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ACTA DE L’ASSEMBLEA CELEBRADA PER LA XARXA DE TURISME 
INDUSTRIAL DE CATALUNYA, AL MUSEU DEL GÈNERE DE PUNT, CAN MARFÀ 
DE MATARÓ EL DIA VINT-I-SIS DE GENER DE DOS MIL DIVUIT 
 
 
Presideix: 
Alfredo Vega López, President en funcions. 
 
Assistents: 
 

Agència de Desenvolupament del 
Berguedà 

David Font Simon – President Vot delegat 

Ascó Josep Jaimot - Regidor Excusat 

Bellmunt del Priorat Josep Maria Torné – Alcalde Vot delegat 

Capellades Àngel Soteras - Regidor Vot delegat 

Cardona Ferran Estruch - Alcalde Excusat 

Castelló d’Empúries 

 
Helena Solana - Regidora de Turisme  
Carme Gilabert – Directora Museu 
 

Assistents 

Esplugues de Llobregat Maribel Aguilera – Regidora Excusada 

Granollers Alba Barnusell - Regidora Vot Delegat 

Igualada Patrícia Illa Borge Assistent 

Manresa Joan Calmet - Regidor Vot Delegat 

Mataró Núria Moreno – Regidora  
David Bote Paz - Alcalde 

Assistents 

Montcada i Reixac Montserrat Ribera Excusada 

Móra la Nova Laura Griñó Vot delegat 

mNACTEC Jaume Perarnau Excusat 

Palafrugell Pendent de nomenament Excusats 

Palau-Solità i Plegamans Carmen Cabeza Nieto – Regidora de Turisme Excusada 

Sant Sadurní d’Anoia Pendent de nomenament Excusats 

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

Assistents 



Tàrrega Raül Palacios – Regidor de Cultura Excusat 

Tavascan – Lladorre Salvador Tomàs – Alcalde Excusat 

Terrassa 
Alfredo Vega 
Amadeu Aguado 
Helena Alcaraz 

Assistents 

Torrelavit Ramon Riera - Alcalde Vot delegat 

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant Núria Ortiz – Regidora Excusada 

XATIC 

 
Jordi Garreta – Direcció Tècnica 
Anna Mata – Direcció Tècnica 
Pepi Martínez – Secretària Tècnica 
Montserrat Daví – Tresorera 
M. Carmen Pérez - Comptabilitat 
 

Assistents 

 
Tresorera: 
Montserrat Daví Ferrer 
 
Secretària: 
Pepi Martínez i Font 
 
A la sala d’actes del Museu del Gènere de Punt Can Marfà de Mataró, essent les 
dotze hores del dia vint-i-sis de gener de dos mil divuit, es reuneixen els membres 
de l’Assemblea de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya detallats a 
l’encapçalament i presidits pel Sr. Alfredo Vega López, Alcalde de Terrassa i 
President en funcions de la XATIC. 
 
Pren la paraula la Sra. Núria Moreno, Regidora de Via Pública, Equipaments i Espais 
Públics de Mataró, que dóna la benvinguda als assistents i explica la importància 
que té per la seva ciutat haver entrat a formar part de la XATIC durant el 2017 com 
un pas més en la política municipal per a la promoció de les activitats econòmiques 
i culturals. 
 
Tot seguit fa un breu resum de com la ciutat de Mataró arribà a ser el referent del 
gènere de punt en tot l’estat.  El gran impuls que va suposar que el municipi fos el 
primer en enllaçar per línia ferroviària amb Barcelona.  Finalment es refereix a 
l’espai on ens trobem, Can Marfà, que va ser en el seu moment la fàbrica més 
important de la ciutat. 
 
Obre la sessió el Sr. Alfredo Vega, donant la benvinguda als assistents i les gràcies 
als representants de la ciutat de Mataró per acollir aquesta trobada.  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 26 de 

febrer de 2017. 
 
Per unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior 1/2017, que ha estat tramesa 
juntament amb la documentació corresponent a aquesta sessió. 
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2. Donar compte de les Resolucions de Presidència i Vicepresidència: 
 
Pren la paraula la Secretària que dóna compte de les resolucions enviades als 
assistents amb la documentació corresponent a la sessió i que fan referència a: 

- Nomenament de la Vicepresidenta de l’associació a la Sra. Rosa M. Ribera 
Mitjavila. 

- Acceptació de l’adhesió del municipi de Sant Joan de Vilatorrada 
- Acceptació de l’adhesió del municipi de Móra la Nova 
- Acceptació de l’adhesió del municipi de Mataró 

 
3. Proposta d’aprovació del nomenament del President i Vicepresident de 

l’associació. 

