
ACTA  DE  L’ASSEMBLEA  CELEBRADA  PER  LA  XARXA  DE  TURISME
INDUSTRIAL DE CATALUNYA, EN FORMAT PRESENCIAL I TELEMÀTIC PER
LA PLATAFORMA TEAMS, EL DIA 18 DE FEBRER DE 2022

Presideix:
Josep Forn i Cadafalch, Vicepresident de la Xarxa

Assistents:

Ascó Àngela Díez Assistent

Balaguer M. Pau Ortiga - Regidora Vot delegat - Q

Capellades Àngel Soteras- Regidor Vot delegat - Q

Castelló d’Empúries
Salvi Güell - Alcalde
Carme Gilabert - Tècnica

Assistents - Q

Consell  Comarcal
Pallars Jussà

José M. Mullol Miret - President Assistent x Teams
- Q

Granollers
Pietat Sanjuan – Regidora
Ester Prat – Tècnica

Vot delegat – Q
Assistent x teams

Igualada
Jordi Marcé – Regidor
Josep Ustrell – Tècnic

Vot delegat – Q
Assistent x teams

Manresa Joan Calmet - Regidor Vot delegat - Q

Mataró Núria Moreno - Regidora
Helena Crosas - Tècnica

Assistents  x
Teams - Q

Montcada i Reixac
M. Rosa Borràs – Regidora
Adrià Soler – Tècnic

Vot delegat – Q
Assistent

Móra la Nova Laura Griñó - Regidora Vot delegat - Q

Sant  Joan  de
Vilatorrada

Laura Trench - Regidora Vot delegat - Q

Sitges
Aurora  Carbonell  –  Alcaldessa  -
Salutació
Lluís Miquel García - Regidor

Assistent - Q

Terrassa
Pep Forn - Regidor - Vicepresident
Helena Alcaraz – Tècnica

Assistent – Q
Assistent x teams

Torrebesses Mario Urrea - Alcalde Assistent - Q

MNACTEC Jaume Perarnau – Director Excusat

Riba-roja d'Ebre
Josep Aguilà - Amics de Riba-roja -
Tècnic Assistent x teams

Sabadell
Marc Monells – Tècnic
Sònia Gonzalez - Tècnica

Assistents  x
teams
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Zelig Jordi Úbeda Assistent

XATIC Jordi Garreta – Direcció Tècnica Assistent

Tresorera:
Ramona Flix Barrull (assisteix per teams)

Secretària:
Pepi Martínez i Font

A les dotze hores del dia divuit de febrer de dos mil vint-i-dos, es reuneixen els
membres de l’Assemblea de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya detallats a
l’encapçalament i presidits pel Sr. Josep Forn i Cadafalch, Regidor de l’Ajuntament
de Terrassa i Vicepresident de la XATIC.

La Sra. Aurora Carbonell, Alcaldessa de Sitges dona al benvinguda als assistents i
convida als membres de l’Assemblea que no s’han pogut desplaçar fins al municipi,
a visitar el municipi en la seva vessant de turisme industrial, a través del Centre
d’Interpretació de la Malvasia que alguns dels presents han pogut gaudir abans
d’iniciar-se aquesta sessió.

Tot  seguit  pren  la  paraula  el  Sr.  Josep  Forn  que  en  obrir  la  sessió  agraeix
l’assistència i remarca la tornada al costum d’anar visitant els municipis que s’han
anat incorporant a la xarxa.  Destaca l’opció de l’assistència telemàtica que permet
adaptar-se a la situació i facilita la realització de la reunió.

Comenta que enguany l’assemblea arriba en un moment en que hi ha l’esperança
de poder recuperar la normalitat en l’oferta d’activitats als equipaments i l’activitat
turística del territori.  El nou any s’encara amb l’objectiu d’assolir els nivells d’abans
de la pandèmia alhora que avancem en la promoció del turisme industrial com una
proposta sostenible, vinculada al territori, de qualitat i per tant, totalment alineada
amb els nous plantejaments que es fan d’aquest tipus d’activitat al país.

