ACTA DE L’ASSEMBLEA CELEBRADA PER LA XARXA DE TURISME
INDUSTRIAL DE CATALUNYA, AL MAS SANT JOAN DE SANT JOAN DE
VILATORRADA, EL DIA Ú DE FEBRER DE DOS MIL DINOU

Presideix:
Amadeu Aguado Moreno, Vicepresident de la Xarxa

Assistents:
Agència de Desenvolupament del
Berguedà
Ascó

Josep Jaimot

Excusat

Bellmunt del Priorat

Josep Maria Torné – Alcalde

Vot delegat

Capellades

Àngel Soteras - Regidor

Vot delegat

Cardona

Ferran Estruch - Alcalde

Vot delegat

Castelló d’Empúries

Helena Solana

Vot delegat

Consell Comarcal del Pallars Jussà

Constantino Aranda

Assisteix

Esplugues de Llobregat

Maribel Aguilera – Regidora

Vot delegat

Granollers

Alba Barnusell - Regidora

Vot delegat

Igualada

Patrícia Illa Borge

Excusada

Manresa

Joan Calmet – Regidor
Albert Tulleuda – Gerent de Fira Manresa

Assistent

Mataró

Núria Moreno – Regidora
Helena Crosas – Tècnica de Turisme

Vot delegat
Assistent

Montcada i Reixac

Montserrat Ribera

Excusada

Móra la Nova

Laura Griñó

Vot delegat

Palafrugell

Mònica Tauste

Assistent

Palau-solità i Plegamans

Teresa Padrós Cassañas – Alcaldessa

Vot delegat

Puig-reig

Josep M. Altarriba

Assistent
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Sant Joan de Vilatorrada

Gil Arisó - Alcalde
Eduard Mata – Regidor Turisme
Susana Gomila - Tècnica

Assistents

Sant Sadurní d’Anoia

Josep M. Ribas – Alcalde

Vot delegat

Tavascan – Lladorre

Salvador Tomàs – Alcalde

Excusat

Terrassa

Amadeu Aguado – Tinent d’Alcalde
Helena Alcaraz – Coordinadora Àrea

Assistents

Torrebesses

Mario Urrea

Assistent

Torrelavit

Ramon Riera - Alcalde

Excusat

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

Núria Ortiz – Regidora

Excusada

XATIC

Jordi Garreta – Direcció Tècnica
Pepi Martínez – Secretària Tècnica
Montserrat Daví – Tresorera
M. Carmen Pérez – Comptabilitat
Somia El Maddahi – Suport administratiu

Assistents

Tresorera:
Montserrat Daví Ferrer

Secretària:
Pepi Martínez i Font

A l’auditori de l’equipament municipal Mas Can Sant Joan de Sant Joan de
Vilatorrada, essent les dotze hores del dia ú de febrer de dos mil dinou, 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 Moreno,
Tinent d’Alcalde de Terrassa i Vicepresident de la XATIC.
El Vicepresident obre la sessió i cedeix la paraula al Sr. Gil Arisó, Alcalde de Sant
Joan de Vilatorrada qui dóna la benvinguda als assistents en aquest lloc emblemàtic
per la població ja que es tracta d’un dels dos nuclis primitius del municipi. Així
mateix desitja que l’estada i la reunió siguin profitoses per tots els presents i dóna
les gràcies especialment pel treball efectuat en la preparació de la mateixa al
Regidor Sr. Eduard Mata i a la Tècnica Sra. Susana Gomila.
Tot seguit el Sr. Aguado inicia la seva intervenció demanant disculpes en primer
lloc, per l’absència del Sr. Alfredo Vega, Alcalde de Terrassa i President de la
XATIC, per motius relacionats amb la seva agenda municipal. A continuació agraeix
l’assistència dels presents, especialment dels qui han hagut de fer un llarg
desplaçament així com a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada per l’acolliment.
Recorda que precisament Sant Joan és un dels municipis de més recent adhesió a
la xarxa, així com un exemple de l’objectiu que tenim els darrers anys de

