13]. 

 

El tractament previ o pretractament consisteix a redreçar el teixit, estabilitzar-lo 
dimensionalment i eliminar qualsevol impuresa que pugui comprometre la impressió. Així 
mateix, s’afegeixen additius que afavoreixen la fixació del colorant a la fibra, i milloren  
l’absorció del tint i la penetració del colorant. També serveixen per optimitzar la intensitat i la 
brillantor. [14] 
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En el cas de la Monna Lisa, s’utilitza una innovadora preparació anomenada PREGEN®1. A 
la Figura 15 es poden veure les diferents preparacions per a cada tipus de fibra a tenyir. 
(treure’l de ref. bibliogràfuques) Aplicar-la resulta molt senzill gràcies al bon control 
dimensional de la tela. De fet, en la impressió de pigments no és necessària, però sí molt 
recomanable per a un millor resultat final. [13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

1 Fórmula de pretractament tèxtil registrada per Epson i la seva filial For.Tex, productora de tints i espessants 

Figura 15. Oferta de tints Genesta®, amb les seves propietats corresponents [13]. 
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Figura 16. Pretractament d’una Monna Lisa amb PREGEN® [13]. 

 

A continuació, es procedeix a la impressió. Per a fer-ho, primer cal crear un arxiu digital i 
introduir-lo a la impressora. La Monna Lisa té el seu propi sistema de disseny, però és 
compatible amb qualsevol altre software, com CAD o RIP. A més a més, fa servir la 
tecnologia PrecisionCore, que consta d’una gamma de capçals d’impressió que permeten 
una productivitat excepcional, minimitzant els temps d’inactivitat. És important assecar el 
teixit després de tenyir-lo, amb l’objectiu de què la tinta quedi ben impregnada. 

 

Figura 17. Tecnologia PrecisionCore d’Epson [13]. 

 

Pel que fa a les tintes, la Monna Lisa fa servir els tints Genesta®2, desenvolupades 
específicament per aquesta sèrie d’impressores, que permeten bona precisió, fiabilitat i 
durabilitat en tintatges de teles. Els tints poden ser reactius, dispersos, àcids i de pigments, i 

                                                

2 Tintes desenvolupades per Epson i For.Tex 
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estan disponibles dues capacitats possibles; de 3 o 10 litres. Normalment, s’utilitzen tints 
reactius per les fibres cel·lulòsiques; dispersos per polièster; àcids per la seda, la llana i la 
poliamida; i els pigments per qualsevol tipus de fibra. A més a més, estan envasades al buit i 
desgasificades, amb un sistema de gestió de tinta dissenyat per obtenir la màxima eficiència 
i assegurar el mínim desperdici de tinta. També consta d’un sistema d’aspiració que ho 
complementa. Per últim, és important tenir en compte que amb la impressió digital no és 
necessari realitzar tintatges de mostra, ja que el software possibilita l’optimització del 
disseny. [8] 

 

Figura 18. Cartutxos de tinta Genesta® per a la impressió digital amb Monna Lisa [13]. 

 

Finalment, per tal d’obtenir determinats efectes de tacte, es realitza el tractament posterior 
o posttractament. En cas que sigui necessari eliminar la tinta no fixada, es realitzen 
tractaments específics de rentat i assecatge segons el tipus de fibra tenyit. Normalment, el 
posttractament també consta de processos de planxat i acabat. Quan es tracta d’impressió 
amb tintes de pigments, els processos de posttractament no són necessaris. 

          

Figures 19 i 20. Rentadores tèxtils contínues d’Epson [13]. 
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Així mateix, es poden afegir una gran varietat de resines i altres compostos per tal 
d’aconseguir determinats efectes de suavitat, duresa, resistència a les arrugues, etc. Un 
altre acabat innovador consisteix a aplicar substàncies sobre els teixits alliberant, per 
exemple, perfums i productes antifum o antiolor.  

Per últim, cal afegir que, de la mateixa manera que el tintatge tradicional del qual es parla 
anteriorment, la impressió digital també requereix un posterior tractament de les aigües 
residuals. 

 

Figura 21. Monna Lisa Evo Tre en funcionament          
[https://images.app.goo.gl/PJjJ9TAoyYaYaJL9A]. 
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5. Sostenibilitat i impacte ambiental 

És important entendre bé els conceptes de sostenibilitat i impacte ambiental abans 
d’estudiar el cas particular de la impressió tèxtil. A continuació es dóna una idea general, 
basada en un projecte de Maria Martínez, on analitza la sostenibilitat i l’impacte ambiental de 
l’ETSEIB. [15] 

L’any 1972 el Club de Roma3  publica l’informe The Limits of growth, considerat la primera 
obra emblemàtica que qüestiona el model de creixement econòmic dominant. Les seves 
autores critiquen la sostenibilitat del model actual de creixement, on s’entén la Terra com 
una font inesgotable de recursos. És a dir, es considera que els recursos naturals són 
infinits. L’informe conté un estudi sobre les implicacions del creixement mundial continu, 
realitzat per un equip internacional d’investigadors de l’Institut de Tecnologia de 
Massachusetts. En aquest es conclou que el sistema natural de la Terra no podrà suportar 
les taxes actuals de creixement econòmic i demogràfic.  

Seguidament, el juny de 1973, en la primera reunió del Consell Consultiu del Programa de 
les Nacions Unides per al Medi  Ambient (PNUMA) a Ginebra, es formalitza el concepte 
d’eco-desenvolupament. Aquest es defineix com una “forma de desenvolupament econòmic  
i social que considera la variable del medi ambient”, i  afegeix que “cada regió del planeta ha 
d’implementar solucions específiques al seu eco-desenvolupament atenen als problemes 
concrets i tenint en compte no solament les variables ecològiques sinó també culturals”. 

A partir d’aquí, l’abril de 1987, la  Comissió Mundial del Medi Ambient i del 
Desenvolupament (CMMAD) introdueix el concepte de sostenibilitat en l’informe El nostre 
futur. S’entén com “el desenvolupament econòmic que satisfà les necessitats de la 
generació present sense comprometre la capacitat de les generacions futures per a satisfer 
les seves pròpies necessitats”. En ell també es parla “d’elevar el desenvolupament 
sostenible a la categoria d’ètica global, on la protecció del medi ambient es reconegui com 
l’estructura sobre la qual descansa el desenvolupament econòmic i social a llarg termini”. 

Per altra banda, als anys seixanta sorgeix el concepte d’impacte per referir-se al “xoc” que 
rep el medi  ambient. El 1988, Wathern el defineix com “l’efecte, en un període de temps i un 
lloc concret, de l’activitat humana sobre el medi ambient. Entenent l’impacte en un sentit 
ampli que inclou, per tant, aspectes biològics i humans”. 

                                                

3 Institució no governamental europea, formada l’any 1968 per científics, economistes i empresaris davant la 
preocupació comuna pel futur de la humanitat. 
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Per avaluar l’impacte ambiental cal tenir presents els següents aspectes, i comparant-lo amb 
la situació prèvia, quan l’activitat  humana que s’analitza  encara no s’ha realitzat: 

- Efectes sobre la salut i la població, el benestar, els hàbits ambientals, els ecosistemes 
(fauna i flora incloses), l’agricultura i els edificis 

- Efectes en el clima i l’atmosfera 
- Ús de recursos naturals (renovables i minerals) 
- Reciclatge i eliminació de residus 
- Altres aspectes relacionats, tals com la reubicació de la població, llocs arqueològics, 

paisatges i monuments; així com l’impacte social i els seus efectes.  

Se n’identifiquen tres dimensions principals: la magnitud, la importància i la significança.  

Primerament, la magnitud d’un impacte indica el canvi en el valor d’una variable en l’entorn 
en el qual s’ubica el projecte. Aquesta magnitud pot ser una mesura (per exemple, l’àrea 
forestal perduda per la construcció d’una presa) o una predicció (per exemple, l’augment en 
el nivell de soroll després de la construcció d’una carretera). 