En setze anys de treball de la xarxa, s’ha aconseguit situar el turisme industrial, i
en concret la marca “TurismeIndustrial.cat” en un àmbit conegut i de referència
dins de l’oferta de turisme cultural del país.  A més a més s’ha crescut fins assolir
l’adhesió de 37 municipis, a més dels recursos associats i les empreses que també
donen suport al projecte i que fan que la XATIC tingui presència efectiva en més
d’una cinquantena de pobles i ciutats del conjunt del país.

En  aquesta  assemblea,  a  més  d’analitzar  la  situació  de  l’entitat  i  aprovar  el
pressupost  i  el  pla  d’accions  anual,  volem que  serveixi  per  donar  impuls  a  la
proposta d’establir una nova forma de col·laboració amb les institucions públiques
de Catalunya,  que permeti sumar recursos per desenvolupar un pla estratègic i
d’accions a mig termini per a la millora de la capacitat de treball en xarxa i de
difusió del turisme industrial, i per un millor posicionament dins l’oferta turística del
país.



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  22  de
febrer de 2021.

Es  demana  als  presents  si  tenen  alguna  consideració  a  fer  al  document  i  per
unanimitat  s’aprova  l’acta  de  la  sessió  anterior  1/2021,  que  ha  estat  tramesa
juntament amb la convocatòria corresponent a aquesta sessió.

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 informa de la baixa del recurs associat Antiga
Fàbrica  Reig,  Museu  del  Tabac  d’Andorra  que  ha  tancat  les  seves  portes
definitivament.

En l’apartat  d’altes,  corresponent  al  programa Indústria  Viva,  hi  ha  el  Salí  de
Cambrils al municipi d’Odèn, comarca del Solsonès; així com el Celler Llivins, al
municipi de Llívia, comarca de La Cerdanya.

Ha sol·licitat formalment l’adhesió a la xarxa el municipi de Riba-roja d’Ebre i sense
formalitzar encara la sol·licitud, però ja amb les converses avançades, es preveu la
sol·licitud de l’ajuntament de Sabadell.

Per unanimitat s’acorda, habilitar la presidència per a la signatura dels documents
necessaris per a la incorporació de nous associats, així com per a la signatura dels
convenis  de  col·laboració  que  s’acordin  amb  les  diferents  administracions
territorials.

3. Proposta  d’aprovació  del  tancament  comptable  i  la  liquidació  del
pressupost de l’exercici 2021.

El president dóna la paraula al Sr. Jordi Garreta per a que presenti la proposta i
faci les valoracions que consideri oportunes.

El Sr. Garreta, membre de la Direcció Tècnica de l’entitat comenta detalladament el
document que s’ha enviat prèviament als membres de l’assemblea i destaca el fet
que no s’ha executat la totalitat del pressupost previst degut principalment a la
prudència amb que s’ha desenvolupat l’anualitat que s’ha vist encara condicionada
per la crisi sanitària.

En l’apartat d’ingressos es pot veure una quota pendent que a hores d’ara ja ha
estat ingressada pel municipi corresponent. No s’ha ingressat cap import previst
com a subvenció, ja que la personalitat jurídica de l’entitat no ha permès acollir-se
a  les  convocatòries  plantejades  per  les  diputacions  o  la  Generalitat.  El  suport
obtingut per part de la Diputació de Barcelona ha estat per la via de la promoció
d’activitats  concretes.  Per  contra,  s’han  executat  la  totalitat  dels  ingressos
previstos per quotes de municipis i recursos associats, i de la venda d’entrades.

Pel que fa a les despeses, es fa un repàs a l’execució dels diferents programes, que
s’ha desenvolupat de forma coherent amb el  plantejament pressupostari  anual,
amb  una  reducció  dels  imports  destinats  a  l’apartat  de  comunicació,  i  més
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especialment, al projecte conjunt de ruta gamificada, per adaptar-se a la reducció
d’ingressos i d’algunes activitats provocada per la crisi sanitària. El resultat final de
l’exercici ha estat un saldo negatiu de 9.926,25 € que corresponen al romanent
lliure de l’exercici anterior que l’assemblea va aprovar que es podia disposar per a
l’exercici en curs. Es pot veure el detall en el quadre adjunt que s’ha lliurat a tots
els assistents. 