creixement territorial de l’entitat, i a més de consolidar-nos com l’organisme de
referència del turisme industrial a Catalunya (que ja ho som), treballar per l’adhesió
de totes les poblacions que tenen recursos o equipaments vinculats al passat o al
present industrial i amb potencial turístic, i sobre tot, reforçar la presència de la
Xarxa en aquells territoris on encara tenim pocs municipis associats.
En aquest sentit, i per tal de reforçar aquesta implantació territorial de la XATIC per
tot Catalunya, volem proposar-nos que els ajuntaments que formeu part de
l’associació pugueu desenvolupar un paper més actiu, tant en els propis òrgans de
govern que seria bo que fossin més compartits, com en els tasques de
representació i recerca de suports tant de les institucions territorials (diputacions,
consells comarcals, Generalitat) com les empreses o altres entitats que podem tenir
amb més proximitat territorial.
Donem pas a l’Assemblea, que ens ha de servir per fer un repàs al treball fet durant
l’any passat, i sobretot per debatre i aprovar els objectius i les accions a
desenvolupar durant aquest any 2019 així com el pressupost que dedicarem a
aquest pla d’actuació. Un pressupost que com sabem és força modest ja que es
nodreix de les aportacions municipals, que per força són ajustades, i el suport
econòmic d’altres institucions (diputacions, etc.) que enguany esperem aconseguir
reforçar amb la col·laboració en les gestions dels ajuntaments de la xarxa. Sense
oblidar les limitacions que ens imposa la Regla de la Despesa, i que com veurem,
afecta de forma important la nostra entitat.
A continuació pren la paraula la Sra. Pepi Martínez qui, com a secretària de l’entitat,
explica que s’assoleix el quòrum dels participants en l’assemblea per tal com hi ha
suficients vots vàlids per fer efectius els acords i relaciona aquells que per diversos
motius no han pogut ser presencials i han estat delegats. En total s’assoleixen
disset vots dels tretze mínims necessaris per donar efectivitat a la reunió.
Tot seguit es passa a examinar els epígrafs de l’ordre del dia de la sessió:

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, celebrada en data 26 de gener de
2018.
Es demana als presents si tenen alguna consideració a fer al document i per
unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior 1/2018, que ha estat tramesa
juntament amb la convocatòria corresponent a aquesta sessió.

2. Donar compte de les resolucions següents:
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:
-

Incorporació del Museu del Tabac – Antiga Fàbrica Reig de Sant Julià de
Lòria a Andorra. En aquest cas, es remarca el fet que s’ha pogut incorporar
aquest museu per tal com ho fa dins el programa de recursos associats.
Això suposa una ampliació de les fronteres i, per tant, de l’àmbit d’actuació
de la xarxa.
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-

-

Incorporació del Centre d’Interpretació de l’Arròs de Camarles. Igual que en
el cas anterior, s’incorpora al programa de recursos associats, tot i que la
titularitat del centre és municipal, per part del consistori s’ha preferit fer
l’adhesió en aquella modalitat.
Incorporació del municipi de Torrebesses.
Aquesta incorporació es va
anunciar ja en l’assemblea de l’any passat i ha quedat formalitzada durant
l’exercici 2018. La seva aportació del Centre d’Interpretació de la Pedra
Seca ha coincidit amb la important declaració aquest novembre passat de
"L'Art de la pedra seca: coneixement i tècnica" com a Patrimoni Immaterial
de la Humanitat per la UNESCO, en el decurs de la 13a sessió del comitè
intergovernamental per la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial, dut
a terme a Port Louis, a la República de Maurici.

Els assistents es donen per assabentats amb la informació detallada.

