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ACTA DE L’ASSEMBLEA CELEBRADA PER LA XARXA DE TURISME 
INDUSTRIAL DE CATALUNYA, EN FORMAT PRESENCIAL I TELEMÀTIC PER 
LA PLATAFORMA TEAMS, EL DIA 17 DE FEBRER DE 2023 
 
 
Presideix: 
Josep Forn i Cadafalch, Vicepresident de la Xarxa 
 
 
Assistents: 
P=Presencial / T=Telemàtic / Q=Quòrum 

 
Agència de Desenvolupament 
del Berguedà 

Lluís Vall - President Assistent P - Q 

Ascó Carolina Baiges - Regidora Assistent T - Q 

Balaguer Arnau Torrente - Regidor Vot delegat - Q 

Bellmunt del Priorat Francesc Calpe – Alcalde Assistent T-Q 

Capellades Àngel Soteras- Regidor Vot delegat - Q 

Cardona Francesc Ponsa - Tècnic Assistent T 

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

Assistents T - Q 

Consell Comarcal Pallars Jussà José M. Mullol Miret - President Assistent T - Q 

Esplugues de Llobregat Maribel Aguilera – Regidora Assistent T - Q 

Granollers 
Maria Villegas – Regidora 
Ester Prat – Tècnica Assistents P - Q 

Manresa Joan Calmet - Regidor Assistent T - Q 

Móra la Nova Laura Griñó - Regidora Assistent T - Q 

Palafrugell 
Marc Heras – Regidor 
Pep Espadalé – Tècnic 

Assistents T -Q 

Riba-roja d’Ebre Lluís Busom – Regidor 
Josep Aguilà – Tècnic 

Assistents T - Q 

Sabadell 

Montserrat González – Tinenta 
d’Alcaldessa 
Lluís Matas – Regidor 
Marc Monells – Tècnic 
Sònia González – Tècnica 
Oriol Vega – Assessor 

Assistents P - Q 

Sant Joan de  Vilatorrada Laura Trench - Regidora Assistent T - Q 



Sant Sadurní d’Anoia 
Eva Cruces – Regidora 
Joan Capellades – Tècnic Assistents T - Q 

Sitges Lluís Miquel García - Regidor Vot delegat - Q 

Terrassa 

Pep Forn - Vicepresident 
Helena Alcaraz – Tècnica 
Jordi Garreta – Direcció Tècnica 
Pilar Navarro - Comptable 

Assistent P – Q 
Assistent T 
Assistent P 
Assistent P 

Torrebesses Mario Urrea - Alcalde Assistent T - Q 

 
 
Tresorera: 
Ramona Flix Barrull 
 
Secretària: 
Pepi Martínez i Font 
 
 
A les onze hores del dia disset de febrer de dos mil vint-i-tres, 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. Montserrat González Ruiz. Tinenta d’Alcaldessa dona la benvinguda als 
assistents i excusa l’Alcaldessa de Sabadell que no pot estar present per causa 
d’una indisposició lleu.  Agraeix l’assistència dels representants tant presents com 
telemàtics i manifestant la satisfacció d’haver formalitzat l’adhesió del municipi de 
Sabadell a la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya, aprofita per convidar a 
totes i tots a visitar els recursos de la ciutat vallesana. 
 
Tot seguit pren la paraula el Sr. Josep Forn donant les gràcies per l’assistència a 
l’Assemblea.  Ressalta el fet de fer la reunió a Sabadell, ciutat de gran tradició 
industrial i amb un important patrimoni que és un dels principals referents de la 
seva vida cultural així com de la seva projecció exterior.  Agraeix la seva 
incorporació a la XATIC i n’agraeix el pas que se suma a la xarxa en la tasca de 
donar a conèixer arreu del país i posar en valor el turisme industrial. 
 
Agraeix també l’assistència telemàtica dels representants que no s’han pogut 
desplaçar però que amb la seva presència permetrà que la participació sigui prou 
vàlida per prendre les decisions i aprovar les actuacions de l’entitat. 
 
