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ACTA DE L’ASSEMBLEA CELEBRADA PER LA XARXA DE TURISME 
INDUSTRIAL DE CATALUNYA, AL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE L’AIGUA 
DE TORRELAVIT, EL DIA VINT-I-QUATRE DE FEBRER DE DOS MIL DISSET 
 
 
Presideix: 
Amadeu Aguado, Vicepresident. 
 
 
Assistents: 
 

Agència de Desenvolupament del 
Berguedà 

David Font Simon – President 
Eduard Barcons – Gerent 

Vot delegat 
Assistent 

Ascó Josep Jaimot - Regidor Vot delegat 

Bellmunt del Priorat Josep Maria Torné – Alcalde Vot delegat 

Capellades Àngel Soteras - Regidor Assistent 

Cardona Ferran Estruch - Alcalde Excusat 

Castelló d’Empúries 

 
Helena Solana - Regidora de Turisme  
Margarita Gelabert - Regidora de Cultura (i 
de l'Ecomuseu-Farinera). 
Carme Gilabert – Directora Museu 
 

Assistents 

Esplugues de Llobregat Albert Comellas - Regidor Assistent 

Granollers Alba Barnusell - Regidora 
Ester Prat – Tècnica RU 

Vot Delegat 
Assistent 

Igualada Pere Camps – Regidor 
Joan Godó – Tècnic 

Vot Delegat 
Assistent 

Manresa Joan Calmet - Regidor Excusat 

Montcada i Reixac Mònica Martínez – Regidora Vot Delegat 

mNACTEC Jaume Perarnau Excusat 

Palafrugell Guillem Genover – Regidor 
Àngela Martí – Tècnica del Museu del Suro 

Assistents 

Palau-Solità i Plegamans Jaume Oliveras – Regidor Excusat 

Sant Sadurní d’Anoia Joan Capellades – Gerent Turisme Assistent 

Sant Joan de Vilatorrada Eduard Mata – Regidor Turisme 
Susana Gomila - Tècnica 

Assistents 



Tàrrega Raül Palacios – Regidor de Cultura Excusat 

Tavascan – Lladorre Salvador Tomàs Excusat 

Terrassa Amadeu Aguado 
Helena Alcaraz 

Assistents 

Torrelavit Ramon Riera - Alcalde Assistent 

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant Núria Ortiz Excusats 

Vilafranca del Penedès Pilar Yagüe – Cap de Turisme Assistent 

XATIC 

 
Jordi Garreta – Direcció Tècnica 
Pepi Martínez – Secretària Tècnica 
Montserrat Daví – Tresorera 
 

Assistents 

 
 
Tresorera: 
Montserrat Daví Ferrer 
 
 
Secretària: 
Pepi Martínez i Font 
 
 
A la sala de projeccions del Centre d’Interpretació de l’Aigua de Torrelavit, essent 
les onze hores del dia vint-i-quatre de febrer de dos mil disset, es reuneixen els 
membres de l’Assemblea de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya detallats a 
l’encapçalament i presidits pel Sr. Amadeu Aguado, Tinent d’Alcalde de 
l’Ajuntament de Terrassa i Vicepresident de la XATIC. 
 
Obre la sessió el Sr. Amadeu Aguado donant la benvinguda als assistents i donant 
també les gràcies al Sr. Ramon Riera, Alcalde de Torrelavit per acollir aquesta 
trobada.  D’acord amb les recomanacions fetes en la darrera reunió dels tècnics de 
la xarxa, es planteja un canvi en la mentalitat comunicativa de la marca XATIC a la 
marca Turisme Industrial de Catalunya per tal que aquella quedi relegada a l’àmbit 
més corporatiu i aquesta sigui present en les accions de promoció i 
comercialització.  Tot plegat reflectint més notòriament el fet que la XATIC és el 
referent del turisme industrial tant per l’Agència Catalana de Turisme com per les 
administracions de l’àmbit local. 
 
