Nota de premsa
Terrassa, 3 d’octubre de 2014

La 22a Assemblea General d’ACTE avança cap a un
model organitzatiu més operatiu
L’Associació de Col·letivitats Tèxtils Europees s’ha reunit avui a Terrassa

Desenvolupar projectes vertebradors que aportin valor real i projectin el segell de
referència internacional d’ACTE. Aquest és un dels acords principals de la 22a
Assemblea General d’aquesta xarxa d’àmbit europeu, celebrada avui a Terrassa,
prèvia reunió del Comitè Executiu de la mateixa associació. El tinent d’alcalde de
Promoció Econòmica i Innovació, i president executiu de l’Associació de
Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE), Amadeu Aguado, ha presidit ambdues
sessions, que s’han celebrat al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya
(mNACTEC) i que ha acollit Terrassa en qualitat de ciutat que ostenta la presidència
d’ACTE.
En el marc d’aquest objectiu prioritari, els membres d’ACTE han acordat, pel que fa
al pla de treball per al 2015, liderar projectes que puguin obtenir un suport econòmic
per part dels diversos programes de la Unió Europea, que permeti dur-los a terme.
En aquest sentit, i per tal de treballar aquestes propostes, s’ha incidit en quatre
grans àmbits: les eines de cooperació, la formació i capacitació de les competències
professionals per millorar l’ocupabilitat del sector, la promoció de la creativitat i la
promoció de l’herència tèxtil com a element de memòria i patrimoni cultural. Pel que
fa aquest darrer punt, els membres d’ACTE han expressat la voluntat d’impulsar
projectes que posin en valor el patrimoni industrial i cultural, únic i singular, de tots
els territoris de l’àmbit d’influència d’ACTE, com a element de promoció econòmica i
dinamització turística, en un moment de màxima competitivitat.
Pel que fa les noves incorporacions, en destaca el relleu en la vicepresidència de
forma compartida per part de dues altres ciutats catalanes: Mataró i Igualada, així
com també el relleu de la secretaria executiva, que fins ara ostentava la ciutat
italiana de Biella, a mans de Santo Tirso (Portugal), a través de l’Associació de
Municipis de Val do Ave (AMAVE). Així mateix, també s’ha aprovat la incorporació
de l’Associació d’Empreses Innovadores del Tèxtil (AEI Tèxtils), amb seu a Terrassa,
com a nou membre d’ACTE.
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Després de 23 anys d’existència, ACTE és una de les poques xarxes a nivell
europeu que, no només continua en actiu, sinó que està en un moment de màxima
vitalitat i redinamització, liderada des de la presidència actual de Terrassa en la
figura del seu Alcalde, Jordi Ballart.
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