 

Figura 22. Magnitud de l’impacte ambiental genèrica [15]. 
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En segon lloc, la importància representa el judici d’un expert sobre la repercussió de les 
modificacions sobre l’ambient. A continuació es mostren els principals criteris emprats per 
avaluar-la: 

 

Biophysical Components Human Components 

- Degree of permanence of the anticipated 
impact and its cumulative potential 

- Scarcity or uniqueness of species or 
ecosystems 

- Sensitivity of the receiving milieu in 
terms of resilience 

- Reversibility of impacts 
- Timing of appearance of the impact 

 
- Sensitivity of the human groups effected 
- Reversibility of impacts 
- Value attributed to the resource 

undergoing the impact 
- Timing of appearances of the impacts 
- Economic consequences 

Taula 1. Criteris d’avaluació de la importància de l'impacte ambiental [15]. 

 

Finalment, la significança de l’impacte fa referència a la part de l’impacte més social; 
reflecteix com la implementació del projecte afectarà en la població i en les seves vides.  

A banda d’aquestes tres dimensions, l’impacte ambiental es pot classificar en 4 tipus: 

a) Impacte directe: expressa una relació de causa-efecte entre alguna part del 
projecte i un component de l’ambient.  

b) Impacte indirecte: prové d’un impacte directe, seguit d’una seqüència de 
conseqüències.  

c) Impacte acumulatiu: és l’impacte en l’ambient, que resulta de l’impacte directe 
incrementat; quan se li sumen altres accions passades, presents i raonablement 
previsibles independentment de l’organització o persona que realitzi aquestes 
altres accions.  

d) Impacte residual: representa l’impacte sobrant, després de la implementació de 
mitigadors. 

Una altra qüestió important és el concepte d’indicador ambiental. La idea de creixement 
sostenible situa a l’esser humà no com un element passiu i observador, sinó com un 
subjecte actiu, que ha de regular les seves accions. Qualsevol sistema creat per la 
societat, sigui quina sigui el seva especificitat,  està ideada per assolir una meta 
determinada: la optimització de la producció, el reforçament de certs valors, l’assoliment 
d’un ordre determinat, el benefici econòmic, millorar la sostenibilitat, etc. No obstant això, 
sempre hi ha la possibilitat que el sistema, durant la seva execució, adopti trajectòries 
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que s’allunyen del propòsit inicial i, si aquestes es mantenen al llarg del temps, amenaci 
la pròpia viabilitat del conjunt del sistema. Aquesta possible anomalia obliga a  establir  
mecanismes en la presa de decisions, que ens permeti, d’una banda, conèixer l’entorn en 
el què seran formulades y aplicades i, d’altra banda, identificar la trajectòria que s’està 
seguint el mateix sistema d’acord amb les metes proposades. Es necessari, doncs, 
disposar d’indicadors que ens proporcionin tota aquesta informació i ens permetin valorar-
la i prendre les decisions més ajustades. 

Així doncs, un indicador ambiental és una variable que ha estat socialment dotada d’un 
significat afegit al derivat de la seva pròpia configuració científica, amb la finalitat de reflectir 
de forma sintètica una preocupació social respecte al medi ambient i inserir-la coherentment 
en el procés de presa de decisions. 

Va ser durant el Consell Europea de Cardiff, el 1998, on es va aprovar l’obligatorietat 
d’acompanyar les polítiques sectorials i productives de la Comissió amb l’avaluació del seu 
impacte mediambiental i la integració  de la preocupació per medi ambient i el 
desenvolupament sostenible en totes les polítiques comunitàries. A partir d’aquí, es va  
posar de manifest, en diferents Consells Europeus, la necessitat de disposar d’ indicadors 
adequats i, per tant, es va procedir a la confecció de diferents indicadors sectorials, 
mediambientals i de desenvolupament sostenible. Paral·lelament, a Espanya el Ministerio de 
Medio Ambiente va iniciar els treballs per definir un tronc comú d’indicadors ambientals i 
sensorials consensuats amb totes les Comunitats Autònomes, basat en el model de Pressió-
Estat-Resposta que es mostra a continuació: 

Figura 23. Model Pressió-Estat-Resposta [15]. 
 

Amb tot això, a continuació s’avalua la sostenibilitat dels processos de tintatge d’ambdós 
mètodes, el tradicional i el digital, amb l’objectiu de comparar els aspectes amb major 
impacte. 
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5.1. Despesa energètica 

En el tintatge tèxtil, el procés de tintatge en si representa un 25% del consum total d’energia 
durant la confecció d’un teixit [16]. És un dels processos que més energia consumeix, 
juntament amb la filatura i la teixidura. L’energia és principalment tèrmica, ja que, en tractar-
se d’un procediment per via humida, cal escalfar l’aigua que s’utilitza per tenyir i rentar el 
teixit. En canvi, són exemples d’alt consum d’energia elèctrica la filatura i la teixidura. 

Tant en el tintatge tèxtil tradicional com amb la impressió digital, el pretractament suposa 
només una petita part de la despesa energètica total del procés de tintatge. Tot i així, 
existeix una diferència entre ambdós mètodes. 

Algunes de les tècniques de preparació del teixit en el tintatge tradicional suposen un 
consum considerable d’energia, ja que es requereixen altes temperatures per aplicar-les. 
Convé recordar que les tècniques que es basen en l’addició de substàncies utilitzen grans 
quantitats d’aigua calenta per poder-les dissoldre-hi i, per tant, suposen una despesa 
tèrmica important. Per al desgranatge, el teixit s’emmagatzema amb les substàncies 
abrasives a temperatures que ronden els 40-60 ºC. Per altra banda, per aplicar les tècniques 
de decruat i blanqueig, s’exposa al teixit a continus canvis de temperatura, i fàcilment 
s’assoleixen els 100 ºC. Aquest procediment millora la fixació de la tinta al teixit. [17] 

 

Figura 24. Exemple de descruat i blanqueig d’un teixit genèric [18]. 

 

En canvi, en el cas de la impressió digital amb la Monna Lisa només cal afegir la preparació 
PREGEN®, sense la necessitat de consumir aigua calenta. Per fixar-la cal assecar el teixit, 
però no calen altes temperatures i el temps d’assecatge és curt. 

El següent procés en què la impressió digital marca la diferència, pel que fa a la despesa 
energètica, és el tintatge en si. En primer lloc, en el procediment tradicional gran part de 
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l’energia que es consumeix es desaprofita en el control de paràmetres del procés, així com 
en la correcció de defectes i modificació de dissenys. Per contra, en la impressió digital la 
possibilitat de crear el disseny digitalment i els avantatges de la tecnologia PrecisionCore, 
comporten una major productivitat i una reducció del temps d’inactivitat. Així doncs, la 
despesa energètica es redueix. Per altra banda, en la impressió digital no és necessari 
realitzar tintatges de mostra, a diferència dels mètodes tradicionals. Es tracta d’un detall, 
però suposa una reducció en la despesa energètica important, ja que s’evidencia cada cop 
que es modifiquen els paràmetres de la impressió. La gran diferència la marca el mètode 
emprat per tenyir el teixit. Això es deu principalment a què en la impressió digital no es 
necessita escalfar aigua a altes temperatures per dissoldre-hi els tints, ja que són els 
capçals els quals dispensen la tinta al voltant dels 20-30 ºC. [12] Així doncs, s’estalvia molta 
de l’energia tèrmica empleada en escalfar l’aigua. A més a més, un altre factor a considerar 
és l’assecatge del teixit just després d’haver-lo tenyit. Per a fer-ho, se sotmet la tela a un 
tractament tèrmic (cocció al vapor) per assegurar la fixació dels tints. La temperatura 
d’assecatge de la majoria de teixits es troba al voltant dels 50-110 ºC, a excepció del 
polièster que necessita 140-150 ºC. [19] Això suposa una despesa energètica en ambdós 
mètodes. El mateix passa amb el rentat i l’assecatge posteriors al tintatge, ja que són 
necessaris en ambdós mètodes i, per tant, suposen una despesa energètica per als dos.  