L’entitat continua sanejada a nivell de tresoreria i es disposa encara una part dels
romanents històrics que per acord exprés d’aquesta assemblea es disposaran en
les quantitats autoritzades en cada moment.

Únic.- Aprovar el tancament dels comptes i la liquidació del pressupost de la XATIC
corresponents a l’exercici 2021, amb el resultat reflectit als quadres següents:



4. Presentació de la memòria de l’exercici 2021.

El  Sr.  Jordi  Garreta  explica  als  assistents,  amb  el  suport  d'un  document  de
presentació, quines han estat les principals actuacions de l'exercici 2021.  

Destaca la recuperació de moltes de les activitats que s’ha pogut dur a terme tant
pel  que  fa  a  la  promoció  (FITUR,  B-TRAVEL,  Bus  a  Cegues,  ...),  com  a  les
propostes habituals dels espais visitables.  Important també ha estat la resposta
del públic que ha continuat essent en la seva majoria el de proximitat, però amb
algunes incursions d’estrangers.  Principalment propvinents de l’estat Francès.

En l’apartat de funcionament ordinari  és destacable la remodelació i  posada en
funcionament de la pàgina web, més adreçada al públic final i amb una imatge
clara i intuïtiva, adaptada a qualsevol dispositiu i connectada amb la CRM de Zoho
que l’entitat disposa per a la gestió d’associats, clients i proveïdors.

L’apartat de comunicació (que cal recordar que és l’àmbit al qual es destinen la
major part dels recursos econòmics de la Xarxa, tant pel que fa a les campanyes
concretes amb motiu d’esdeveniments o programes, com la gestió de les xarxes i
la  comunicació  relacional  durant  tot  l’any),  disposa  d’un  document  memòria
específic de l’exercici que s’ha fet arribar amb la documentació de la sessió als
membres de l’assemblea.

La  comercialització  i  creació  de  producte  ha  comptat  amb  la  continuïtat  de
col·laboració amb empreses com Creative Rural  i  Fem País,  que han facilitat la
presència en accions nacionals i internacionals dedicades a operadors i públic final.

Pel que fa al programa Indústria Viva s’ha constatat l’interès creixent d’empreses
per obrir-se a les visites turístiques i es preveu que això es tradueixi en el futur
proper en una ampliació de l’oferta d’aquest àmbit.

La  Setmana  del  Turisme  Industrial  ha  suposat  de  nou  l’acció  col·lectiva  més
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participada de l’entitat i enguany ha comptat amb un acte inicial consistent en la
projecció del  documental  Bienviajados  i  una taula  rodona posterior.   L’acte  va
poder ser retransmès en directe a través del twitter i es va celebrar a l’auditori del
MNACTEC.

Finalment,  es  dona  compte  de  l’estat  del  projecte  de  gamificació  que  en
l’assemblea 2020 es va aprovar de realitzar.  En la primera fase de producció del
joc es compta amb nou nodes (municipis i espais) a partir dels que es desenvolupa
la proposta.  La previsió és poder tenir el joc a punt en el primer semestre 2022 ja
que fins ara s’ha treballat en la recollida de dades per a la formulació de la història,
així com en l’apartat tècnic de programació.

Els assistents mostren el seu acord amb la informació rebuda.

5. 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 2022.

El Sr. Jordi Garreta presenta la proposta de pressupost de l’entitat per a l’exercici
2022,  que bàsicament mostra una continuïtat  respecte  a l'any anterior,  amb la
voluntat  de  recuperar  al  màxim  les  activitats.   Al  mateix  temps  s'ajusten  les
partides als ingressos que s'esperen obtenir per aquest 2022, en què es proposen
mantenir les quotes de municipis i recursos, i recuperar les d’Indústria Viva.