Pren la paraula el Sr. Vega que comenta la importància del turisme com activitat 
dinamitzadora dels municipis i del conjunt del país.  Tots els presents en són 
conscients i per això han optat per promocionar els recursos turístics dels pobles i 
ciutats i convertir-los en elements generadors d’activitat econòmica. 

En aquest sentit, el turisme industrial ha estat durant els darrers anys una 
oportunitat per aquells municipis i territoris que tenen un patrimoni o uns 
equipaments provinents de l’activitat industrial, i que actualment poden atraure 
visitants i incorporar-se plenament a l’oferta turística del territori.  Avui dia la 
XATIC s’ha convertit en l’entitat indiscutible de referència del país pel que fa al 
turisme industrial, i amb la marca “Turisme Industrial de Catalunya” comptem amb 
el reconeixement de les institucions del sector i en concret, de la Generalitat que 
ens considera com la xarxa de referència del turisme industrial. 

Aquest any 2018, declarat per la Unió Europea com “Any Europeu del Patrimoni 
Cultural”, i dedicat per l’Agència Catalana de Turisme a “Any del Turisme Cultural”, 
és una oportunitat per a la nostra associació per promocionar i difondre encara 
més la nostra activitat, i concretament per avançar en alguns dels reptes més 
importants que tenim plantejats: 

1. Enfortir més i millor la posició de la XATIC com a entitat impulsora del 
turisme industrial a Catalunya, consolidant els lligams i la col·laboració 
amb les institucions públiques de referència (Generalitat i Diputacions) i 
ampliant el nombre de municipis, empreses i territoris associats al conjunt 
del país. 

2. Establir fórmules i acords amb agents i empreses que ens ajudin a la 
promoció i la comercialització de l’oferta dels nostres recursos i 
equipaments i que connectin l’oferta de turisme industrial amb l’activitat 
turística del territori, arribant a nous mercats i portant així més visitants 
als nostres municipis. 

3. Enfortir el treball en xarxa, que és la gran força de l’associació, implicant-
nos en iniciatives i projectes d’abans nacional i internacional, per connectar 
la nostra oferta a la que existeix també en altres països i territoris. 



4. Trobar nous suports i fórmules de finançament que ens permetin disposar 
de majors recursos econòmics, i donar una dimensió organitzativa i 
econòmica més gran a l’Associació, d’acord amb l’ampli ventall de 
poblacions, entitats i activitats que representem i impulsem. 

Per afrontar aquests reptes, i tenint en compte els contactes i converses que hi ha 
hagut aquestes darreres setmanes entre els membres de la Xarxa, creiem que el 
més efectiu és la continuïtat dels òrgans de govern de l’Associació aprofitant el 
potencial que ofereix la implicació de Terrassa.  És per això que es proposa i 
s’aprova per unanimitat l’adopció dels acords següents: 

Primer.- Designar per a exercir la Presidència de la Xarxa de Turisme Industrial de 
Catalunya, l’Alcalde de Terrassa, Sr. Alfredo Vega López. 

Segon.- Designar per a exercir la Vicepresidència de la Xarxa de Turisme 
Industrial de Catalunya, el Tinent d’Alcalde de Cultura, Innovació i Promoció de la 
Ciutat de Terrassa, Sr. Amadeu Aguado i Moreno. 

4. Informació d’altes i baixes d’associats i autorització a la presidència 
per resoldre l’adhesió dels municipis i recursos en procés. 

Pel que fa als municipis s’han produït les altes que reflecteixen les resolucions de 
les que s’ha donat compte a l’epígraf 2 d’aquest ordre del dia:  Sant Joan de 
Vilatorrada, Móra la Nova i Mataró.  No s’ha produït cap baixa de municipi. 

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.  
 
L’Alcalde de Torrebesses, present en la reunió ratifica la intenció del seu municipi 
d’aprovar la sol·licitud d’adhesió en el proper ple que celebri el seu ajuntament. 
 
Els assistents es mostren d’acord amb la informació rebuda així com en autoritzar 
la presidència per a la signatura dels documents necessaris per resoldre les 
sol·licituds d’adhesió que es puguin produir. 

5. Proposta d’aprovació del tancament comptable i la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2017 

El president cedeix la paraula a la Sra. Montserrat Daví, tresorera de l’associació, 
per tal que presenti la proposta i faci les valoracions que consideri oportunes. 

Comenta la Sra. Daví que la XATIC és una associació sanejada econòmicament que 
ha donat compliment als objectius pressupostaris fixats en l’assemblea 2017.  No 
obstant i això, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
ens impedeix poder fer ús dels romanents de tresoreria, doncs estem afectats com 
si fóssim una administració local i consolidem els comptes amb els comptes de 
l’Ajuntament de Terrassa. Si es produís algun canvi normatiu o de situació durant 
l’any, es podria realitzar alguna despesa a banda de les pressupostades, però no es 
pot garantir, i per tant no podrem créixer al ritme que ens permetria la tresoreria 
actual. 

