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Notícies del CETT

Es lliuren els XXIV
PREMIS ALIMARA
El 17 de d’abril, i coincidint amb la inauguració del Saló Internacional de
Turisme de Catalunya (SITC), se celebra la festa commemorativa de la XXIV
edició dels Premis Alimara. Nombroses personalitats del sector turístic, acadèmic i empresarial es reuneixen als salons de l’Hotel Alimara amb motiu
d’una nova entrega d’aquests prestigiosos guardons creats pel CETT i organitzats amb el SITC, que suposen un reconeixement públic a l’esforç del sector turístic i hoteler en la divulgació dels seus recursos. És la Nit dels
Alimara, una cita entranyable a què assisteixen autoritats de Catalunya, del
Departament d’Innovació, consellers i directors generals de Turisme de
diverses comunitats autònomes, així com representants de les institucions
catalanes i professionals dels sectors acadèmic, turístic i hoteler, representants d’universitats, d’institucions estrangeres i empreses. Dues exposicions
precedeixen la celebració dels Premis: al CETT es mostra el material presentat a concurs perquè els membres del jurat i els estudiants l’avaluïn, mentre que al SITC es pot veure part del material presentat a concurs, entre el
qual hi ha el finalista que ha estat seleccionat pels membres del jurat.
En la present edició dels Alimara el jurat ha estat format per Gaspar Espuña,
president d’honor del Grup CETT; Miquel Alsius, president del Grup CETT i,
per ordre alfabètic, Maria Abellanet, directora general del Grup CETT; Jordi
William Carnes, tercer tinent d’alcalde de Barcelona i regidor de l’àrea d’Hisenda i de Promoció Turística de l’Ajuntament de Barcelona; Enric Domingo,
adjunt a l’editor a EDITUR; Bernardo Gómez, president del Gremi d’Indústries
Gràfiques de Barcelona; Joan Miquel Gomis, director del programa de turisme
a la UOC; Maria Marina, directora de l’Oficina de Turisme del Principat d’Andorra; Francesc Xavier Marty, president de l’Associació de Fotògrafs Professionals d’Espanya; Enric Sagrera, vicepresident de l’Associació Empresarial
Catalana de Publicitat; i Xema Vidal, exdirector de l’Escola Massana.
Enguany, la festa dels Alimara serà el marc de presentació a Barcelona de la
nova revista d’investigació en turisme ARA, coeditada per FUNGLODE, de la
República Dominicana, i el CETT (vegeu pàgina 16), mentre que en el transcurs
de l'acte de lliurament de guardons s'atorgarà el "Premi CAT Turisme". Creat
amb el suport de la Secretaria General de Política Lingüística i la Direcció
General de Turisme de la Generalitat, juntament amb el SITC, l'any 2004, el
guardó vol reconèixer i potenciar l'edició de material de promoció -gràfic i
digital- en llengua catalana. Hi poden optar els expositors del SITC que no
pertanyin a territoris en què la llengua catalana sigui llengua oficial. n

ELS GUARDONATS
• Àmbit territorial estatal: L’espai web, la
campanya d’hivern 2007 amb el lema “Sólo faltas tú”, i la campanya 2008 del Govern d’Andorra.
• Àmbit territorial comunitats autònomes,
províncies i regions turístiques: L’espai web
de La Rioja Turismo. S’atorga una menció especial a la col·lecció “Rutas turístico-literarias de
Castilla–La Mancha”, del Instituto de Promoción
Turística de Castilla–La Mancha.
• Àmbit territorial local: L’espai web de La
Mirada Circular, del Patronato de Turismo de la
Comarca del Bierzo. S’atorga una menció especial al Patronat de Turisme de Cambrils pel conjunt d’accions amb el lema “Turisme per a tots”,
incloent’hi especialment les persones amb discapacitats.
• Àmbit d’empreses d’allotjament turístic:
L’espai web de HighTech Hoteles, www.hthoteles.com.
• Àmbit d’empreses de restauració i de
càtering, i àmbit d’empreses de viatges i
transport: Els premis s’han declarat deserts.
• Àmbit d’empreses d’oci: L’espai web del Món
Sant Benet de Bages, www.monstbenet.cat.
• Àmbit d’empreses/institucions de serveis
turístics: L’espai web www.arqueotur.org.
• Àmbit d’empreses vinculades al sector turístic: L’espai web www.turismo20.com.
En el moment de tancament de la present edició del Tot CETT manca conèixer el Premi
Alimara especial, el Premi Alimara que ha
recollit la majoria dels vots dels estudiants
del CETT, i el Premi Alimara que ha rebut la
majoria dels vots dels professionals que
han visitat el SITC’08. n