Enguany l’assemblea arriba havent superat ja els difícils anys de la pandèmia i en 
moments de recuperació de l’activitat turística al nostre país i en bona part de 
l’àmbit internacional cosa que permet ja acostar-se a les xifres de visitants que hi 
havia el 2019.  La sotragada del covid ha fet reflexionar tothom sobre el sentit de 
l’activitat turística, i ara més que mai, a nivell institucional i cada cop més també a 
nivell empresarial, es té molt clar que cal treballar en la promoció d’una activitat 
turística sostenible, respectuosa amb el territori i amb la societat on es desenvolupa, 
i que aporti valor afegit tant al visitant com a la vida dels propis ciutadans.  
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Aquesta forma de turisme de qualitat, sostenible, que vol fugir de la massificació i 
dels productes artificials, i en canvi apostar per la cultura i pel respecte a la 
identitat i el nivell de vida de les comunitats, és el tipus de turisme totalment 
identificat amb la nostra proposta de turisme industrial, i per tant estem davant un 
bon moment per posicionar la nostra oferta, tant dels municipis que formem part 
de la xarxa, com dels equipaments, les empreses i les activitats, dins de l’oferta 
turística general de Catalunya, que vol anar molt més enllà dels clixés de sol i platja 
i de l’oci sense més, per oferir cada cop més activitats autèntiques i representatives 
de la nostra cultura, el nostre patrimoni i les nostres singularitats. 
 
En disset anys de treball en xarxa s’ha aconseguit situar el turisme industrial, i en 
concret la marca TurismeIndustrial.cat com una referència dins de l’oferta de 
turisme cultural del país i hem crescut fins aconseguir l’adhesió dels 38 municipis 
que formem part actualment de l’entitat, a més dels equipaments i empreses que 
també donen suport al projecte i que fan que estiguem presents en més de 50 
pobles i ciutats del conjunt del país. 
 
Tot seguit donem pas a l’Assemblea, que a més d’analitzar la situació de l’entitat i 
aprovar el pressupost i pla d’accions anual, volem que serveixi per avançar en 
aquest treball conjunt que fem com a xarxa, i que ens serveix per posicional millor 
la nostra oferta, tant davant del potencial públic final, com davant de les 
institucions, empreses i administracions que ens han d’ajudar a anar aconseguint 
els objectius. 
 
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 18 de 

febrer de 2022 en format presencial i telemàtic. 

Es demana als presents si tenen alguna consideració a fer al document i per 
unanimitat s’aprova l’acta de la sessió anterior 1/2022, que ha estat tramesa 
juntament amb la convocatòria corresponent a aquesta sessió. 
 
2. Donar compte i/o ratificar les resolucions següents: 

- Ratificar la Resolució 1/2022, relativa a l’adhesió del municipi de Riba-roja d’Ebre. 
- Ratificar la Resolució 3/2022, relativa a l’adhesió del municipi de Sabadell. 
- Donar compte de la signatura del Conveni amb l’Associació de Micropobles de Ca-

talunya 
 
Per unanimitat s’acorda la ratificació de les dues resolucions relatives a l’adhesió dels municipis 
especificats.  Així mateix els assistents es mostren d’acord amb l’acord signat amb l’Associació 
de Micropobles de Catalunya pel que els membres de l’esmentada associació podran adherir-se 
a la xarxa beneficiant-se d’una bonificació del 20% en el cost de les quotes que els hi corres-
ponguin. 
 
Intervé en aquest punt el Sr. Mario Urrea, Alcalde de Torrebesses i president de l’Associació de 
Micropobles comentant que pels membres de l’associació, municipis amb menys de 500 habi-
tants, que sumen però un percentatge molt important del territori, aquest acord és un incentiu 
per a la posada en valor turístic d’un gran nombre de recursos existents en els seus pobles. 
 



1. 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 municipi de Mataró i les 
altes ratificades en el punt anterior de Riba-roja d’Ebre i Sabadell. 
 
Així mateix, pel que fa al programa d’Indústria Viva s’han materialitzat les baixes 
de Estrella Damm, Cerveses Popaire, Salaons Solés i Llivins vins de muntanya; i 
s’han formalitzat les altes de Ceràmiques Avaco a Benissanet, Volart Tradeurop a 
l’Hospitalet de Llobregat i Dicomol a La Llagosta. 
 
Es dona compte també de la baixa del recurs Uriach Gallery per canvi de domicili 
de Palau-solità a Sant Cugat del Vallès. 
 
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. 

2. Proposta d’aprovació del tancament comptable i la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2022. 

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 que es 
tracta d’un volum econòmic força ajustat, i que s’ha executat seguint molt 
fidelment el pressupost aprovat en la passada assemblea. 