A continuació es passa a comentar l’ordre del dia de la reunió: 

 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, celebrada en data 19 de 
febrer de 2016. 

 
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior 1/2016, que ha estat tramesa 
juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió. 
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2. Informació d’altes i baixes d’associats i autorització a la presidència 

per a resoldre l’adhesió dels municipis i recursos en procés. 
 
Pren la paraula la Secretària que dóna compte de les resolucions ja anunciades en 
la sessió de febrer del 2016 on s’incorporaren a la xarxa els municipis de 
Torrelavit, Tàrrega i Palafrugell. 

Així mateix, s’ha incorporat el Celler d’El Masroig al programa Indústria Viva i s’ha 
donat de baixa la Casa Museu de la Mel d’Alcover. 

S’informa també de les converses amb diversos municipis i s’acorda autoritzar el 
president per a la signatura dels documents necessaris a l’hora d’incorporar-los.  
Els representants de Sant Joan de Vilatorrada, presents en la reunió comenten que 
el seu consistori té previst sol·licitar l’adhesió en el ple del proper mes de març.  
També assisteix a la reunió una representant de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès que està estudiant la seva possible incorporació a l’associació. 

Els assistents es mostren d’acord amb la informació rebuda així com en autoritzar 
la presidència per a la signatura dels documents necessaris. 

 
3. Proposta de modificació de la Direcció Tècnica de l’Associació 

Pren la paraula el Sr. Garreta qui comenta que des de la fundació de la xarxa el 
sistema del mNACTEC ha estat un dels impulsors de l’associació però sense formar 
part dels òrgans de govern de la mateixa.  En aquest moment, atenent entre 
d’altres el fet que el propi sistema va acordar dipositar en la XATIC la 
responsabilitat de la seva difusió turística, es proposa la incorporació del seu 
Director dins la composició permanent de la Direcció Tècnica. 

Per unanimitat s’adopten l’acord següent: 

Únic.- Incorporar a la composició de la Direcció Tècnica de l’associació Xarxa de 
Turisme Industrial de Catalunya, el director del Sistema del mNACTEC. 
 

4. Proposta d’aprovació del tancament comptable i la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2016 

El president cedeix la paraula a la Sra. Montserrat Daví, tresorera de l’associació, 
per tal que presenti la proposta.  Tot seguit, per unanimitat s’acorda: 

Únic.- Aprovar el tancament dels comptes i la liquidació del pressupost de la 
XATIC corresponents a l’exercici 2016, amb el resultat següent: 
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5. Resum de les principals actuacions 2016 

De nou el Sr. Garreta pren la paraula per comentar quines han estat les principals 
actuacions de l’any passat.  Destaca entre elles la Setmana del Turisme Industrial 
que es valorarà i analitzarà en un altre punt d’aquesta sessió. 

Recorda als assistents que l’Assemblea 2016 va acordar destinar una part dels 
romanents de l’associació a les accions necessàries per impulsar la comercialització 
dels productes turístics que es creessin a partir dels recursos de la xarxa.  I 
recorda també la presentació en aquella reunió del Grup Massagué com una de les 
empreses que havien de fer possible aquesta comercialització.  Finalment, des del 
Grup Massagué es va renunciar a la promoció dels productes XATIC i s’han 
treballat altres opcions que ja estan concretant-se i de les que puntualment s’anirà 
informant tots els associats.  En aquesta tessitura es troben empreses com Fent 
País, comercialitzadora de caixes regal en més de 800 punts de venda a tot el 
territori català i Cultrutas, una empresa que ofereix rutes culturals, d’unes hores de 
durada i que està centrada inicialment a la ciutat de Barcelona.  A partir d’ara 
també podrà oferir productes de Turisme Industrial de Catalunya en poblacions on 
s’hi pugui arribar preferentment en transport públic. 