Amb tot això, el consum energètic del tintatge tradicional ascendeix a 2093,4 kJ (500 kcal) 
per cada metre de tela tenyit, mentre en la impressió digital, la Monna Lisa Evo Tre només 
consumeix 1256,04 kJ (300 kcal) per metre. [8] 

 

5.2. Petjada de carboni 

Actualment, la indústria de la moda és responsable del 10% de les emissions de diòxid de 
carboni al món [20]. La petjada de carboni és un mètode estandarditzat que ajuda a 
entendre com les eleccions de producció i consum estan afectant els recursos naturals del 
planeta. Consisteix a  avaluar les emissions de gasos d’efecte hivernacle, tals com diòxid de 
carboni, metà, òxid nitrós i fluorocarburs, que tenen lloc durant el cicle de vida d’un producte 
(creació, modificació, transport, emmagatzematge, ús, reciclatge, etc.), o bé durant una 
activitat o servei en concret. Per mesurar-la es compara la força de radiació d’un gas 
d’efecte hivernacle en concret amb la del diòxid de carboni, i es fan servir les unitats de 
massa de CO2 equivalent. [21] 

En aquest projecte s’estudia la petjada de carboni generada durant el tintatge tèxtil, tant pel  
mètode tradicional com per la impressió digital. Cal considerar que l’impacte també varia en 
funció del tipus de fibra i tints seleccionats, així com en funció de les condicions de treball i la 
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maquinària. A més a més, davant un difícil accés a les dades, no sempre és possible 
realitzar una anàlisi minuciosa de cada pas del procés. És per això que sovint l’estudi es 
limita a localitzar els processos de major impacte.  

A continuació es mostren les tècniques del tintatge tèxtil tradicional amb majors emissions 
de CO2 i s’avaluen qualitativament: 

 

Procés Font primària d’energia Emissions CO2 

Singeing Gas Baix 

Tintatge Vapor Alt 

Assecatge Gas/Carbó/Vapor Molt alt 

Rentat Vapor Molt alt 

 

S’observa que durant la preparació del teixit l’ús del cremador de gas és el principal 
generador de petjada de carboni. Es determina que genera més gasos d’efecte hivernacle 
que la resta de tècniques de pretractament, tals com el descruat o el blanqueig, però tot i així 
el nivell d’emissions és baix. Per altra banda, les emissions durant el tintatge són altes. Això 
es correspon amb la necessitat d’escalfar aigua per solubilitzar els tints i el procés 
d’assecatge posterior per fixar-los. Finalment, els processos de posttractament, el rentat i 
l’assecatge, són els principals emissors de gasos d’efecte hivernacle, per la gran quantitat 
d’aigua calenta i vapor requerits.  

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2. Tècniques més generadores de CO2 en el tintatge tèxtil tradicional [22]. 
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A continuació es mostra la petjada de carboni generada per tenyir de forma tradicional, amb 
tints reactius, un quilogram de teixit de cotó: 

 

Figura 25. Petjades de carboni resultants del tintatge tradicional [22]. 

 

S’observa que la petjada total generada per tenyir un quilogram de cotó és de 6,143 kg CO2 
eq./kg.  

En el cas de la impressió digital, a l’estudi Environmental Performace of Future Digital Textile 
Printing [6] es determina la petjada de carboni generada durant el tintatge, amb tints 
reactius, d’un teixit de cotó amb la MS JP5 EVO, una impressora digital per injecció de tinta 
semblant a la Monna Lisa. Per a fer-ho es prenen com a unitat funcional 750 m2 de teixit de 
cotó imprès, amb un gramatge de 150 g/m2. A continuació s’exposen els resultats: 

 

Figura 26. Petjades de carboni resultants de la impressió digital [14]. 
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Utilitzant el gramatge per fer la conversió a quilograms de cotó, es determina que per al 
pretractament del teixit es generen 0,8089 kg CO2 eq./kg. En aquest cas, corresponen 
principalment al procés d’assecatge de la preparació PREGEN®, ja que amb la impressió 
digital no es necessita aigua calenta per fixar-la. De la mateixa manera, l’ús dels tints 
reactius i el procés d’impressió sumen una petjada de carboni de 0,25 kg CO2 eq./kg. 
Aquesta notable millora resulta d’utilitzar la tecnologia PrecisionCore que, de nou, no 
requereix aigua calenta i optimitza el tintatge. Finalment, el posttractament genera una 
petjada de carboni de 2,399 kg CO2 eq./kg. A més a més, l’estudi exposa que del total 
generat pel posttractament, un 48,57% és durant el centrifugat i l’acabat, un 41,43% durant 
en rentat, i un 10% durant el planxat, tal com es mostra  a la Figura 27.  

 

Figura 27. Repartició de la petjada de carboni generada durant el posttractament amb 
impressió digital [14]. 

 

Amb tot això,  la petjada de carboni del tintatge d’un quilogram de cotó amb impressió digital 
genera un total de 3,458 kg CO2 eq. 

Així doncs, a continuació s’exposa una taula-resum dels resultats d’ambós mètodes:  

 

 Tintatge tradicional Impressió digital 

Pretractament 1,5 0,8089 

Tintatge 
 

2,244 0,25 

Posttractament 2,399 2,399 

TOTAL 6,143 3,458 

Taula 3. Petjada de carboni total amb ambdós mètides en kg CO2 eq/kg. 
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5.3. Petjada d’aigua 

La petjada d’aigua és un mètode creat l’any 2002, que estandarditza quanta aigua s’utilitza 
per a realitzar una activitat, i com això afecta els recursos d’aigua dolça del planeta. Es 
tracta d’un indicador que proporciona informació rellevant perquè consumidors, empreses i 
governs coneguin els riscos de no fer un ús sostenible i eficient d’aquesta. [23] Consta de 3 
components: 

- Petjada d’aigua verda: volum d’aigua dolça procedent de les precipitacions, que 
s’emmagatzema a les plantes i al sòl en forma d’humitat, sense filtrar-se. 

- Petjada d’aigua blava: volum d’aigua dolça procedent de recursos d’aigua 
superficials o subterranis, que un cop s’ha fet servir s’evapora o s’incorpora a un 
producte. 

- Petjada d’aigua grisa: volum d’aigua dolça necessària per diluir la càrrega de 
contaminants generats per un procés (directament o indirectament), de manera que 
es compleixin els estàndards específics de qualitat de l’aigua. 

 

Figura 28. Esquema dels components de la petjada d'aigua [24]. 

 

El mètode tradicional de tintatge de tèxtils és un processament per via humida, per tant, 
cada pas del procés requereix grans quantitats d’aigua. De fet, la indústria tèxtil és la tercera 
major consumidora d’aigua del planeta, principalment a causa del tintatge i el blanqueig dels 
tèxtils. El consum diari d’aigua d’una fàbrica tèxtil tradicional de mida mitjana, amb una 
producció diària d’aproximadament 8000 kg de tela, supera els 1,5 milions de litres [25]. 
Quan es parla del tintatge tèxtil són importants dues de les components de la petjada 
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d’aigua: la blava, perquè és un procés per via humida, i la grisa, ja que es generen aigües 
residuals. En el següent estudi es mostra la petjada d’aigua total d’alguns dels processos. 

 

Figura 29. Abocament d’aigües residuals de processos tèxtils 
[https://images.app.goo.gl/64zzKagVgyvFLqPa9]. 

 

En el tintatge tradicional és indispensable diferenciar entre dues tècniques: tintatge continu o 
per lots. Si s’utilitzen processaments continus, cada cop que el teixit travessa una solució, 
s’utilitza una quantitat d’aigua equivalent al pes del teixit. Per altra banda, si es realitza un 
processament per lot, s’utilitza entre 5 i 10 cops el pes del teixit en aigua cada cop que 
s’omple el dipòsit amb una solució [2]. 

