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La Generalitat lliura els Guardons de Turisme
de Catalunya 2012

 El president de la Generalitat en funcions, Artur Mas, acompanyat del
conseller d’Empresa i Ocupació en funcions, F. Xavier Mena, han
presidit aquest vespre al Palau de la Generalitat l’acte de lliurament
de la 27ena edició dels Guardons del Turisme de Catalunya.
 Enguany, s’ha atorgat la Placa d’Honor del Turisme a la Junta
Constructora de la Sagrada Família. També s’han concedit 6 medalles
turístiques i 10 diplomes turístics a professionals, empreses i entitats
del sector que han contribuït al desenvolupament del turisme a
Catalunya.
 En la cerimònia d’avui, la Generalitat també ha dedicat un
reconeixement especial, a títol pòstum, a Joan Carles Vilalta,
exdirector general de Turisme entre els anys 2006 i 2010.

Dilluns, 26 de novembre de 2012- La Generalitat de Catalunya ha distingit avui
amb els Guardons del Turisme de Catalunya 2012 la trajectòria de 18
professionals, empreses i entitats del sector turístic. El president de la Generalitat
en funcions, Artur Mas, acompanyat del conseller d’Empresa i Ocupació en
funcions, F. Xavier Mena, ha presidit aquest vespre al Palau de la Generalitat
l’acte de lliurament de la 27ena edició dels Guardons del Turisme de Catalunya. A
l’esdeveniment també hi ha assistit la directora general de Turisme, Marian Muro,
el director de l’Agència Catalana de Turisme, Xavier Espasa, i una àmplia
representació del sector turístic.
La Generalitat de Catalunya reconeix anualment amb els Guardons del Turisme
la contribució, l’esforç i la tasca de persones, empreses i entitats a favor del
desenvolupament del turisme a Catalunya. Enguany, s’ha atorgat la Placa
d’Honor del Turisme a la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada
Família de Barcelona, 6 medalles turístiques i 10 diplomes turístics. A més, en
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l’acte d’avui, la Generalitat també ha dedicat un reconeixement especial, a títol
pòstum, a Joan Carles Vilalta, exdirector general de Turisme entre 2006 i 2010.

Placa d’Honor
El Govern ha acordat concedir la Placa d’Honor del Turisme a la Junta
Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família de Barcelona en
reconeixement al valor espiritual, religiós, cultural i artístic de primer ordre
mundial de la basílica de la Sagrada Família, una atracció turística de present i
futur per a Catalunya i la seva capital, Barcelona.
Exponent principal de l’obra d’Antoni Gaudí, la basílica s’ha convertit en el
monument més rellevant de la ciutat, la representació cultural arquitectònica de
Catalunya i en conseqüència, en un dels atractius turístics de més valor. El
Temple ha passat dels 2,8 milions de visitants l’any 2007, als 3,2 milions de 2011.
El novembre de 2010, la consagració del temple per Benet XVI i la difusió de les
imatges de la basílica de Gaudí van donar la volta al món i van suposar un nou
impuls per al coneixement universal del monument i de Barcelona.
Medalles
El Govern també ha decidit concedir les Medalles del Turisme de Catalunya a 6
empresaris del sector per la seva dedicació i esforç continuat a favor del turisme
català. Els guardonats d’enguany són els següents:
 Fausto di Niro, director tècnic de Grimaldi Lines Tour Operator, és
membre actiu d’aquest turoperador pel que fa a la promoció de Catalunya
en el mercat italià. Catalunya és una de les destinacions més importants
per a Grimaldi Lines i Di Niro promou i participa en iniciatives diverses per
desenvolupar nous productes i serveis que incentivin la visita dels italians a
la destinació catalana, lligats no només al sol i platja, sinó també al turisme
familiar, la gastronomia i esdeveniments rellevants de tipus esportiu i
cultural.
 Joan Antoni Forcadell Pinyol, xef i propietari del restaurant Rosa Pinyol
de Tortosa, compromès amb la gastronomia catalana i amb els productes
de proximitat. Forcadell també és docent i membre fundador de la
Fundació Institut Català de la Cuina, membre de la càtedra Sent-Soví i
fundador dels premis “Llorenç Torrado”.
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 Climent Guitart Pascual, president de Guitart Hotels i membre d’una
família pionera en el negoci hoteler a casa nostra. La cadena s’ha convertit
en una de les més destacades de Catalunya, testimoni del
desenvolupament turístic de Lloret de Mar i de la Costa Brava.
 Josep Martí Seró, president de la Comissió de Turisme del Consell
General de Cambres de Catalunya, president emèrit de l’Associació
d’Empresaris d’Hostaleria de la província de Tarragona, i vicepresident de
la Cambra de Comerç de Tarragona. Martí Seró ha estat al capdavant de
diverses empreses d’allotjament turístic i s’ha caracteritzat per una
participació activa en múltiples projectes i iniciatives vinculats al
desenvolupament del sector turístic de la Costa Daurada.
 Jordi Martí Utset, director general de Viatges Traveltec Tourist Service.
Membre de la Junta de l’Associació Catalana d’Agències de Viatges
(ACAV), i vicepresident de l’Àrea de Receptiu. Al capdavant del seu negoci
receptiu, Martí ha anat treballant amb el seu equip per anar adequant
l’empresa a la demanda, diversificant tant la procedència dels seus clients
com la varietat de productes turístics per anar més enllà del tradicional sol i
platja.
 Josep Mestres Blanch, propietari de l’hotel Gaudí, ha estat molt vinculat
al sector turístic i comercial de la ciutat de Barcelona amb la voluntat
d’acostar els hotels als ciutadans, en benefici del sector i dels mateixos
barcelonins. Fundador del Gremi d’Hotels de Barcelona, forma part dels
òrgans de govern de l’Associació de Comerciants del Carrer Nou i de
l’Associació d’Amics de la Rambla.