3. Donar compte de la signatura del conveni amb el Consell Comarcal del Pallars
Jussà pel qual els municipis d’Isona i Conca Dellà, La Pobla de Segur, Salàs de
Pallars, Sarroca de Bellera, Talarn, La Torre de Capdella i Tremp, passen a
formar part de la XATIC.
També es dóna compte del conveni signat amb el CC del Pallars Jussà que incorpora aquests
set municipis de la Comarca al conjunt dels territoris XATIC, i que a banda de complementar
temàtiques ja presents en l’associació, com l’electricitat, els embassaments, l’aigua, l’oli, etc.,
obre noves possibilitats amb temàtiques com el comerç, els antics oficis, els destil·lats, etc.
Els assistents es donen per assabentats d’aquestes noves incorporacions.

4. Informació d’altes i baixes d’associats i autorització a la presidència per a
resoldre l’adhesió dels municipis i recursos en procés.
Explica la Secretària que durant aquest 2018 s’ha donat de baixa el municipi de Tàrrega. Pel
que fa les altes, als municipis esmentats anteriorment del Pallars Jussà i Torrebesses, s’ha
confirmat les altes de l’Escala i Balaguer, tot i que es troben encara en tràmit administratiu per
ser membres de ple dret de l’entitat.
Els recursos associats incorporats durant l’exercici 2018 són els ja comentats d’Andorra (Tabac)
i Camarles (Arròs).
En l’apartat d’Indústria Viva, s’han donat d’alta La Sitgetana Craftbeer, Salaons Solés i Sastres
Paperers. I les baixes són les ja anunciades a l’assemblea 2018 motivades per impagament de
les quotes.
Es proposa l’habilitació de la Presidència per signar els documents necessaris per a la
incorporació de nous membres durant el 2019. Els assistents es donen per informats i es
mostren a favor de l’habilitació esmentada.

5. Proposta d’aprovació del tancament comptable i la liquidació del pressupost de
l’exercici 2018.
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 2018.
Igual com ja va passar en l’exercici anterior, la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local continua impedint la utilització de la
totalitat dels romanents de tresoreria, tot i que aquest any l’Ajuntament de
Terrassa ha pogut alliberar gairebé 8.000€ de la regla de la despesa, situació que
no es preveu poder repetir al 2019. Tant bon punt aquestes limitacions quedin
derogades, es podrà gastar el romanent, tal com es va aprovar en el seu dia, en
accions de promoció i comercialització.
També fa especial menció en que l’any 2019 s’ha de procedir, de forma
inajornable, a la nova contractació dels serveis necessaris de l’entitat, segons el
que estableix la normativa de contractació del sector públic, que ens és d’aplicació,
i que es faci per 3 ó 4 anys, segons el servei a contractar, per evitar entrar en el
que es podria mal entendre com a fraccionaments contractuals.
Tot seguit, per unanimitat s’acorda:
Únic.- Aprovar el tancament dels comptes i la liquidació del pressupost de la
XATIC corresponents a l’exercici 2018, amb el resultat reflexat als quadres
següents:
DESPESES
Cap.1 Despeses personal
Altre personal tècnic i administratiu
Altres despeses personal
Total Despesa de personal
DESPESES
Cap.2 Despesa corrent
1. Funcionament ordinari
Manteniment web
Quotes
Despeses diverses
2. Acció Institucional
3. Pla de comunicació
Assessorament i consultaria
Creació i Disseny de Materials
Producció de materials
Publicitat en mitjans
4. Comercialització de producte turístic
Millores disseny i adaptació web
Formació i posada en marxa CRS
5. Indústria Viva
Gestió del Programa
Desplaçaments i gestions
6. Setmana Turisme Industrial
Comunicació i disseny de materials
Accions
Total Despesa corrent
Despesa financera

Pressupost

Oblig. Rec. Netes

Execució (%)

Pagaments

Pendent

Pressupost

Oblig. Rec. Netes

Execució (%)