Pel que fa a la preparació del teixit, el descruat, el blanqueig i la mercerització són les 
principals fonts de consum d’aigua, ja que requereixen aigua per dissoldre el químics 
necessaris per tractar la fibra. A més a més, les solucions es preparen en espais equipats, 
on cada cop que es finalitza una barreja, s’utilitza aigua per netejar els instruments i 
recipients utilitzats. [8] De la mateixa manera, durant el tintatge també s’utilitzen grans 
quantitats d’aigua calenta. Per últim, en el posttractament la petjada d’aigua ve generada pel 
procés de rentat del teixit. Un altre afegit, és l’aigua que es consumeix per rentar les 
màquines, pantalles i recipients utilitzats cada cop que es realitza un dels passos. [26] Amb 
tot això, la petjada d’aigua generada per tenyir un quilogram de teixit natural, es troba al 
voltant de 5,62 l/kg. [27] 

Per altra banda, la impressió digital amb Monna Lisa presenta millores en el pretractament i 
el tintatge. En canvi, el procés de posttractament és el mateix que en el tintatge tradicional, i 
per tant, genera la mateixa petjada. En primer lloc, el pretractament amb la preparació 
PREGEN® no necessita aigua; es fixa només amb l’assecatge. Tampoc es necessita aigua 
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per tenyir el teixit; la tinta està continguda en cartutxos a punt per a ser distribuïda sobre la 
tela. El software de la impressora i la tecnologia PrecisionCore, s’encarreguen de fer servir la 
tinta exacta de cada contenidor, fent les barreges necessàries. Així doncs, es redueix el 
consum d’aigua un 27% en el procés de tintatge en si. [8] 

Amb totes aquestes millores integrades, la impressió digital genera una petjada d’aigua de  
1,7422l/kg. Així doncs, aquesta es redueix en un 69% respecte al mètode tradicional. [8] 

Per últim, no està de més comentar que els treballadors que operen la maquinària també  
participen de la petjada d’aigua. Cada treballador produeix al voltant de 30 litres d’aigües 
residuals al dia, i consumeix aproximadament 1,5 litres diaris d’aigua, provinents d’aigües 
subterrànies. Així doncs, si un mètode requereix menys treballadors, com és el cas de la 
impressió digital, la petjada d’aigua que genera és menor. [28] Aquesta reducció en el 
nombre de treballadors es dóna, principalment, gràcies a l’ús del control numèric per a la 
impressió digital, on la mateixa màquina és capaç de realitzar tot el procés de tintatge i 
neteja, un cop s’ha programat.  

 

5.4. Contaminació de l’aigua i generació de substàncies 
tòxiques 

La majoria de productes tèxtils estan en contacte amb la pell, així doncs, les substàncies 
perilloses que hagin estat transferides als teixits durant la seva confecció poden posar en 
risc la salut dels consumidors. D’altra banda, amb la revolució de la sostenibilitat en l’àmbit 
de la moda, s’ha empoderat la visió de gestionar la seguretat química dels productes i el risc 
d’alliberar substàncies químiques perilloses per al medi ambient i per a la salut de tercers. 
Actualment, la indústria tèxtil genera un 20% del volum mundial d’aigua contaminada, del 
qual un 20% prové dels processos de tintatge [29]. Per tant, una anàlisi de les substàncies 
tòxiques que es generen durant el tintatge és imprescindible. 
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Pel que fa al pretractament, a continuació es mostren les principals substàncies químiques 
emprades en les diferents tècniques, pels mètodes de tintatge tradicionals: 

 

Desgranatge Descruat Blanqueig Mercerització 

Hipoclorit de sodi 

Peròxid d’hidrogen 

Àcid sulfúric 

Sosa càustica 

Silicat de sodi 

Detergents 

Agents quelants4 

Tensioactius5  

Sosa 

Hipoclorit de sodi 

Peròxid d’hidrogen 

Clorit sòdic 

Sosa càustica 

Taula 4. Substàncies químiques emprades en els processos tèxtils de descruat, blanqueig i 
mercerització [1]. 

 

No s’observa cap substància altament tòxica, tanmateix, cal tenir en compte que es tracta de 
substàncies abrasives i l’exposició directa suposa riscos, per tant caldrà tractar-les a les 
EDAR. A més a més, amb el mètode tradicional, el consum de químics augmenta, ja que es 
realitzen proves i excedents durant la realització dels preparats químics als laboratoris [13]. 

En el cas de la impressió digital, el principal problema recau en la preparació PREGEN®. 
Quan es tracta de tints reactius i d’alguns àcids, s’afegeix urea a la preparació. La urea és 
una substància química que afavoreix la fixació de la tinta a la fibra, ja que permet que 
absorbeixi la humitat. El problema ecològic sorgeix quan la urea, en el seu procés de 
descomposició, allibera amoníac. Una part d’aquest passa a l’atmosfera contribuint així a la 
pluja àcida, i la resta contamina les aigües subterrànies. Mentre que en la impressió digital 
s'utilitza en la preparació del teixit, en la impressió tradicional, la urea es barreja amb la 
pasta d'impressió i acaba dissolta en aigua durant el tintatge. Actualment, no s’ha trobat un 
substitut per a aquesta substància, no obstant, és objectiu de molts estudis de recerca. [8] 

Respecte al procés de tenyir les teles, aquest és el principal generador de substàncies 
contaminants en el mètode tradicional. S’utilitzen tints orgànics, als quals s’afegeixen agents 
anivelladors, agents suavitzants, espessidors i dissolvents. 

                                                
4 Desactiva els ions metàl·lics 
5 Redueix les tensions superficials 
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A continuació es mostra un llistat de les substàncies contingudes als tints [30]: 

 

Amoni 

Anilina 

Antimoni 

Arsènic 

Cadmi 

Clor 

Crom 

Coure 

Cianur 

Fluorur 

Fenol 

Ferro 

Fòsfor 

Halògens orgànics 

Manganès 

Mercuri 

Níquel 

Nitrat 

Nitrogen 

Nonifenols 

Plom 

Seleni 

Sulfats 

Urea

 

Algunes de les substàncies utilitzades, tals com l’arsènic, el cadmi, el mercuri, el plom, 
alguns sulfats, i els nonifenols constitueixen un risc per la salut pública. Així ho determina la 
Unió Europea [31] i l’Organització Mundial de la Salut [32], els quals les identifiquen com a 
substàncies perilloses prioritàries. En primer lloc, una exposició prolongada a l’arsènic pot 
causar càncer i lesions cutànies, així com problemes de desenvolupament, malalties 
cardiovasculars, neurotoxicitat i diabetis. El cadmi, per altra banda, té efectes tòxics en els 
ronyons, i en els sistemes ossi i respiratori. El mercuri també és molt tòxic per a la salut 
humana, especialment per al desenvolupament del nadó a l’úter i en els primers anys de 
vida. De la mateixa manera, el plom danya els ronyons, i els sistemes reproductor i nerviós. 
[32] També, alguns dels sulfats que es fan servir provoquen diarrea, una de les principals 
causes de mortalitat infantil, i sovint els nonifenols afecten el sistema endocrí. [33] Per últim, 
els nonifenols poden originar edemes pulmonars i alterar els mecanismes endocrins. A més 
a més, resulten molt tòxics pels peixos i altres organismes aquàtics, i triguen molts anys a 
biodegradar-se. Un estudi de GreenPeace demostra que un alt percentatge dels tèxtils 
venuts per les grans marques, la majoria produïts al Sud-est asiàtics i a l’Amèrica Llatina, 
contenen grans quantitats de nonifenols. Així mateix, en alguns casos també es troben 
ftalats i amines cancerígenes. [29]  
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A continuació es mostren els resultats d’aquest d’estudi, on s’identifiquen nonifenols en, 
absolutament, totes les grans marques observades: 

 

Figura 30. Identificació de nonifenols, ftalats i amines en diferents mostres tèxtils, estudi realitzat per 
GreenPeace [29]. 
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En canvi, en el tintatge per impressió digital no es genera cap substància perillosa o són de 
fàcil eliminació a les plantes de tractament d’aigües residuals, més enllà de la urea, 
esmenada anteriorment, i alguns metalls pesants, sempre per sota dels límits recomanats. 
Els tints Genesta® estan formats per colorants, agents humectants (glicol o glicerina), 
dissolvents i auxiliars. A més a més, aquestes substàncies s’utilitzen en quantitats inferiors a 
les requerides al tintatge tradicional, limitant així les emissions a l’aigua i a l’atmosfera. 