Com a desviacions més destacades cal destacar que en l’apartat d’ingressos s’han 
executat aproximadament 4.000 € menys dels previstos, que són atribuïbles a la 
demora d’alguna quota que s’esperava cobrar durant l’exercici, però que no s’ha 
pogut concretar fins a l’any en curs. Això ha obligat a ajustar també l’execució de 
les despeses, tancant l’any amb un resultat pressupostari ordinari una mica per 
sobre dels 2.000 €. 

S’ha produït, però, una despesa extraordinària vinculada a la posada en marxa 
d’una proposta de gamificació i tecnologia, de més de 5.000 €, ja prevista també 
en l’aprovació del pressupost, que ha provocat un resultat comptable final de 
l’exercici de -3.006,99 €. 

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 podran disposar 
en les quantitats autoritzades en cada moment. 

Per unanimitat s’aproven el tancament de comptes i la liquidació del pressupost de 
la XATIC corresponents a l’exercici 2022, amb el resultat reflectit als quadres que 
es reprodueixen a continuació: 
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També s’aproven per unanimitat els documents “Estat de canvis del patrimoni net 
abreujat” i “Memòria simplificada de l’exercici” que consten com annexos 1 i 2 
respectivament d’aquesta acta. 

3. Presentació de la memòria de l’exercici 2022. 

El Sr. Jordi Garreta explica als assistents, amb el suport d'un document de 
presentació, quines han estat les principals actuacions de l'exercici 2022.   

Des de la celebració de l’Assemblea anual ordinària a Sitges recuperant una part 
important de presencialitat dels assistents, fins a la participació en diversos actes i 
debats relacionats amb la temàtica turística. El treball administratiu i de 
coordinació de la xarxa, manteniment i actualització del lloc web, les relacions amb 
els associats als programes i al Club XATIC i en definitiva, el dia a dia de l’entitat, 
és l’apartat que necessita més dedicació des de la secretaria tècnica i coordinació 
de la direcció. 

En aquesta vessant del funcionament ordinari hi destaquen els acords amb Viatges 
Némon d’Amposta per treballar conjuntament en la creació i comercialització de 
producte turístic industrial; els contactes amb responsables polítics i tècnics de 
municipis, entitats supramunicipals, recursos i empreses per informar dels 
objectius de la xarxa i procurar-ne el creixement i expansió;  el treball coordinat 
entre entitats per assolir objectius comuns; el dia a dia del Club XATIC amb la 
incorporació de nous socis, l’emissió i enviament dels carnets, les relacions amb els 
establiments que ofereixen avantatges als titulars i acords com el del Consorci del 
Comerç, l’Artesania i Moda Catalunya per a què els seus artesans acreditats puguin 
gaudir dels avantatges del Club. 

En l’acció institucional s’ha participat en convocatòries i fires com Fitur a Madrid, el 
B-Travel de Barcelona, la Fira Modernista de Terrassa i el Mercat d’Escapades.  En 
les tres darreres amb estand propi i presència de representants en nom de XATIC.  
S’ha participat en jornades professionals organitzades per la Diputació de 
Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme i s’han fet trobades i visites a municipis, 
recursos i empreses per valorar-ne l’adhesió o únicament en resposta a peticions 
d’informació. 

En l’apartat de comunicació cal destacar la presència en mitjans de comunicació 
així com la signatura i posada en marxa de l’acord amb Diskover, una aplicació de 
viatges i visites on es geolocalitzen els recursos turístics i on, en funció d’aquest 
acord, s’hi troben presents tots els espais visitables associats a la XATIC amb la 
denominació turismeindustrial.cat. 

En la comercialització i creació de producte a banda de l’acord esmentat amb 
l’agència de viatges Némon que esmentàvem abans, s’han continuat els contactes i 
propostes amb Creative Rural i Fent País.  També s’ha treballat una proposta per 
concórrer a la convocatòria de Turespaña denominada Experiencias España que 
més endavant s’explicarà amb més detall. 

Pel que fa a Indústria Viva s’ha mantingut contactes amb noves empreses 
interessades en pertànyer al programa.  La novetat més important ha estat 
convidar a totes les empreses que han volgut participar en les Jornades de Portes 
Obertes de la Setmana siguin o no associades al programa.  L’entitat continua 
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apostant per aquest tipus de visita.  S’han adherit al programa noves empreses 
com Volart Tradeurop de l’Hospitalet de Llobregat, que fan blondes per alta costura 
i vestits de núvia i DICOMOL, ubicada a La Llagosta i que mostra el procediment de 
fabricació de motlles així com el seu reajust i reparació en unes instal·lacions 
dotades de les darreres tecnologies. També s’ha posat en contacte empreses 
centenàries com Metal·lúrgica Folch de Montbrió del Cap, darrera empresa de 
fabricació d’agulles de cap d’Europa, amb els responsables del MNACTEC, per tal de 
documentar-ne visualment els processos de producció i poder-los conservar i 
difondre al canal que el sistema té a la xarxa YouTube. S’ha participat també en la 
iniciativa per promoure la indústria viva feta des del departament de turisme del 
Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