Pagaments

Pendent

4.550,00
2.500,00
550,00
1.500,00
750,00
32.630,00

4.499,18
1.755,16
766,80
1.977,22
32.400,17

98,88%
70,21%
139,42%
131,81%
0,00%
99,30%

4.499,18
1.755,16
766,80
1.977,22
32.400,17

-

18.880,00
5.750,00
2.500,00
5.500,00

17.424,00
4.719,00
6.849,81
3.407,36

92,29%
82,07%
273,99%
61,95%

2.000,00
2.000,00
7.570,00

1.694,00
1.694,00
6.793,12

84,70%
84,70%
89,74%

17.424,00
4.719,00
6.849,81
3.407,36
1.694,00
1.694,00
6.758,12

35,00

7.320,00
250,00
14.500,00

6.067,80
725,32
21.610,18

82,89%

6.067,80

149,04%

21.126,18

35,00
484,00

14.500,00

15.598,23
6.011,95

107,57%

5.527,95

484,00

66.996,65

108,06%

66.477,65

519,00

62.000,00
-

-

IMPOST +IS
TOTAL DESPESES……………………………

62.000,00

66.996,65
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108,06%

66.477,65

-

519,00

INGRESSOS
Quotes municipis associats
Quotes recursos associats
Quotes empreses associades Industria Viva
Serveis realitzats facturació
Subvenció Administració de l'Estat
Subvencions Gencat Pladetur
Subvencions Diba
Altres subvencions
Ingressos financers
Total ingressos
RESULTAT PRESSUPOSTARI

Total Despesa
Total Ingressos
RESULTAT PRESSUPOSTARI

Pressupost
44.000,00
5.000,00
3.000,00

Drets Rec. nets
38.625,00
7.625,00
2.300,00
1.112,93

10.000,00

10.000,00

62.000,00
-

4,35
59.667,28

Execució (%)
87,78%
152,50%
76,67%

Cobraments
34.750,00
6.625,00
2.239,50

Pendent
3.875,00
1.000,00
60,50

96,24%

43.614,50

4.935,50

22.863,15

4.416,50

-7.329,37

-

Pressupost
62.000,00

Oblig. Rec. Netes
66.996,65

Execució (%)
108,06%

Pagaments
66.477,65

Pendent
519,00

62.000,00

59.667,28

96,24%

43.614,50

4.935,50

0,00

-7.329,37

Ajust comptable. Incobrables tancats
Amortitzacions
Ajust comptable. Incobrables 2018

471,90

RESULTAT COMPTABLE DE L'EXERCICI

-7.801,27

-22.863,15

4.416,50

La major despessa realitzada es deu a l'aplicació
de part dels romanents d'excercicis anteriors tal i
com es va aprovar en l'Assamblea de 2018.
Les majors despeses produides, es compensaran via
reserves de romanents que provenen de resultats possitius
d'exercicis anteriors.

6. Presentació de la memòria de l’exercici 2018.
El Sr. Garreta pren la paraula per comentar quines han estat les principals
actuacions de l’exercici 2018. 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. No obstant i això, fa especial esment al “famtrip” amb operadors
alemanys, francesos, italians i catalans especialitzats en turisme cultural que a
instàncies de la XATIC va organitzar i sufragar l’Agència Catalana de Turisme i que
va suposar una despesa aproximada de 13.000€. Remarca que aquest tipus
d’accions que repercuteixen directament en el turisme industrial de Catalunya, no
queden comptabilitzades en el comptes de l’associació, però són aportacions
importants que es vehiculizen a través de la mateixa i que cal tenir en compte a
l’hora de fer balanç de les accions realitzades.

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
2019.
El Sr. Garreta presenta la proposta de pressupost i comenta que s’ha modificat el
criteri en l’estructura d’algunes partides per tal de fer més acurada a la realitat
l’aplicació dels conceptes de despeses.
Alhora es comenten les actuacions
previstes en el pla per al 2019 (epígraf següent a l’ordre del dia), per tal de
relacionar les despeses i les accions de forma que sigui més entenedor el contingut
d’ambdós documents.
Tot seguit, per unanimitat s’adopten els acords següents:

7.1. Pressupost
Primer.- Aprovar el pressupost de la XATIC per al 2019 amb una previsió
d’ingressos i despeses de 70.500€ amb el detall següent:
PRESSUPOST DESPESES 2019
Despeses estructurals