Tota la gamma està dissenyada per complir les normatives vigents de sostenibilitat 
europees, i està subjecta a certificacions i protocols específics. De fet, les tintes Genesta® ja 
disposen de les certificacions bluesign® i GOTS, i estan pendents d’obtenir l’ECO 
PASSPORT, del qual ja disposa la gamma SureColor. 

 

Figura 31. Certificats mediambientals amb els quals treballa la Monna Lisa d’Epson [13]. 

 

L’ECOPASSPORT és el protocol europeu més recent i actualitzat per a la certificació de 
la producció sostenible de productes tèxtils. Per obtenir-lo cal que cap compost químic 
superi els límits establerts per OEKO-TEX®, pel que fa a les substàncies restringides per la 
fabricació. Seguidament, Bluesign® és un estàndard tèxtil independent, desenvolupat a 
Suïssa el 2000. Mesura, per a processaments per via humida, paràmetres tals com la 
productivitat de recursos, les emissions, l’ús i qualitat de l’aigua, o la salut i seguretat a la 
feina. Per últim, el Global Organix Textile Stardard (GOTS) és un certificat que l’obtenen 
aquells productes tèxtils que contenen almenys 95% de fibres orgàniques naturals 
(vegetals o animals), obtingudes d’acord als criteris establerts per l’agricultura orgànica. 
[13] 
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Figura 32. Panoràmica del riu Citarum a la Indonèsia, contaminat per les aigües residuals de les 
indústries tèxtils [33]. 

 

Cal dedicar un espai per parlar del tan negatiu impacte que genera el fet d’obtenir aigües 
residuals amb colorants altament tòxics i mutagènics. S’estima que pels mètodes 
tradicionals es generen entre 40 i 65 litres d’aigua residual per cada quilogram de teixit 
fabricat, depenent del tipus de fibra emprat [34]. Aquests efluents contenen nombrosos 
contaminants, des de tints que no queden correctament fixats a la tela, fins a pesticides i 
metalls pesants associats. De fet, es calcula que entre el 10-50% dels tints no es fixen i es 
perden. Les plantes de tractament d’aigües residuals són ineficaces per eliminar gran part 
d’aquestes substàncies tòxiques. Això es deu a la seva alta estabilitat a la llum, temperatura, 
aigua, detergents i sabons, i altres productes químics, que fa. A més a més, és molt comú 
l’ús d’agents antimicrobians resistents a la degradació biològica en la fabricació de tèxtils. 
Així doncs, fins a 200000 tones de tints acaben als efluents cada any i, alguns d’ells, hi 
romanen un llarg període de temps. Per exemple, un colorant anomenat Reactive Blue 19 
resta a l’aigua contaminada durant aproximadament 46 anys abans de desaparèixer. [2] 
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Figura 33. Riu a Bangla Desh tenyit de blau, resultat dels abocaments tèxtils 
[https://images.app.goo.gl/CHEnGVWwren95kTK9]. 

 

Les fàbriques se situen al costat de rius i vies fluvials, les quals abasteixen la gran majoria 
de les necessitats bàsiques de les poblacions que les envolten, tals com la higiene, la pesca, 
els cultius, etc. Com a resultat, l’aigua queda recoberta d’una pel·lícula d’escuma tenyida, i 
els contaminants fan disminuir la penetració de la llum solar i l’activitat fotosintètica, causant 
una deficiència d’oxigen i convertint l’aigua en perillosa per a l’ús humà. Aquests riscos 
augmenten quan les substàncies implicades tenen efectes mutagènics o potencialment 
cancerígens o són perilloses per al cicle reproductiu i es poden transmetre a la cadena 
alimentària i acumular-se a l’organisme humà. [29] 

 

Figura 34. Riu recobert d’escuma contaminada            
[https://images.app.goo.gl/1FuqCV9Y3qAVuA3o7]. 
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Per tal de constatar l’existent ineficiència de les cambres de sedimentació, observar alguns 
paràmetres de les aigües residuals resulta imprescindible. A continuació, s’introdueixen 
breument alguns d’ells:  

- Demanda Biològica d’Oxigen (DBO): mesura la quantitat d’oxigen consumit en 
degradar la matèria orgànica d’una mostra líquida. (mg/l) 
 

- Demanda Química d’Oxigen (DQO): mesura la quantitat de substàncies, dissoltes 
o en suspensió en una mostra líquida, susceptibles a ser oxidades per mitjans 
químics. [mg/l] 
 

- pH: concentració d’ions d’hidrogen present en la mostra líquida que mesura 
quantitativament, del 0 al 14, la seva acidesa (< 7) o alcalinitat (> 7). 
 

- Color: indica la presència de matèria soluble i suspesa, i es mesura en 
Hazens6(HU). 
 

- Sòlids en suspensió (TDS): sals inorgàniques i petites quantitats de matèria 
orgànica dissolta a l’aigua. [mg/l] 
 

- Metalls pesants: elements químics amb propietats metàl·liques, on s’inclouen 
metalls de transició i alguns semimetalls, lantànids i actínids. Alguns són perillosos 
per al medi ambient i la salut (Hg, Cd, Pb, Cr), i d’altres causen corrosió (Zn). [mg/l] 

Les aigües residuals que s’obtenen dels processos de tintatge tradicionals presenten 
fluctuacions extremes en alguns paràmetres, tals com la DBO, la DQO, el pH i els TDS. Es 
tracta d’efluents amb alta càrrega orgànica, alta DBO, baixa concentració d’oxigen dissolt, 
color fort i baixa biodegradabilitat [2]. Tanmateix, la seva composició depèn dels diferents 
compostos de base orgànica, productes químics i colorants utilitzats. 

 

 

 

 

                                                

6 Unitats tècniques de color àmpliament usades a la indústria tèxtil, corresponents al color resultant de dissoldre 1 
mg/l de platí en forma d’àcid cloroplatínic en presència de 2 mg/l de clorur de cobalt.  
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A la següent taula es mostren els paràmetres d’una concentració típica resultant d’un procés 
de tintatge a la indústria tèxtil. Així mateix, a sota es mostren els límits establerts per la 
normativa ISO europea. 

 

 
DBO 

(mg/l) 

DQO 

(mg/l) 

pH Color 

(HU) 

TDS 

(mg/l) 

PET7 10-1800 1100-4600 5-10 1450-4800 50 

Cotó 70-300 258-1970,6 6,3-10,7 12000-18000 258-1970,6 

ISO 50 200 6-9 - 2100 

Taula 5. Paràmetres de 2 efluents típics de tintatge tradicional a la indústria tèxtil i valors límit ISO 
corresponents [34]. 

 

Es confirma que la DBO, la DQO i el Ph poden arribar a superar els límits establerts. El fet 
d’abocar aigües residuals contaminades que superen els límits recomanats comporta 
conseqüències irreparables. La reducció dels nivells d’Oxigen Dissolt i l’augment de la 
Demanda Biològica d’Oxigen donen lloc a la mort de molts organismes aquàtics i a 
problemes relacionats amb l’eutrofització8. Entre d’altres, l’aigua contaminada fa que les 
arrels de les plantes es podreixin i siguin atacades pels insectes. 

 

 

                                                

7 Polyethylene terephthalate 

8 En ecologia fa referència a l’enriquiment excessiu de nutrients d’un ecosistema aquàtic 
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6. Proximitat i circularitat 

Fins ara s’ha comparat el mètode de tintatge tradicional amb la impressió digital, considerant 
que ambdós processos es donen al mateix lloc i en les mateixes condicions. Tot i així, 
aquest fet no acaba de reflectir la realitat. Si és cert que tots els països accepten la 
importància de gestionar les descàrregues d’efluents, no existeix consens entre ells. Per una 
banda, Estats Units d’Amèrica, Canadà, Austràlia i Europa, així com Tailàndia, Turquia i el 
Marroc, tenen legislacions ambientals nacionals que estableixen els límits que han de 
complir-se. Per l’altra, a altres països, tals com Índia, Pakistan i Malàisia, existeixen uns 
límits recomanats, però no són obligatoris. [2] Les diferències en les legislacions dels 
diferents països provoquen que les empreses de països amb legislacions estrictes realitzin 
gran part de la seva producció tèxtils a països amb legislacions laxes i, pràcticament 
sempre, més pobres. De fet, s’estima que la Xina, l’Índia i els països del Sud-est asiàtic 
representen més de la meitat de la producció tèxtil al món [8]. D’aquesta manera, l’estalvi 
econòmic de les grans marques és enorme, ja que la gestió d’aigües residuals en aquests 
països els surt molt econòmica. 