Tot seguit per unanimitat s’adopten els acords següents:

5.1. Pressupost

PRIMER.-  Aprovar  el  pressupost  de  la  XATIC  per  al  2022  amb  una  previsió
d’ingressos i despeses de 56.450€ amb el detall següent:

PRESSUPOST DESPESES XATIC 2022

1. Funcionament ordinari       2021     2022
Manteniment i tasques web     3.000 €    4.000 €
Quotes         -       250 €
Impostos        200 €       200 €
Diverses          -        -
Amortització  immobilitzat
material

     1.027 €   1.031 €

Provisió per incobrables          -        -
Gestió econòmica     2.600 €    3.419 €
Elaboració  pla  estratègic  i
estudi canvis jurídics

    1.773 €        -

TOTAL     8.600 €    8.900 €
  

2. Acció institucional      2021      2022
Desplaçaments, despeses, etc.        200 €       200 €
Saló B-Travel     9.000 €    6.250 €

TOTAL     9.200 €    6.450 €



3. Comunicació i oficina de
premsa

     2021     2022

Comunicació  relacional,
gabinet  de  premsa,  gestió
canals  digitals,  butlletí
mensual 

 17.545 € 17.600 €

Creació i disseny materials     2.400 €    2.400 €
Producció de materials     2.000 €    2.000 €
Publicitat en mitjans     4.000 €    4.000 €
TOTAL   25.945 €  26.000 €

4.  Comercialització  de
producte turístic

     2021    2022

TOTAL    2.500 €    1.200 €

5. Indústria Viva      2021     2022
Gestió  del  programa  (difusió
de  les  activitats,  recerca  i
gestió nous membres)

 2.500 €  1.200 €

Desplaçaments i gestions        -       200 €
TOTAL     2.500 €    1.400 €

6.  Setmana  Turisme
Industrial

     2021     2022

TOTAL   10.472 €   12.500 €

Pressupost Despeses      2021     2022
TOTAL   72.001 €   56.450 €

PRESSUPOST INGRESSOS XATIC 2022

      2021     2022
Quotes municipis associats   46.250 € 50.750 €
Quotes recursos associats     2.500 €   2.500 €
Quotes Indústria Viva         -   2.000 €
Subvencions     4.000 €       -
Inscripcions activitats     1.000 €   1.200 €
Incorporació romanent   18.251 €      (*)
Total Ingressos   72.001 € 56.450 €

SEGON.-  Autoritzar  la  despesa  fins  a  un  màxim  del  30%  del  romanent  de
tresoreria per destinar-lo a:
 finalització  i  posada  en  marxa  del  producte  de  gamificació  del  turisme

industrial, i
 elaboració d’un pla estratègic i d’accions per impulsar el turisme industrial a

Catalunya a 3/4 anys vista
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5.2. Quotes

Per unanimitat s’adopten els acords següents:

PRIMER.- Les quotes per als municipis associats per al 2022 seran les mateixes
que en 2020, mantenint-se l’aplicació de la bonificació del 50% en les quotes del
2011, de manera que les quotes resultants aplicables en 2020 seran les que figuren
a continuació:

Ascó  750.-
Balaguer 1250.-
Bellmunt del Priorat   500.-
Capellades 1250.-
Cardona   750.-
Castelló d’Empúries 1250.-
Esplugues de Llobregat 2000.-
Granollers 4000.-
Igualada 2000.-
L’Escala 1250.-
Manresa 4000.-
Mataró 5000.-
Montcada i Reixac 2000.-
Móra la Nova  750.-
Palafrugell 1250.-
Palau-solità i Plegamans 1250.-
Sant Joan de Vilatorrada 1250.-
Sant Sadurní d’Anoia 1250.-
Sitges 2000.-
Tavascan (Lladorre)  500.-
Terrassa 5000.-
Torrebeses  500.-
Torrelavit  750.-
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant 1250.-
Agència de Desenvolupament del Berguedà 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  2022 la  vigent  quota per  als  recursos  associats a la
XATIC, que és de 1.000 €/any.