A la tardor, i en concret a final d’octubre, es va portar a terme la vuitena edició de 
la Setmana del Turisme Industrial de Catalunya.  Les accions generals més 
destacades van ser les Portes Obertes a les empreses en actiu i els ja clàssics Bus 
a Cegues.  En aquesta ocasió es programaren vuit rutes d’una jornada i una de cap 
de setmana.  Per a difondre la proposta de portes obertes es va comptar amb l’ajut 
especial de la Cambra de Comerç de Terrassa i la Unió de Polígons Industrials de 
Catalunya. També es va establir un acord de col·laboració amb la iniciativa 
Advanced Factories per a utilitzar els seus canals i captar noves empreses que 
vulguin ser visitades a nivell turístic. En el document Informe STI 2023 es troben 
detallades totes les actuacions i repercussions que a nivell de comunicació va 
generar l’acció. 

Finalment, es comenta el procés seguit en la creació del Joc XATIC protagonitzat 
per la Bel, una crononauta que viatja en el temps i a través del territori català per 
recuperar les peces de la revolució industrial que s’hi troben escampades.  Amb 
l’ajut de diversos personatges històrics, es proposa als jugadors resoldre enigmes 
dels que trobaran resposta visitant els diversos espais (nodes) on s’hi amaguen les 
peces. En una primera part el joc consta de vuit nodes i existeix la possibilitat 
d’anar-hi incorporant tots els que s’hi vulguin afegir. La finalitat del joc és atraure 
visitants als recursos XATIC, especialment infants i joves que amb les famílies o 
amb els grups escolars o d’amics, coneguin de forma lúdica aquesta part tant 
significativa del desenvolupament del territori català. 

Els assistents mostren el seu acord amb la informació rebuda. 

4. 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 2023. 

El Sr. Jordi Garreta presenta la proposta de pressupost de l’entitat per a l’exercici 
d’enguany, que bàsicament mostra una continuïtat respecte a l'any anterior, 
adaptant els imports de les diferents partides i conceptes als ingressos que 
s'esperen obtenir per aquest 2023, provinents en la seva majoria de les quotes que 
aporten els municipis associats a la Xarxa. Es proposa mantenir les mateixes quotes 
de municipis, recursos, i empreses del programa Indústria Viva. 
 
Tot seguit per unanimitat s’adopten els acords següents: 
 
6.1. Pressupost 



PRIMER.- Aprovar el pressupost de la XATIC per al 2023 amb una previsió 
d’ingressos i despeses de 52.300€ amb el detall següent: 

 
PRESSUPOST DESPESES XATIC 2022 
 

 
   



      
 
 

Acta Assemblea 17/03/2023 9  

PRESSUPOST INGRESSOS XATIC 2022 
 

 
 
 
SEGON.- Autoritzar la despesa fins a un màxim del 30% del romanent lliure de 
tresoreria per destinar-lo a activitats extraordinàries aprovades prèviament per la 
Direcció Tècnica de la XATIC (elaboració de plans o estudis, participació en 
projectes estatals o europeus, etc.). 
 

6.2. Quotes 

Per unanimitat s’adopten els acords següents: 

PRIMER.- Les quotes per als municipis associats per al 2023 seran les mateixes 
que en 2022, mantenint-se l’aplicació de la bonificació del 50% en les quotes del 
2011, de manera que les quotes resultants aplicables en 2023 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.- 
Montcada i Reixac 2000.- 
Móra la Nova  750.- 
Palafrugell 1250.- 
Palau-solità i Plegamans 1250.- 
Riba-roja d’Ebre  750.- 
Sabadell 5000.- 
Sant Joan de Vilatorrada 1250.- 
Sant Sadurní d’Anoia 1250.- 
Sitges 2000.- 
Tavascan (Lladorre)  500.- 
Terrassa 5000.- 



Torrebesses  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 2023 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 2023.  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 asso-
ciats s’hauran d’aprovar formalment pels respectius òrgans competents en el termi-
ni màxim de dos mesos des del moment en que la XATIC notifiqui la quota aprova-
da per l’Assemblea i no més tard del dia 1 de juny de 2023.  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 termi-
nis 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 2023 seran els següents: 
 
 

Tipus quota Import 
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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 de la Generalitat de Catalunya. 
 
