Nota de premsa
Terrassa, 1 de desembre de 2014

Terrassa exposa les posicions d’ACTE davant el
gabinet de la Comissària d’Indústria de la UE
Amadeu Aguado participa a la conferència anual del tèxtil europeu

El tinent d’alcalde de Promoció Econòmica Innovació, Amadeu Aguado, en qualitat
de president executiu delegat de l’Associació de Col·lectivitats Tèxtils Europees
(ACTE), va reunir-se el passat divendres a Brussel·les amb el gabinet de la
comissària europea d’Indústria, Emprenedoria i PIMEs, Elżbieta Bieńkowska, per a
presentar l’entitat davant l’executiu de la UE.
Aguado, acompanyat de personal tècnic d’ACTE, va reunir-se amb el cap de gabinet
de la Comissària, Tomasz Husak, i altres col·laboradors de Bieńkowska. A la
trobada, el tinent d’alcalde va expressar la voluntat de la xarxa europea de mantenir
la cooperació amb l’UE i de promoure les polítiques europees d’ocupació,
creixement i inversió fixades per la nova comissària.
El mateix divendres, el tinent d’alcalde va participar a la tercera conferència anual
del sector tèxtil, roba, pell i calçat europeu, coorganitzada per l’European Skills
Council i la patronal europea Euratex, que va convidar ACTE arran la repercussió en
el sector que va tenir la conferència tèxtil internacional que es va celebrar a Terrassa
el passat mes d’octubre.
En aquesta trobada, Aguado va transmetre la informació recollida de les diferents
vicepresidències territorials d’ACTE, proporcionant una panoràmica global de la
situació actual del sector a Europa, i va reiterar la voluntat de l’entitat de continuar
l’estreta col·laboració que manté amb la patronal Euratex.
A la conferència també es van debatre les accions que actualment estan portant a
terme els governs locals i regionals per tal de proporcionar al mercat professionals
formats d’acord a les noves necessitats del sector, i es va evidenciar la necessitat de
considerar l’eix Àsia-Pacífic no només com a proveidor sinó com a client, atès el
creixement de les classes mitges i altes que ofereixen un nou mercat per al producte
europeu de qualitat o de luxe.
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