Comenta a continuació les accions que es detallen en el document Resum 
d’actuacions 2016 i que inclouen també: 

- Incorporació dels municipis esmentats anteriorment:  Palafrugell, Torrelavit, 
Tàrrega. 

- Reunions formals amb Patronat Turisme Girona Costa Brava, Patronat Turisme 
Lleida, ACT, Consell Comarcal Pallars Jussà 

- Gestions en curs per a incorporar nous municipis: Quart, Mataró, Girona, Reus, 
Vilafranca, Pallars Jussà, Sant Joan de Vilatorrada 

- Projecte I-Biblioteques – Continuació del projecte de col·laboració amb les 
biblioteques de Catalunya a partir de la temàtica industrial.  Activitats de 
visites, clubs de lectura, etc. 

- Assistència al Saló B-Travel de Barcelona amb taulell a l’estand de l’Agència 
Catalana de Turisme 

- Assistència a FITUR de Madrid dins la marca Catalunya i en qualitat de co-
expositors de l’Agència Catalana de Turisme 

- Participació a la Fira Modernista de Terrassa (estand propi) i a la Fira Embarrats  
de Sant Joan de Vilatorrada, conjuntament amb l’Intermunicipal del Cardener. 

- Organització de la I Jornada de Turisme Industrial dins dels actes del X 
Aniversari 

- Consolidació de la referència de XATIC dins del turisme cultural, i l’industrial, de 
Catalunya 

- Organització de visites especials per als socis del Club Xatic 
- Organització de la I Setmana del Turisme Industrial de Catalunya 
- Proposta de ruta de turisme industrial de Catalunya dins del projecte europeu 

EuroMillenials Tour 
- Presentacions o xerrades de la XATIC en diferents congressos i sessions: 

Jornades de Patrimoni Industrial a Girona, Jornades d’Arqueologia Industrial a 
Vic, Jornada Patrimoni i Turisme a Terrassa, Jornada Turisme Industrial al Saló 
B-Travel, etc. 

 



6. Proposta d’aprovació del Pressupost de l’associació, així com de les 
quotes per als municipis, recursos i participants del programa 
Indústria Viva per a l’exercici 2017 

El Sr. Garreta i la Sra. Daví presenten conjuntament la proposta de pressupost així 
com el pla d’actuació per al 2017, per tal de fer més entenedores les dotacions de 
les accions que contenen ambdós documents.  Així, per unanimitat s’acorda: 

6.1. Pressupost 

Primer.- Aprovar el pressupost de la XATIC per al 2017 amb una previsió 
d’ingressos i despeses de 53.500€ amb el detall següent: 

 
Despeses estructurals               
 

   2016   2017 
0. Personal                 
Personal tècnic i administratiu    -  
Altres contractacions personal    -  
Assistència activitats promoció i 
fires 

   -  

TOTAL    - 
 

1. Funcionament ordinari   
Manteniment web   2.000 €      800 € 
Quotes      600 €      200 € 
Impostos   1.500 €      800 € 
Diverses      900 €   1.800 € 
TOTAL   5.000 €   3.600 € 

 
 
Programes d’actuació  
 

2. Acció institucional   
TOTAL     

 
3. Pla de comunicació   
Assessorament i consultoria, 
comunicació relacional, gabinet de 
premsa, gestió canals digitals, 
butlletí mensual 

 1.300 € 
x 11 
mesos 
17.303 € 

  17.303 € 

Creació i disseny materials   5.692 €    5.692 € 
Producció de materials   2.500 €    2.500 € 
Publicitat en mitjans   5.500 €    5.400 € 
TOTAL 30.995 €  30.995 € 

 
4. Comercialització de 
producte turístic 

  

TOTAL   1.500 €        - 
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5. Indústria Viva   
Gestió del programa (difusió de les 
activitats empreses, recerca i 
gestió incorporació nous 
membres) 

 550  x  
10 mesos 
6.655 € 

  6.655 € 

Desplaçaments i gestions   350 €      350 € 
TOTAL 7.005 €   7.005 € 

 
 