En el 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 específic 
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. 
 
1. Proposta d’aprovació del Pla d’Actuació 2023. 

El Sr. Jordi Garreta, fa un resum de les principals accions previstes pel 2023.   

Així, en l'apartat de funcionament ordinari es continuarà treballant en el 
manteniment del funcionament de l’estructura bàsica de la xarxa; en garantir el 
control de la gestió econòmica i l’execució del pressupost; en vetllar pel bon 
funcionament i la continuïtat dels òrgans de govern; en la millora de la presència 
de les propostes de turisme industrial i en el posicionament de la XATIC com a 
agent de referència en aquest sector. 

Pel que fa a l’acció institucional l’esforç se centrarà en l’augment del nombre de 
municipis, territoris, recursos i empreses associats; el desenvolupament del 
conveni marc subscrit amb l’Agència Catalana de Turisme; el posicionament de 
l’entitat davant dels patronats de turisme de les diferents demarcacions territorials; 
l’increment de la representació territorial; la promoció de l’entitat i l’oferta que 
agrupa i el creixement en tots els àmbits del Club XATIC. 

L’apartat de comunicació haurà de consolidar l’estratègia comunicativa de la marca 
“Turisme Industrial de Catalunya”; difondre i fer arribar als mitjans de comunicació 
del país i al públic en general l’oferta d’activitats; ampliar i millorar el 
posicionament, la promoció i el coneixement del turisme industrial;  fer arribar les 
propostes i notícies relacionades a nous públics i posicionar-se a mercats més 
llunyans a nivell estatal i internacional. 

En la comercialització es continuarà treballant a partir dels acords ja signats amb 
empreses com Fent País, Creative Rural, Viatges Némon o Touristchek; es buscaran 
altres agències del territori que puguin col·laborar amb la xarxa; se seguirà 
participant en fires i accions de promoció.  També es procurarà una oferta 
específica per als socis del Club XATIC. 

Al programa d’Indústria Viva es posarà el màxim esforç en consolidar i ampliar 
l’oferta existent així com intensificar la vinculació de les empreses convertint en 
programa en una eina de promoció econòmica i empresarial; a més a més s’anirà 



incorporant l’oferta als nous productes de turisme industrial que es treballin amb 
els comercialitzadors. 

Finalment, en la Setmana de Turisme Industrial de Catalunya 2023 es promourà el 
treball en xarxa per aconseguir un impacte comunicatiu el més eficaç possible i 
s’establiran fórmules de col·laboració activa amb altres institucions i entitats. 

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. 

2. Informacions diverses:  Projecte europeu, gamificació, etc. 

En Jordi Garreta comenta la participació de la XATIC en la convocatòria Interreg-
EuroMED de la Unió Europea com a partner del projecte SMITour, que es lidera des 
de la ciutat de Prato a Itàlia i en el que es proposa la realització d’un estudi i 
transferència de coneixement en relació al turisme industrial basat en el tèxtil de 
l’àrea mediterrània. Recentment el projecte ha passat a la fase d’elegible en la seva 
tramitació com a proposta.  A mida que es vagin produint notícies en aquest tema 
s’aniran comunicant als membres de l’assemblea i de la comissió tècnica. 
 
La Pepi Martínez explica, tal com s’ha esmentat en l’apartat de memòria del 2022, 
que està a punt de concloure la primera fase del Joc XATIC on hi ha participat vuit 
municipis de la xarxa.  Convida els assistents a descarregar-se l’aplicació i a provar 
el joc que amb el títol “Bel i les peces de la revolució” ja es troba present a les 
plataformes de Google Play i Apple Store.  Actualment ja es pot interactuar en 
quatre nodes i abans del final de març es preveu que els altres quatre ja estiguin 
activats. 
 
L’Ester Prat, tècnica de Roca Umbert a Granollers, pren la paraula per apuntar 
breument la intenció de la XATIC de participar en la següent convocatòria 
d’Experiencias España per part de Turespaña on, en col·laboració amb altres agents 
del territori nacional es presentarà una proposta on es posi en valor el paper de les 
dones en la revolució industrial de l’estat. 
 
No havent més assumptes a tractar i essent les tretze hores i quaranta minuts del 
dia de la data, es conclou la sessió de la qual com a Secretària, estenc aquesta 
acta. 
 


