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HISTÒRIA  
 
El Col·legi de l'Art Major de la Seda va ser constituït, com a tal, el mes de juliol de 
1834, per acord dels antics gremis de Velers (fundat el 24 de novembre de 1533), 
de Velluters (fundat el 22 de novembre de 1547) i al que es va incorporar el de 
Perxers l’any 1929. 
 
Els seus orígens es remunten al 1200, any en que Pere II d’Aragó i Comte de 
Barcelona, va mencionar en una disposició al Gremi de Velers. Però va ser l’any 
1533 quan Carles I promulgà les Ordenances de la Confraria de Teixidors de Vels 
de Seda, sota l’advocació de la Mare de Déu dels Àngels, que van ser aprovades per 
les Corts de Montzó el 24 de novembre de 1533, i van constituir un veritable 
ordenament de la normativa laboral, comercial i de govern dels membres del 
gremi; original del qual es conserva, entre d’altres, a la seu del Col·legi.  
 
Aquests gremis van assolir la seva 
plenitud a finals del segle XVI i 
principis del XVII, quan els seus 
prohoms van ocupar llocs prominents 
en l’actuació del govern de la ciutat.  
 
Per privilegi concedit per Felip III, el 
13 de juliol de 1599, els Velers van 
obtenir dos llocs de Consellers al 
Consell de Cent de la Ciutat. 
 

 
 
 

Amb l’abolició del règim gremial, l’entitat va adquirir el nom de Col·legi de l’Art 
Major de la Seda de Barcelona l’any 1834, seguint així amb l’activitat de promoció i 
defensa de l’activitat tèxtil sedera. 
 
Pel magnífic historial i valuosa col·laboració del Col·legi en manifestacions de 
rellevant caire ciutadà, li va ser atorgada la Medalla d’Or de la Ciutat de Barcelona 
l’any 1964. 
 
A l’etapa 1939-1975 el Col·legi va actuar amb gran prudència per quedar al marge 
del sindicat vertical i mantenir la seva independència.   
 
Posteriorment es va marcar com a objectiu principal, la recuperació progressiva de 
la seva funció gremial i representativa del sector tèxtil seder en les seves vessants 
social i cultural, tot en col·laboració de la Federación Textil Sedera, que va assumir 
la funció patronal i de representativitat empresarial del sector seder. 
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Sala de Presidència amb l’armari de la 

Confraria dels Mestres Velers, 
Fet l’any 1683 

 
 

Entre els anys 1999 i 2002 es va 
portar a terme l’actuació denominada 
Pla Col·legi Segle XXI, que va 
comprendre tres vessants: una 
primera dedicada a potenciar la vida 
institucional de l’entitat amb trobades 
de tipus empresarial, social i cultural; 
una segona de rehabilitació de les 
dependències del Col·legi, totes les 
sales i salons, mobiliari i fusteries, 
tapisseries, pergamins, i l’exterior de 
l’edifici amb la neteja i restauració de 

les façanes, els esgrafiats, porticons, balconades, el terrat i el vestíbul, com les més 
significatives; i una tercera per ordenar, classificar, informatitzar i arxivar el valuós 
fons documental de l’entitat. 
 
A partir de 2002, a més a més de millorar diverses instal·lacions de l’edifici i 
renovar part de la decoració del Col·legi, s’ha actuat en la biblioteca, hemeroteca i 
arxiu fotogràfic i s’han seguit potenciant els sopars-col·loqui amb personalitats de 
l’àmbit econòmic, polític i social. 
  
Els nous Estatuts, aprovats el 1998 i modificats l’any 2002, van recuperar per al 
conjunt d’empreses sederes l’esperit obert i acollidor dels antics gremis, donant al 
mateix temps un caire de modernitat, d’acord amb els nous reptes d’aquest segle. 
 