 

Figura 35. Producció tèxtil segons regió, on EMEA es refereix a Europa, Orient Mitjà i Àfrica [8].  
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Pel que fa a Espanya, a la següent figura es mostren els principals països d’origen de les 
importacions tèxtils. S’observa que la Xina, Bangla Desh i Turquia encapçalen la llista.  

Figura 36. Principals importadors tèxtils d’Espanya [22]. 

 

Un altre factor a considerar és el transport. El sector tèxtil mou les mercaderies per mitjà del 
transport aeri, marítim i terrestre. El terrestre s’utilitza per al transport nacional i 
intercomunitari. Per altra banda, la combinació de l’aeri i el terrestre s’utilitza per a les 
llargues distàncies, donada la seva competitiva relació capacitat-cost. Així doncs, és aquest 
darrer l’utilitzat per les grans marques per transportar les mercaderies des del Sud-est asiàtic 
a, majoritàriament, Europa i els Estats Units. La major part de la roba viatja a la seva 
destinació final etiquetada, en bosses individuals i plegada dins capses de cartó; la resta es 
transporta penjada en vehicles i contenidors marítims. Així doncs, s’ocupa espai innecessari 
als vehicles i es generen quantitats catastròfiques de residus. 

En canvi, el fet que la impressió digital només generi una petita quantitat d’aigües residuals 
durant el rentat, al posttractament, convida a realitzar els processos de tintatge al mateix 
país de venda, ja que el preu que suposa tractar-les és molt menor. D’aquesta manera 
s’estalvia també el transport aeri i marítim, i només s’acompanya d’un operatiu de distribució 
i entrega per carretera als centres comercials i botigues. A més a més, la compacitat de la 
impressora i la seva flexibilitat organitzativa permeten produir grans quantitats tèxtils sense 
necessitat d’un espai de treball especialment gran, ja que la Monna Lisa ocupa molt poc i 
l’emmagatzematge es redueix.  
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Per últim, destaca pel seu llarg cicle de vida, en comparació a les maquinàries emprades als 
mètodes tradicionals. Es coneix que el 90% de les impressores Monna Lisa instal·lades 
encara estan actives; un element que afavoreix a reduir el seu impacte. [8] 

Qualsevol intent per fer més sostenible el procés de tintatge, requereix que els consumidors 
prenguin consciència i optin per models de consum més responsables. La circularitat és clau 
en aquest aspecte, ja que permet allargar el cicle de vida de les matèries tèxtils 
indefinidament. En aquest cas, segueix el següent esquema: 

 

Figura 37. Cicle de vida dels tèxtils, seguin un model circular. 

 

El consum responsable com a valor a fomentar pot revertir les situacions d’injustícia en la 
indústria i en les activitats comercials. Aquí entra en joc el paper del consumidor, i uns dels 
reptes principals és no sucumbir a l’anomenada fast fashion. Aquesta es basa en la creació 
de peces de roba ràpidament i en grans volums, sacrificant bones pràctiques comercials a 
favor de la productivitat i els beneficis. Així doncs, basa la seva estratègia en el concepte de 
microtemporades, que substitueix les 4 col·leccions anuals que tradicionalment existien per, 
normalment, una única col·lecció a la setmana. Aquesta idea es relaciona amb la capacitat 
que tenen les grans marques d’interpretar més ràpidament les tendències i gustos dels 
consumidors. [29] A més a més, els productes es venen a preus més econòmics per 
assegurar un major públic, i es genera en el consumidor una falsa sensació d’escassetat 
que el convida a una compra més impulsiva. Per altra banda, en els seus esforços de reduir 
costos, la roba no és sostenible, ni de qualitat. S’utilitzen majoritàriament fibres sintètiques 
derivades del petroli, tal com el polièster, el niló o l’acrílic; les mateixes que s’empren per a 
envasos d’un sol ús. Com a conseqüència, la durabilitat de la roba és menor i la mala 
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Botiga	

Armari	Proveïdor	
2a	mà	

Reciclador	
material	
tèxtil	
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qualitat dels teixits impedeix la possibilitat de reutilitzar-los.  Només es destina una cinquena 
part dels materials tèxtils al reciclatge, la resta s’aboca en deixalleries. [27] 

 

Figura 38. Residus tèxtils                                               
[https://images.app.goo.gl/VwyPpZW6DMfg1y2cA]. 

 

Per acabar, aquests models de producció consumeixen gran quantitat de recursos i 
generen molts residus, que no reben un correcte tractament. A més, l’abaratiment dels 
productes no se sosté únicament per un augment de la demanda, sinó també mantenint 
condicions de treball injustes per a les persones que les confeccionen. 

 

Figura 39. Confecció tèxtil a l'Índia                                     
[https://images.app.goo.gl/syf54ttD4oKXZvmd7]. 
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7. Impacte social 

L’impacte social és l’efecte sobre les persones i les comunitats resultant d’una activitat. 
En aquest cas s’analitza l’impacte social de substituir els mètodes de tintatge tradicionals 
per la impressió digital.  

En primer lloc, si entenem el canvi a la impressió digital com una oportunitat per posar en 
pràctica models circulars i de proximitat, tal com s’explica anteriorment, molts dels efectes 
els viuen les comunitats dels països productors. El 28 de juliol de 2010, mitjançant la 
Resolució 64/292, l'Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer explícitament 
el dret humà a l'aigua i al sanejament. De la mateixa manera, va reconèixer que l'aigua 
potable i el sanejament són essencials per a la realització de tots els drets humans. Com 
s’ha comentat, l’aigua residual que s’aboca a les vies fluvials conté altes concentracions de 
substàncies tòxiques, i passa a formar part de l’aigua que utilitzen aquestes poblacions per 
realitzar la majoria de les seves activitats. Així doncs, les grans marques tenyeixen la seva 
roba a costa de vulnerar el dret humà a l’aigua i el sanejament d’aquestes comunitats. [36] 
En concret, els infants són els qui reben la pitjor part. El contacte prolongat amb aquestes 
substàncies els enmalalteixen i posa en perill el seu creixement. Un estudi exposat al 
documental The world’s most polluted river [34], on s’analitza el cabell de nens i nenes de 
les poblacions que envolten el riu Citarum a la Indonèsia, detecta 54 dels 140 elements 
contaminants que s’estudien. Així mateix, denuncia que  per culpa d’això, 147000 nens 
moren abans dels 5 anys a l’any. A més a més, cal afegir que qualsevol infant que 
vesteixi productes que contenen tòxics, sigui del país d’origen o del de venda, pot patir 
aquests efectes negatius. Davant d’aquesta vulneració de drets, especialment els dels 
infants, la impressió digital es presenta com una alternativa menys contaminant i que 
genera menys substàncies perilloses. 