Diplomes Turístics
La Generalitat ha decidit atorgar els Diplomes Turístics de Catalunya a les
següents 10 empreses i entitats del sector, per la seva tasca a favor del
turisme:
 Allotjament rural Casa Leonardo (Senterada). Caracteritzada per un
afany de renovació constant, d’atracció de nous mercats i de cooperació
amb l’economia local. Aquesta empresa familiar treballa dia a dia per la
professionalització del seu servei i el manteniment i la difusió dels trets
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identitaris del territori. Una de les últimes apostes dels propietaris ha estat
l’impuls del turisme accessible adaptant el seu establiment a persones amb
mobilitat reduïda.
 Celler Cooperatiu i Secció de Crèdit de Gandesa (Gandesa), obra de
l’arquitecte Cèsar Martinell i Brunet, aquest edifici modernista està
considerat una de les Catedrals del Vi i és Bé Cultural d’Interès Nacional
de la Generalitat de Catalunya. El Celler Cooperatiu de Gandesa s’ha
consolidat com un dels grans reclams turístics de la Terra Alta, oferint
visites guiades, tasts de vins i agrobotiga.
 Club Nàutic de Cambrils (Cambrils). Des del 1964, l’Associació Club
Nàutic Cambrils treballa per promoure l’esport de la vela, i amb aquest
objectiu ha creat la seva pròpia escola i organitza esdeveniments
esportius. El Club ha obert el món de la vela oferint la seva pràctica a tots
els visitants, al mateix temps que vetlla per difondre’n el màxim
d’informació sobre el municipi.
 Consorci Ripollès Desenvolupament (Ripoll), per “Terra de Comtes i
Abats”, un producte de turisme cultural i de natura que té com a objectiu
convertir i posicionar el Ripollès com a una destinació turística
diferenciada, innovadora, competitiva i sostenible. El projecte posa en valor
els recursos i la idiosincràsia del territori, basats en els orígens de
Catalunya. El Consorci està integrat per 20 socis, representants dels
sectors públic, privat i associatiu de la comarca del Ripollès.
 Federació d’Allotjaments d’Agroturisme i de Turisme Rural de Lleida
(Barruera), per la seva contribució decisiva a la creació i consolidació del
turisme rural i agroturisme a la demarcació lleidatana. La Federació,
membre actiu de la confederació catalana de turisme rural Turalcat, va
néixer l’any 1994 i actualment en formen part totes les associacions de
Lleida. Els seus responsables impulsen cursos de formació, ofereixen
assessorament i vetllen per la promoció dels establiments dels seus
associats.
 Hotel Restaurant Casamar (Llafranc), distingit amb una estrella Michelin i
amb la certificació KM0, es tracta d’un establiment familiar, que basa el seu
treball en la qualitat del servei, el tracte directe i personal amb el client, la
potenciació de productes de proximitat i amb el màxim respecte pel seu
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entorn. Tots aquests aspectes es veuen reflectits amb fets com l’aplicació
de polítiques mediambientals i de sistemes de gestió de la qualitat.
 Museu de les Mines de Cercs (Cercs), equipament que interrelaciona
paisatge industrial i patrimoni industrial que destaca per la seva contribució
a la dinamització socioeconòmica de la zona, tot reforçant el turisme
d’interior. El Museu de les Mines de Cercs ha conservat i posat en valor el
patrimoni miner del Berguedà i des de maig de 2011, és dipòsit de béns
integrants del patrimoni paleontològic de totes les restes paleontològiques
de la comarca del Berguedà.
 Restaurant Les Moles (Ulldecona). L’establiment es caracteritza per la
seva aposta decidida pel producte de proximitat -especialment l’oli d’oliva- i
pel seu fort lligam amb el territori. Les Moles, que enguany celebren el seu
vintè aniversari, ofereix una cuina on barreja tradició i avantguarda, amb
plats originals tant per la seva presentació com per les seves textures.
 Ruta Castells del Sió (Cervera). Els eixos d’aquest projecte intermunicipal
es basen en un model de turisme sostenible i de qualitat. L’estratègia per
desenvolupar aquest producte turístic ha estat la cooperació territorial
entre el sector públic i el sector privat de la zona, amb l’objectiu principal
de potenciar, conservar i dinamitzar el patrimoni cultural i natural, els
productes locals i generar activitat econòmica a la zona.
 Tarannà Club de Viatges (Barcelona), una de les primeres agències de
viatges catalanes en oferir viatges alternatius i sostenibles arreu del món,
promovent el turisme responsable. Han impulsat propostes innovadores i
especialitzades com ara els viatges de trekking i els fotogràfics, així com
una programació especial amb cases rurals i ecològiques per fomentar el
turisme d’interior a Catalunya.
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