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 abans del
30 d’abril de l’any 2022.  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 2022.  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  2022  seran  els
següents:

Tipus quota Import
Tallers d’artesans  -  Fins a 2 treballadors 50 €
Empreses  a  partir  de  3  treballadors
emplaçades en municipis associats a la XATIC

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  de 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.

6. Proposta d’aprovació del Pla d’Actuació 2021.

El Sr. Jordi Garreta, fa un resum de les principals accions previstes pel 2022.  

Així, en l'apartat de funcionament ordinari se seguirà amb la revisió i millora del
contingut  del  lloc  web,  així  com  amb  les  qüestions  derivades  de  la  gestió
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econòmica de l'entitat.

En l'acció institucional es treballarà per a la incorporació de nous associats tant a
nivell de municipis, com recursos i empreses d'Indústria Viva.

Se seguirà amb les tasques per arribar a la signatura d'un conveni de col·laboració
per a la promoció turística del Sistema del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica
de Catalunya.

Es coordinarà un pla estratègic per a la gestió i promoció del turisme industrial del
país  comptant  amb  la  cooperació  de  les  administracions  públiques:  Agència
Catalana de Turisme i Diputacions.

Es continuarà apostant per la presència en accions de promoció com FITUR, B-
Travel, i fires temàtiques, locals, etc.

Es presentarà una proposta per liderar un microprojecte transfronterer relacionat
amb l'energia dels Pirineus conjuntament amb partners d'Andorra i França.

Es valorarà la presentació d'un projecte a la convocatòria d'Experiencias España del
govern central.

En l'apartat de comunicació i oficina de premsa es continuarà treballant per donar a
conèixer la xarxa i el producte que genera.  Es mantindrà la presència a les xarxes
socials i als mitjans de comunicació mitjançant acords puntuals.

Pel  que  fa  a  la  comercialització  i  creació  de  producte  turístic  es  treballarà  en
l'assoliment de nous acords amb empreses del territori que vulguin incloure als
seus  catàlegs  les  propostes  XATIC.   Es  proposa  mantenir  l'acord  amb  la
cooperativa Fem País per a la presència de producte específic de Turisme Industrial
a les seves caixes regal.

Es  coordinarà  amb  mitjans  propis  i  empreses  col·laboradores  la  presència  en
accions  específiques  tipus  workshop  per  a  la  comercialització  de  producte,  en
especial als operadors turístics nacionals i internacionals.

El programa Indústria Viva seguirà proposant a les empreses en actiu que obrin les
seves portes a les visites turístiques, ja sigui de forma continuada o puntual amb
motiu de la Setmana del Turisme Industrial.  Amb aquesta finalitat es buscaran
acords amb associacions empresarials del territori.

La Setmana del  Turisme Industrial  tindrà l'objectiu  de recuperar l'activitat  pre-
pandèmia i, en la mesura del possible, incrementar-la.  Amb especial esforç en la
comunicació  i  divulgació  de  l'esdeveniment  convidant  premsa,  divulgadors,
bloguers i influencers que s'hi comprometin.

I finalment, es treballarà per concloure la primera fase del Joc XATIC amb la seva
posada en marxa en els nou nodes inicials, i per promoure l'ampliació al màxim de
recursos i municipis associats.

Esmenta  especialment  la  necessitat  de  seguir  tenint  presència  en  els
esdeveniments de promoció com el Saló B-Travel, el Mercat d'Escapades i FITUR,



així  com  la  continuació  de  les  col·laboracions  iniciades  amb  empreses  de
comercialització i administracions públiques amb la finalitat de reactivar l'activitat
turística al voltant dels territoris i recursos de la XATIC.

Per  unanimitat  s’acorda  l’aprovació  del  pla  d’actuació  que  s’ha  adjuntat  a  la
documentació d’aquesta sessió i que estarà disponible al portal de transparència un
cop aprovat, a partir dels propers dies. 

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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