Seguidament, l’impacte en les dones també pot ser significatiu, ja que la indústria de la 
moda és dels pocs sectors amb alts ingressos que té una alta representació femenina. El  
80% dels treballadors d’aquesta indústria són dones [37], mentre que, paradoxalment, 
només hi ha 14% de representació femenina en la direcció de firmes de moda [38]. Un 
dels debats més freqüents en aquest sector es genera al voltant de la dificultat que tenen 
les dones per obtenir reconeixement i aconseguir posicions de major responsabilitat. En 
el món de l'emprenedoria la realitat no és molt diferent. Moltes emprenedores asseguren 
que un dels principals problemes és la dificultat que tenen per aconseguir finançament. 
En reunions amb inversors, on domina la presència masculina, les dones es troben amb 
més obstacles per convèncer de la viabilitat del seu negoci i aconseguir que els homes 
confiïn que siguin elles les que dirigeixin les signatures. Aquí entra en joc la impressió 
digital, amb la qual només necessitarien disposar d’una màquina per imprimir els seus 
dissenys. [38] Entenent que per a una sola dona pot resultar complicat reunir el capital 
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inicial per invertir-lo en una impressora, seria molt interessant incentivar la creació de 
cooperatives o espais de coworking. D’aquesta manera, múltiples dissenyadores podrien 
portar endavant els seus projectes, ja que l’alta producció i la possibilitat d’imprimir amb 
tirades curtes són característiques ideals per a una impressora compartida. Per 
consegüent, la introducció de la impressió digital permetria a les dones emprenedores 
treballar amb major llibertat i potenciar així les seves carreres laborals. 

Per últim, el salt a la impressió digital podria tenir un impacte negatiu sobre el nombre de 
persones sense feina. Als tradicionals països de producció, una gran part dels habitants 
de les comunitats veïnes a les fàbriques viuen de treballar allà, i acabarien a l’atur amb el 
canvi. Tanmateix, la impressió digital planteja un nou sector en la indústria tèxtil que 
oferirà llocs de treball. A més a més, la feina no requereix molt esforç físic, per tant la 
poden desenvolupar un gran rang de perfils. 
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8. Estudi econòmic 

A continuació es detalla el cost que ha suposat aquest projecte, constituït bàsicament per les 
tasques de recerca i recopilació de dades. Les activitats les realitza una única enginyera 
júnior, amb una remuneració de 15 €/hora. 

A continuació es mostren el cost i les hores dedicades a cadascuna de les tasques 
realitzades durant el projecte: 

 

 Detall Total [€] Observacions 

Recerca bibliogràfica 100h x 15€/h 1500  

Llicències 3800€ 3800 EcoInvent 3.6 

Referències petits fabricants 
tèxtils 

5h x 15€/h 75  

Redacció memòria 50h x 15€/h 750  

Transport (assistència 
conferències) 

11,35 € 11,35 T-10 

Material administratiu 100€ 100  

TOTAL 6236,35€ 

Taula 6. Costos parcials de les activitats i cost total. 

 

Així doncs, el cost total del projecte és de 6236,35€ sense aplicar impostos. En cas d’aplicar 
l’IVA, aquest seria de 1309,63€ i el cost total ascendiria a 7545,98€. 
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9. Estudi ambiental 

A continuació es determina la petjada de carboni generada per a la realització del projecte.  

Bàsicament tota la feina és d’oficina, per tant les emissions són principalment causades pel 
consum d’energia requerit per il·luminar l’espai i carregar l’ordinador. Tal com s’indica 
anteriorment, es treballa un total de 105 hores. A més a més, els consums d’il·luminació i de 
l’ordinador són 0,2 kWh i 0,075 kWh respectivament. 

Per altra banda, cal comptabilitzar la petjada de carboni que genera el viatge en ferrocarril 
d’anada i tornada des de Barcelona (Plaça Catalunya) a Sant Cugat (Hospital General), 
recorrent una distància de 16 kilòmetres. 

Amb tot això, a continuació s’exposen els resultats: 

 

 Detall Total 
[kgCO2] 

Observacions 

Il·luminació 105 h x 0,2 kWh x 0,241 kgCO2/kWh 5,061 Mix elèctric 
peninsular de 2019 
de 0,241 
kgCO2/kWh [24] 

Ordinador 105 h x 0,075 kW/h x 0,241 kgCO2/kWh 1,898 

FGC9 16 km x 0,014 kgCO2/km 0,224 kgCO2 per 
passatger i km [25] 

TOTAL 7,183 kgCO2 

Taula 7. Petjades de carboni parcials i total del projecte. 

                                                

9 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 
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10. Planificació del projecte 

A continuació s’exposa la planificació de cadascuna de les activitats realitzades durant el 
projecte, amb l’ajuda d’un diagrama de Gantt. Cal comentar que la planificació que es va 
dissenyar en un primer moment es va veure alterada per l’actual situació de crisi sanitària 
causada per la Còvid-19. Així doncs, la nova planificació és la següent: 

 
 gen. febr. març abr. maig juny jul. ag. set. 

Definició 
projecte 

         

Assistència 
conferències  

         

Referències 
fabricants 
tèxtils 

         

Recerca 
bibliogràfica 

         

Redacció 
memòria 

         

Tancament          

Taula 8. Diagrama de Gantt del projecte. 
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Conclusions 

Un cop realitzat l’estudi es conclou que el tintatge tèxtil amb impressió digital és més 
sostenible que pel mètode tradicional analògic. Gràcies a bases de dades i reculls 
bibliogràfics, s’han analitzat quatre punts indicadors de l’impacte ambiental i sobre les 
persones, i en tots la impressió digital resulta el mètode més sostenible. 

A la Taula 9, es presenta una taula-resum on es recullen les dades i resultats rellevants, 
amb la finalitat de poder-los analitzar i comparar fàcilment. 

Primerament, s’observa una reducció del 40% en la despesa energètica. Això es deu 
principalment al fet de no necessitar aigua calenta per fixar els químics emprats, i utilitzar la 
tecnologia PrecisionCore, que dispensa la tinta de forma optimitzada. En segon lloc, la 
petjada de carboni generada per la Monna Lisa disminueix un 43,71% respecte la generada 
pels mètodes tradicionals. De la mateixa manera, la petjada d’aigua es veu reduïda en un 
69%.  

Pel que fa a l’ús de substàncies tòxiques en el procés de tintatge, pel mètode tradicional 
s’identifiquen les següents: arsènic, cadmi, clor, mercuri, nonifenols, plom, sulfats i urea. És 
important recordar que sovint hi són presents en quantitats que superen els límits 
recomanats. En contraposició, en la impressió digital, les úniques substàncies perilloses 
emprades són la urea i alguns metalls pesants. Ara bé, sempre en quantitats inferiors als 
límits recomanats. 

En definitiva, es confirma que el tintatge tèxtil amb impressió digital redueix 
considerablement l’impacte mediambiental i sobre les persones, respecte als mètodes 
tradicionals. Així doncs, la baixa despesa energètica permet que produccions tèxtils que no 
disposin de grans economies d’escala trobin incentius en utilitzar aquest mètode com a 
alternativa als tradicionals. A més a més, ocupa menys espai i una sola impressora pot 
complir diferents necessitats de producció, atès que, amb els tints corresponents, pot 
imprimir sobre qualsevol fibra. De la mateixa manera, la flexibilitat de la impressora permet 
tirades curtes, convidant així a la producció local. 
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  Pretractament Tintatge Posttractament TOTAL 

Despesa 
energètica 
[kJ/kg] 

Tradicional Escalfar aigua per  
fixar químics 

Control de 
paràmetres, 
correccions 

Amb tintatge de 
mostra 

Escalfar aigua per 
fixar tints 

Aigua calenta 
(rentat) i vapor 
(assecatge) 

2093,4 

Digital Només assecatge 
PREGEN® 

Tecnologia 
PrecisionCore, sense 
aigua calenta 

Sense tintatge de 
mostra 

Aigua calenta 
(rentat) i vapor 
(assecatge) 

1256,04 

Petjada de 
carboni 
[kgCO2/kg 
cotó] 

Tradicional Escalfar aigua per 
fixar químics, 1,5 

2,244 Rentat i assecatge 
2,399 

6,143 

Digital Només assecatge 
PREGEN®, 0,8089 

Tecnologia 
PrecisionCore, sense 
aigua calenta, 0,25 

Rentat i assecatge 
2,399 

3,458 

Petjada 
d’aigua [l/kg 
cotó] 

Tradicional Aigua calenta per 
dissoldre els químics 

 

Aigua calenta per 
dissoldre els tints 

Rentat 5,62 

Digital PREGEN® sense 
aigua 

Tecnologia 
PrecisionCore 

Rentat 1,7422 

Contaminació 
de l’aigua i 
generació de 
substàncies 
tòxiques 

Tradicional No tòxics Arsènic, cadmi, clor, 
mercuri, nonifenols, 
plom, sulfats, urea 

No tòxics - 

Digital Urea Només metalls 
pesants (sota 
normativa) 

No tòxics - 

Taula 9. Resum de dades i resultats rellevants de l’estudi. 