6. Activitat conjunta XATIC    
TOTAL  6.000 €  12.000 € 

 
 

Pressupost Despeses   
TOTAL 50.500 € 53.500 € 

 
 
PRESSUPOST INGRESSOS XATIC 2017 
 

    2016    2017 
Quotes municipis associats  31.500 €  35.500 € 
Quotes recursos associats    5.000 €    5.000 € 
Quotes Indústria Viva    4.000 €    3.000 € 
Subvencions  10.000 €  10.000 € 
Total Ingressos  50.500 €    53.500 € 

 
 

   ROMANENT DE TRESORERIA 
   31/12/2016  

            

      

Drets pendents de cobrament         14.157,50    

Obligacions pendents de pagament           4.303,18    

RESULTAT..............................................             9.854,32    

       

Fons líquids de Tresoreria         74.664,47    

       

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL         84.518,79    

     

fiances i dipòsits     -        833,50    

                      -      

        

ROMANENT DE TRESORERIA            83.685,29    

      

Romanent no disponible per 

Quotes IV     -     2.178,00    

Romanent Lliure           81.507,29    

 
 



Segon.- Acordar que del Romanent de Tresoreria lliure de 81.507,29€, se’n podrà 
fer ús, fins a un màxim d’un 26%, en el proper exercici 2017, en aplicació dels 
principis de prudència i eficàcia. Amb la finalitat d’activar la comercialització dels 
productes turístics de l’associació, amb visió de continuïtat per als exercicis 
successius, incloent la participació a l'espai B-Industrial del Saló B-Travel, i amb 
una distribució inicialment prevista d'aquesta manera:  

Fira B-Travel projecte B-Industrial....... 9.500 € 
Comercialització (acords empreses)...  6.000 € 
Comercialització (accions promoció)...  3.000 € 
 
6.2. Quotes 

També per unanimitat s’aproven els acords següents: 

Primer.- Les quotes per als municipis associats per al 2017 seran les mateixes que 
en 2016, mantenint-se l’aplicació de la bonificació del 50% en les quotes del 2011, 
de manera que les quotes resultants aplicables en 2017 seran les que figuren a 
continuació: 
 
 

 
 
Segon.- Mantenir per al 2017 la vigent quota per als recursos associats a la XATIC, 
que és de 1.000 €. 
 

Municipis associats Quota €/any      
Ascó           750.-     
Bellmunt del Priorat                 500.-     
Capellades               1.250.-     
Cardona              1.250.-     
Castelló d'Empúries              1.250.-     
Esplugues de Llobregat              2.000.-     
Granollers              4.000.-     
Igualada              2.000.-     
Manresa              4.000.-     
Montcada i Reixac 2.000.- 
Palafrugell 1.250.- 
Palau Solità i Plegamans              1.250.-     
Sant Sadurní d’Anoia 1.250.- 
Tavascan (Lladorre)                500.-     
Tàrrega 1.250.- 
Terrassa               5.000.-     
Torrelavit 750.- 
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1250.- 
Agència de Desenvolupament del Berguedà  
(Castellar de n’Hug, Cercs, Gironella, Guardiola de 
Berguedà, La Pobla de Lillet i Puig-reig)              2.000.-     
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Tercer.- Aprovar que els recursos associats amb un pressupost igual o inferior als 
300.000€ anuals gaudiran d’una bonificació del 50 % de la quota per raó de 
capacitat econòmica. 
 
 
7. Proposta d’aprovació del Pla d’Actuació 2017 

El Sr. Garreta ha explicat amb detall el contingut del document que s’adjunta amb 
el mateix títol de la proposta, relacionant-lo amb les dotacions pressupostàries que 
es consignen el l’apartat anterior.  A més a més, fa especial esment del concepte 
que ha introduït inicialment el vicepresident i que fa referència a un canvi en la 
política comunicativa de l’associació, utilitzant més el concepte Turisme Industrial 
de Catalunya i deixant com a representació corporativa el terme XATIC. 