0. Personal
Personal tècnic i administratiu
Altres contractacions personal
Activitats promoció i fires
TOTAL
1. Funcionament ordinari
Manteniment i tasques web
Quotes
Impostos
Diverses
Amortització immobilitzat
material
Provisió per incobrables
TOTAL

2018

2019

-

-

2018
2.500 €
550 €
500 €
1.000 €
-

2019
2.600 €
450 €
500 €
950 €
2.100 €

4.550 €

2.057 €
8.657 €

Programes d’actuació
2. Acció institucional
Desplaçaments, despeses, etc.
Saló B-Travel
TOTAL

3. Pla de comunicació
Comunicació relacional,
gabinet de premsa, gestió
canals digitals, butlletí
mensual (11 mesos)
Creació i disseny materials
Producció de materials
Publicitat en mitjans
TOTAL
4. Comercialització de
producte turístic
TOTAL
5. Indústria Viva
Gestió del programa (difusió
7

2018
750 €
750 €

2018
18.880 €

2019
750 €
12.000 €
12.750 €

2019
18.880 €

5.750 €
2.500 €
5.500 €
32.630 €

2.000 €
2.500 €
1.300 €
24.680 €

2018

2019

2.000 €

2.000 €

2018
7.320 €

2019
7.320 €

de les activitats, recerca i
gestió nous membres) (11
mesos)
Desplaçaments i gestions
TOTAL

250 €
7.570 €

250 €
7.570 €

6. Setmana Turisme
Industrial
TOTAL

2018

2019

14.500 €

14.843 €

Pressupost Despeses
TOTAL

2018
62.000 €

2019
70.500 €

PRESSUPOST INGRESSOS 2019
Quotes municipis associats
Quotes recursos associats
Quotes Indústria Viva
Subvencions
Total Ingressos

2018
44.000 €
5.000 €
3.000 €
10.000 €
62.000 €

2019
45.000 €
6.500 €
2.000 €
17.000 €
70.500 €

7.2. Quotes
Prèviament a la presentació d’aquest dictamen, i com a conseqüència de la
proposta presentada pel col·lectiu de representants tècnics de la xarxa, s’explica
que per tal d’afavorir l’adhesió al programa Indústria Viva de les empreses
emplaçades en municipis associats, s’inclou en els acords a adoptar una nova
modalitat de quota que significa una bonificació important per aquelles que vulguin
incorporar les seves visites a l’oferta de turisme industrial del territori.
Així doncs, per unanimitat s’adopten els acords següents:
Primer.- Les quotes per als municipis associats per al 2019 seran les mateixes que
en 2018, mantenint-se l’aplicació de la bonificació del 50% en les quotes del 2011,
de manera que les quotes resultants aplicables en 2019 seran les que figuren a
continuació:
Ascó
Bellmunt del Priorat
Capellades
Cardona
Castelló d’Empúries
Esplugues de Llobregat
Granollers
Igualada
Manresa
Mataró
Montcada i Reixac

750.500.1250.1250.1250.2000.4000.2000.4000.5000.2000.-

Móra la Nova
Palafrugell
Palau-solità i Plegamans
Tavascan (Lladorre)
Terrassa
Torrebeses
Torrelavit
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Agència de Desenvolupament del Berguedà

750.1250.1250.500.5000.500.750.1250.2000.-

(Castellar de n’Hug, Cercs, Gironella, Guardiola de
Berguedà, La Pobla de Lillet i Puig-reig)

Consell Comarcal del Pallars Jussà

2000.-

(Isona i Conca Dellà, La Pobla de Segur, La Torre de
Capdella, Salàs de Pallars, Sarroca de Bellera, Talarn
i Tremp)

Segon.- Mantenir per al 2019 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 2019. 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.
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Cinquè.- Aprovar el règim de quotes corresponents a les empreses adherides al
programa Indústria Viva, quins imports, exclòs l’IVA, per al 2019 seran els
següents:
Tipus quota
Tallers d’artesans - Fins a 2 treballadors
Empreses a partir de 3 treballadors
emplaçades en municipis associats a la XATIC
Empreses a partir de 3 treballadors

Import
50 €
50 €
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.
Sisè.- Comunicar els precedents acords a tots els interessats.