Amb tot això, l’estudi procura mostrar una alternativa al gran impacte que suposen els 
processos de tintatge tèxtil actuals, ara que la societat n’és conscient. Optar per la impressió 
digital no sempre pot resultar el mètode més econòmic, però aquest estudi evidencia que 
l’impacte que suposen els mètodes tradicionals pel planeta és ja una alarma ecològica. 
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Totes les grans marques tenen la mida i l’escala per liderar el canvi cap a una indústria de la 
moda veritablement sostenible, i això suposa revisar tots els processos de producció i 
declinar-se per l’opció sostenible. De la mateixa manera, els consumidors s’han de 
comprometre amb un consum responsable i entendre el veritable cost de la roba barata i el 
fast fashion. 

Finalment, el cost d’aquest projecte és de 7545,98€ i l’impacte ambiental de 7,183 kgCO2. 
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Agraïments 

Per a la realització d’aquest projecte ha estat indispensable la col·laboració d’en Joan 
Escoté, gerent del Departament de Responsabilitat Social Corporativa a Epson, qui des del 
seu sector ha sabut compartir l’inconformisme davant les injustícies que suposa contaminar 
el planeta, i ha transmès la motivació necessària per convertir la impotència en canvi. De la 
mateixa manera, agrair l’acompanyament  i tutoria d’en Jordi Bou, així com les referències 
obtingudes de petits fabricants tèxtils a Etsy10. 

 

                                                

10 Lloc web de venda electrònica d’articles fets a mà, així com de materials d'art i artesania. 
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Epson Monna Lisa Evo Tre 16

Monna Lisa Evo Tre is an industrial digital textile printer 
based on Total Solution, the fully integrated system 
where all components belong to the same process 
to guarantee the best printing results and the utmost 
customer satisfaction. This is the result of the synergy 
of Epson inkjet printing technology with engineering by 
F.lli Robustelli and pre/post-treatment and inks by 
For.Tex, both companies now part of the Epson Group.

Excellence and productivity in digital textile printing
The high quality and productivity of Monna Lisa Evo Tre derives from Epson’s 
advanced PrecisionCore 4-chip print heads. Symmetric head ensure 
consistent bi-directional printing, improving both print quality and productivity. 
Optimized Variable-sized Droplet technology guarantees extreme accuracy in 
reproducing nuances and very detailed or geometric patterns, as well as the 
best quality/speed ratio. Productivity is further increased by easy maintenance 
and minimized downtime.

Flexibility to meet any printing need
Epson’s inkjet printing technology is characterized by the flexibility to print on 
a wide range of media. This is also true for Direct-to-Fabric printing. With the 
Monna Lisa Evo Tre you have a single printer that meets a variety of different 
production needs and applications, as it can print on any type of fabric by 
installing the corresponding ink types. Flexibility also means a full range of 
configurations by number of print heads (16 in this case) and printing widths 
(up to 320 cm).

Easy ink management 
Genesta is the family of inks specifically designed for the Monna Lisa Evo Tre 
series. It is available in four different types according to fabric or application: 
Acid, Reactive, Disperse and Pigment. The exclusive vacuum-packed 
degassed ink management system is designed to obtain the maximum 
efficiency while minimizing ink waste. Colour ink racks are available in different 
capacities (3 o 10 L).

Epson Edge Print Textile
Quality, productivity and versatility is further enhanced by software specifically 
designed to get the most out of your Monna Lisa Evo Tre. The freedom to use 
other RIPs or textile CADs is one of the printer’s main flexibility features.

Key features

High quality and productivity
Configuration with 16 PrecisionCore Micro TFP 
print heads

Maximum printing speed
404 sqm/h (270 Lmt/h) (300x600 dpi, 1 pass)

Ink management
Acid, Reactive, Disperse and Pigment inks 
in different capacities (3 or 10 L)

Extensive software compatibility
Epson Edge Print Textile for Monna Lisa 
Evo Tre and the flexibility to use other RIPs 
or textile CADs

Up to
1200x1200

dpi

16 heads

Up to 320 cm
Up to 404 sqm/h

(300×600 dpi)

Epson Edge
Print TextileEasy loading

Datasheet



Supplies

• Acid
 Black, Cyan, Magenta, Yellow, Red,
 Blue, Orange, Cobalt, Grey, Rubine,
 Fluorescent Flavine, Fluorescent Pink,
 Across (Ink Penetration Liquid)

• Reactive
 Black, Cyan, Magenta, Yellow, Red,
 Blue, Orange, Grey, Crimson,
 Across (Ink Penetration Liquid)

• Disperse
 Black, Cyan, Magenta, Yellow, Red,
 Blue, Orange, Grey

• Pigment
 Black, Cyan, Magenta, Yellow, Red,
 Green, Orange, Grey 

Epson Europe B.V. 
Atlas Gebouw, Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam, The Netherlands 

www.monnalisadtp.eu

Trademarks and registered trademarks are the property of Seiko Epson Corporation or their respective owners.
Product information is subject to change without prior notice.
Pictures in this document are shown for illustrative purposes only.

PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNOLOGY
Textile inkjet printing with VSDT Micro Piezo 
PrecisionCore head technology

4 chips per head

PRINTING
Number of print heads 
Compatible inks
Ink system
Print resolution

16
Epson Genesta inks Acid - Reactive - Disperse - Pigment
Closed system with degassed ink bag sizes 3 L or 10 L
Range from 300 dpi to 1200 dpi horizontal resolution 
at 600 dpi or 1200 dpi vertical resolution (1-8 passes)

BELT
Max printing width (cm)
Max printing length
Fabric drive
Adhesive type
Belt Washing
Fabric thickness

180 - 220* - 320*                  *Depending on the region

Unlimited
Endless belt
Permanent
Automatic
Up to 10 mm

PRODUCT SPECIFICATIONS

ENVIRONMENT CONDITION
Operating temperature
Humidity
Recommended printing environment
Recommended storage environment

Operating environment

Temperature: 20°C to 30°C (68 to 86°F)
From 35% to 80% RH (no condensation)
Temperature: 22°C to 28°C (71.6 to 82.4 °F)
Store the printer filled with ink.
Temperature: 0°C to 40°C (32 to 104 °F) 
1 month, must not be any condensation
Traditional place dust proof

SIZE & WEIGHT (180 CM 32 HEADS MODEL)
Device size

Equipment weight

Printer: 
4,610 (W) x 2,040 (D) x 2,070 (H) mm (181x80x81 in)
Main electric box: 
700 (W) x 1,800 (D) x 2,350 (H) mm (28x71x93 in)
10L Ink rack: 
1,240 (W) x 1,300 (D) x 1,220 (H) mm (49x51x48 in)
Printer: approx. 3,700 kg (8,157 lb)
Main electric box: approx. 570 kg (1,257 lb)
10L Ink rack: approx. 380 kg (838 lb)

POWER
Voltage
Frequency
Power consumption

400 V ± 10%, 3-phase + Neutral + Earth
50-60 Hz
19.5 kW

COMPRESSED AIR
Compressed air supply
Air supply quality
Air consumption

Min. 6 bar
Standard ISO 8573.1 - Class 2, 4, 3
Max. 1,450 L/h

WATER
Water pressure
Water flow rate

Min. 4 bar max 5 bar
Max. 100 litres per hour

PRODUCTIVITY SPECS
Printing width
Printing mode
Dot size 
Maximum printing speed
Typical printing speed

1,500 mm
Bidirectional
Variable 
Up to 404 sqm/h (270 Lmt/h) (300x600 dpi, 1 pass) 
221 sqm/h (600x600 dpi, 2 pass)
147 sqm/h (900x600 dpi, 3 pass)