En relació a aquest tema en concret, intervé el Sr. Albert Comellas (Esplugues de 
Llobregat) per demanar a la Direcció Tècnica un calendari aproximat de la 
implantació d’aquesta terminologia, donat que en el seu municipi estan treballant 
l’aplicació de noves senyalitzacions i ja tindrien en compte aquesta novetat.  El Sr. 
Garreta recull la sol·licitud i es compromet a informar al més aviat possible de les 
novetats en aquesta qüestió. 

El Sr. Jordi Garreta explica les principals accions que s’han portat a terme durant 
l’exercici i que es detallen en el document Resum d’actuacions 2016 pel que fa a 
les gestions diàries de la direcció i la secretaria tècniques, així com al document 
XATIC Informe resum 2016, pel que fa a les accions de comunicació i gestió de les 
xarxes socials.  Ambdós documents s’annexen a aquesta acta amb els números 1 i 
2 respectivament. 

 

8. Informe de la valoració de la Setmana del Turisme Industrial de 
Catalunya 2016 i proposta per a la realització de l’edició 2017 

De nou el Sr. Garreta pren la paraula per explicar que la valoració d’aquesta acció 
conjunta, feta en primera instància pels tècnics reunits el passat mes de gener a 
Terrassa, és força positiva.  Tant per la quantitat d’impactes que ha tingut en els 
mitjans audiovisuals, impresos i digitals, com per la resposta a les activitats 
proposades tant pel conjunt de municipis i centres participants, com per l’activitat 
anomenada Bus a cegues.   

Recorda el Sr. Garreta que per a la materialització de la setmana es va poder 
comptar amb una subvenció de la Diputació de Barcelona. 

Es proposa a l’Assemblea la celebració d’una segona Setmana del Turisme 
Industrial de Catalunya, aplicant els criteris de correcció i millora que s’han 
proposat a partir de la reunió tècnica esmentada. 

 

9. Altres informacions 

El Sr. Garreta comenta que s’ha signat un conveni de col·laboració amb el Servei 



d’Universitats de l’Ajuntament de Terrassa per tal de poder compartir les despeses 
de la fabricació d’un estand firal.  L’esmentat estand anirà de la ma del Servei 
d’Universitats al proper Saló de l’Ensenyament que tindrà lloc al mes de març a 
Barcelona, y degudament modificat s’utilitzarà per la presència de XATIC al B-
Travel que se celebrarà del 21 al 23 d’abril.  Aquesta fórmula per compartir la 
instal·lació l’ha fet prou assequible i s’han pensat per poder utilitzar-la durant tres 
anys en les dues fires. 

L’element més significatiu de la instal·lació és una xemeneia de 5 metres d’alçada 
que es personalitzarà en funció de la utilitat que se li doni en cada certamen.  Així 
mateix, s’ofereix la possibilitat que els membres de l’associació en puguin fer ús 
per a tenir presència en altres mostres i fires.   

 

També recorda la disponibilitat de l’espai de l’estand que l’associació tindrà al Saló 
B-Travel en l’apartat B-Industrial per poder-hi desenvolupar tallers, presentacions 
de productes, demostracions, etc.  I es convida tots els associats a programar-hi 
activitats. 

La  Pepi Martínez explica que ja ha entrat en funcionament la CRM (gestió de les 
bases de dades de XATIC).  Aquesta eina informàtica permetrà disposar de les 
dades de tots els contactes de la xarxa de forma que se’n podrà fer una utilització 
més comercial: enviament de mailings, correcció d’errors, gestió de diferents 
tipologies de clients, etc. 

 

10. Preguntes i suggeriments 

El Sr. Aguado dona per acabada la reunió, essent les tretze hores del dia de la data, 
de la qual com a Secretària, estenc la present Acta. 


