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Terrassa, 19 de febrer de 2016

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, reelegit com a
president de la XATIC
El tinent d’alcalde, Amadeu Aguado, ocuparà la vicepresidència adjunta

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha estat reelegit per unanimitat com a president
de la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), durant l’Assemblea anual
ordinària de l’entitat, que s’ha celebrat aquest matí al Museu AGBAR de les Aigües
de Cornellà de Llobregat. L’Assemblea també ha aprovat la designació del tinent
d’alcalde de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat, Amadeu Aguado, com a
representant a l’Assemblea de l’Ajuntament de Terrassa per exercir el càrrec de
vicepresident adjunt.
L’alcalde de Terrassa, un cop reelegit en el càrrec, ha agraït l’aprovació de
l’Assemblea a la seva gestió i ha destacat que: “Portem deu anys fent municipis,
fent xarxa, fent país i generant oportunitats de projecció i de creació de riquesa
i de feina. Deu anys després, la XATIC és un projecte plenament madur, potent
i consolidat, que s’ha fet un lloc propi en el mapa turístic de Catalunya”.
Ballart ha afegit que: “El turisme industrial té, cada cop més, un major potencial,
especialment per a aquells municipis que tenim un patrimoni o uns
equipaments que poden atreure visitants interessats en aprendre i descobrir
sobre l’activitat industrial, l’enginy i el progrés humà. Així doncs, el nostre
repte de futur i el nostre compromís és el de convertir cada cop més els
nostres recursos turístics en elements de dinamització social i econòmica”.
Durant l’Assemblea celebrada aquest matí, també ha formalitzat la sol·licitud per
entrar a formar part de la XATIC la localitat de Torrelavit, mentre que en les pròximes
setmanes ho faran les ciutats de Tàrrega i Palafrugell.
Posteriorment a l’Assemblea, aquesta tarda se celebra la I Jornada de Turisme
Industrial de Catalunya, programada amb motiu del 10è aniversari de l’entitat. La
Jornada compta amb una taula rodona i diverses ponències, en la que prenen part
els representants municipals presents a l’Assemblea i membres d’altres institucions,
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d’equipaments i empreses relacionades amb el món del turisme industrial del nostre
país.
Amb seu a Terrassa, concretament a la Masia Freixa, la XATIC té l’objectiu de
generar una línia d’actuació comuna com a eina de projecció, atracció de visitants i
creació d’activitat econòmica i cultural en l’entorn del Turisme Industrial. Creada el
2006 i impulsada per la nostra ciutat, l’associació agrupa l’oferta de turisme industrial
més àmplia del país. Està integrada per 21 municipis, amb un ric patrimoni que
permet conèixer a fons la revolució industrial catalana i la consegüent transformació
del territori i de la societat de la Catalunya contemporània. També en formen part 5
Recursos Associats, centres patrimonials i visitables situats en municipis que no
pertanyen a la xarxa; i 26 Empreses Indústria Viva, que permeten les visites a les
seves instal·lacions i la compra directa. Actualment, el sistema de la XATIC té més
d’un milió de visitants anuals, compta amb més de 5.600 socis al Club XATIC
(usuaris dels recursos turístics de la XATIC que gaudeixen d’ofertes i promocions
especials) i organitza 2.000 activitats l’any.
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