Tot seguit, per unanimitat s’acorda: 
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Únic.- Aprovar el tancament dels comptes i la liquidació del pressupost de la 
XATIC corresponents a l’exercici 2017, amb el resultat reflexat als quadres 
següents: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Presentació de la Memòria de l’exercici 2017 

El Sr. Garreta pren la paraula per comentar quines han estat les principals 
actuacions de l’exercici 2017, fent especial esment a la Setmana del Turisme 
Industrial, i a la participació en fires i altres accions de promoció del turisme en 
general.  Es remet els assistents a la memòria que en document annex han rebut 
els membres de l’Assemblea i de la que es donen per assabentats. 

7. 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 2018 

El Sr. Garreta presenta la proposta de pressupost així com el pla d’actuació per al 
2018 (epígraf 8 de l’ordre del dia), per tal de fer més entenedores les dotacions de 



les accions que contenen ambdós documents.  Així, per unanimitat s’acorda: 

7.1. Pressupost 

Primer.- Aprovar el pressupost de la XATIC per al 2018 amb una previsió 
d’ingressos i despeses de 62.000€ amb el detall següent: 

Despeses estructurals               
 

   2017   2018 
0. Personal                 
Personal tècnic i administratiu    -  
Altres contractacions personal    -  
Activitats promoció i fires    -  
TOTAL    - 

 
1. Funcionament ordinari   2017   2018 
Manteniment i tasques web      800 €   2.500 € 
Quotes      200 €      550 € 
Impostos      800 €      500 € 
Diverses   1.800 €   1.000 € 
TOTAL   3.600 €   4.550 € 

 
Programes d’actuació  
 

2. Acció institucional   2017   2018 
Desplaçaments, despeses, etc.       750 € 
TOTAL         750 € 

 
3. Pla de comunicació   
Comunicació relacional, gabinet 
de premsa, gestió canals digitals, 
butlletí mensual (11 mesos) 

  17.303 € 18.880 € 
 

 
Creació i disseny materials    5.692 €     5.750 € 
Producció de materials    2.500 €     2.500 € 
Publicitat en mitjans    5.400 €     5.500 € 
TOTAL  30.995 €   32.630 € 

 
4. Comercialització de 
producte turístic 

  2017   2018 

TOTAL        -     2.000 € 
 

5. Indústria Viva   2017   2018 
Gestió del programa (difusió de les 
activitats, recerca i gestió nous 
membres) (11 mesos) 

6.655 € 7.320 € 
 

 
Desplaçaments i gestions   350 €      250 € 
TOTAL 7.005 €   7.570 € 

 
6. Setmana Turisme 
Industrial 

  2017   2018 

TOTAL  12.000 €  14.500 € 
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Pressupost Despeses   2017   2018 
TOTAL 53.500 €   62.000 € 

 
PRESSUPOST INGRESSOS XATIC 2018 
 

    2017   2018 
Quotes municipis associats  35.500 € 44.000 € 
Quotes recursos associats    5.000 €   5.000 € 
Quotes Indústria Viva    3.000 €   3.000 € 
Subvencions  10.000 € 10.000 € 
Total Ingressos  53.500 € 62.000 € 

 
7.2. Quotes 

També per unanimitat s’aproven els acords següents: 

Primer.- Les quotes per als municipis associats per al 2018 seran les mateixes que 
en 2017, mantenint-se l’aplicació de la bonificació del 50% en les quotes del 2011, 
de manera que les quotes resultants aplicables en 2018 seran les que figuren a 
continuació: 
 
 
 

 

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.-     
Mataró 5.000.- 
Montcada i Reixac 2.000.- 
Móra la Nova 750.- 
Palafrugell 1.250.- 
Palau-Solità i Plegamans              1.250.-     
Sant Joan de Vilatorrada 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.-   



Segon.- Mantenir per al 2018 la vigent quota per als recursos associats a la XATIC, 
que és de 1.000 €. 
 
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. 
 
Als efectes de l’aplicació d’aquest marc general de bonificacions els interessats 
hauran de comunicar a la Tresoreria de la XATIC el seu pressupost anual.  
L’atorgament de la bonificació serà automàtica. 
 
Per poder ser beneficiari d’aquesta bonificació caldrà que els recursos estiguin al 
corrent de les seves obligacions econòmiques amb la XATIC. 
 
Els recursos associats pertanyents a municipis socis de la XATIC gaudiran d’una 
bonificació del 100 % de la quota. 
 