8. Proposta d’aprovació del Pla d’Actuació 2019.
En Jordi Garreta pren la paraula per comentar el Pla d’actuació previst per l’exercici 2019,
relacionat amb les despeses esmentades al pressupost i fent especial èmfasi en les accions a
certàmens com FITUR o el B-Travel, així com la Setmana del Turisme Industrial i el compromís
ja en ferm per part de l’Agència Catalana de Turisme per a la realització d’un “blogtrip” amb
operadors del mercat espanyol. El document complet s’ha adjuntat a la documentació
d’aquesta sessió i estarà disponible al portal de transparència un cop aprovat, a partir dels
propers dies.

9. Informe de valoració de la Setmana del Turisme Industrial de Catalunya 2018 i
proposta per a la realització de l’edició 2019.
Continua en Jordi Garreta qui explica que la valoració de la tercera edició de la Setmana del
Turisme Industrial de Catalunya feta pel col·lectiu de tècnics de la xarxa, és molt positiva; així
com les activitats conjuntes del Bus a Cegues i el Joc Enigma XATIC. Remet els membres de
l’assemblea a revisar els informes relacionats que s’han enviat amb la resta de documents de la
sessió.
Proposa la realització de la quarta edició de la setmana, entre els dies 2 i 10 de novembre de
2019. Avança que en aquesta ocasió ja s’han iniciat converses per tal que la jornada de
portes obertes que es proposa a les empreses catalanes que s’hi vulguin adherir compte amb
un nombre important de participants, siguin o no membres del programa Indústria Viva.

10. Altres informacions.
La secretària pren la paraula per recordar que mensualment l’empresa Zelig elabora informes
sobre els impactes que provoquen els membres de la xarxa als mitjans de comunicació, així
com l’evolució de la presència a les xarxes socials. Aquests informes es trameten als tècnics
sistemàticament, però es troben a disposició de tots els agents implicats i només cal demanarlos perquè des de secretaria es remetin.
Finalment, la Secretària explica que la setmana passada s’ha assistit a FITUR i en el decurs del
workshop B2B, han contactat amb la XATIC operadors que envien visitants des de Brasil, Perú,
Colòmbia, Argentina i Mèxic. La majoria molt interessats en les propostes de XATIC per tal
com cerquen opcions complementàries a les visites clàssiques de Barcelona o de la costa
catalana. El resum de totes les trobades efectuades s’enviarà properament tant als tècnics
com als membres d’aquesta assemblea.

11. Preguntes i suggeriments
Abans de donar per acabada la reunió, el Sr. Aguado dóna la paraula al Sr. Gil Arisó
perquè, com a Alcalde del municipi on té lloc la reunió, acomiadi els assistents. Ho
fa el Sr. Arisó, esmentant que haver estat present avui en aquesta Assemblea li ha
permès ampliar i completar la visió que tenia de la XATIC i en destaca la
importància del treball de base que es fa des dels municipis. Felicita els tècnics i
representants per la feina feta i la suma d’adhesions aconseguida durant l’exercici.
Conclou que Sant Joan de Vilatorrada no és un municipi massa industrial, tot i que
la seva més gran transformació va venir a partir de la instal·lació de les fàbriques
de riu durant el segle XX i el creixement el van protagonitzar aquelles persones que
arribaren al municipi per treballar en aquelles indústries. Recorda que tal com
aconsella el Pla Estratègic comarcal, l’activitat turística de Sant Joan haurà de
passar necessàriament per la posada en valor del seu passat tèxtil i alhora, per la
Fira Embarrats.
I essent les tretze hores i quaranta cinc minuts del dia de la data, es conclou la
sessió de la qual com a Secretària, estenc aquesta acta.
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