Quart.- Aprovar el règim de liquidació de les quotes dels municipis i recursos 
associats: 
 
1. Les quotes corresponents a la XATIC per part dels municipis i recursos associats 

s’hauran d’aprovar formalment pels respectius òrgans competents en el termini 
màxim de dos mesos des del moment en que la XATIC notifiqui la quota 
aprovada per l’Assemblea i no més tard del dia 1 de juny de 2018.  A aquest 
efecte, els Ajuntaments remetran certificat del Secretari dels acords adoptats. 

 
2. El pagament de la quota haurà de fer-se efectiu en el període comprès entre l’1 

de juny i el 31 de juliol. 
 
3. En cas d’impossibilitat econòmica per fer front a la despesa en els terminis 

assenyalats, caldrà que l’òrgan competent del municipi o recurs associat així ho 
comuniqui a la Vicepresidència de la XATIC i a la Tresoreria, en els mateixos 
terminis fixats a l’apartat PRIMER d’aquest acord. Juntament amb aquesta 
comunicació s’haurà d’acompanyar certificat de l’Interventor on hi figuri la data 
en que es farà efectiu el pagament de la quota. 

 
Cinquè.- Aprovar el règim de quotes corresponents a les empreses adherides al 
programa Indústria Viva, quins imports, exclòs l’IVA, per al 2018 seran els 
següents: 
 

Tipus quota Import 
Tallers d’artesans  -  Fins a 2 treballadors 50 € 
Empreses a partir de 3 treballadors 150 € 

 
Els artesans hauran d’acreditar que disposen del carnet d’artesà/ana professional 
expedit pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda. 
 
En cas membres d'associacions, denominacions d'origen i grups d'empreses, 
s’aplicarà la tarifa corresponent en funció del número de treballadors/es de que 
disposin.  Amb aquests col·lectius, es podrà acordar, mitjançant conveni l’aplicació 
d’un descompte  del 20% sobre la quota que li correspondria a cada empresa. 
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Sisè.- Comunicar els precedents acords a tots els interessats. 
 
8. Proposta d’aprovació del Pla d’Actuació 2017 

El Sr. Garreta explica 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.  Dins de les accions de promoció més rellevants, es comenta 
la presència de la XATIC com a co-expositor de l’Agència Catalana de Turisme a 
FITUR (Madrid), tal com ja es ve produint els darrers anys i en aquesta ocasió s’ha 
treballat per contactar amb operadors / emissors de públic interessat en l’oferta 
específica de la xarxa.  Aquests operadors són majoritàriament europeus, però 
també n’hi ha hagut del continent asiàtic, especialment xinesos. 

Un esment especial és per la rellevància que ha agafat en només dues edicions la 
Setmana del Turisme Industrial i en com es preveu que amb una major implicació 
de les empreses visitables, el creixement sigui encara més important de mica en 
mica. 

La incorporació de nous municipis amb els qui s’està en contacte per a la seva 
adhesió, es preveu que doni peu amb les corresponents aportacions econòmiques, 
a ampliar l’oferta així com estendre-la més en territoris com Girona, Lleida i 
Tarragona. 

9. Informe de la valoració de la Setmana del Turisme Industrial de 
Catalunya 2017 i proposta per a la realització de l’edició 2018 

Juntament amb el punt anterior, es revisa la incidència de les accions de la 
Setmana de 2017 i s’anuncia que pel 2018 ja hi ha fixades les dates que són del 3 
a l’11 de novembre.  Per aquesta tercera edició es treballarà per aconseguir la 
col·laboració del Departament d’Empresa de la Generalitat així com de les 
associacions empresarials dels territoris, per tal que la jornada de portes obertes a 
les empreses es faci extensiva al màxim de factories possibles, de manera que es 
generi una repercussió més important d’aquesta branca de la XATIC que 
anomenem Indústria Viva i que pugui tenir en els casos que ho desitgin continuïtat 
durant la resta de l’any. 

Es comenta també que enguany es repetirà la presència de la xarxa al saló del 
turisme de Catalunya, B-Travel.  En concret amb estand propi a la secció B-
Industrial que enguany es torna a presentar com un espai de trobada dels 
recursos, promotors i operadors especialitzats en aquest tipus de visites.  Intervé 
la Sra. Patricia Illa per demanar si els ajuntaments podran disposar d’entrades per 
assistir a aquest esdeveniment.  El Sr. Garreta comenta que com a expositors hi ha 
una quantitat important d’entrades que es poden distribuir entre els representants 
dels socis a la xarxa. 

A més a més, informa de la reunió que fa uns dies hi va haver a Terrassa amb els 
responsables de la Fundació Recerca, amb els qui es vol promoure l’organització 
d’unes jornades emmarcades en el turisme industrial i científic. 

 



10. Altres informacions 

La Sra. Pepi Martínez comenta que amb l’adhesió del municipi de Mataró, també 
s’ha incorporat un tècnic d’aquest ajuntament a la Direcció Tècnica de la xarxa. 

11. Preguntes i suggeriments 

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


