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Notícies del CETT

XXIII edició dels PREMIS ALIMARA
Un any més, els Alimara suposen un reconeixement públic a l’esforç del sector turístic i hoteler en la divulgació dels seus recursos. Creats pel
CETT i organitzats amb el Saló Internacional de
Turisme de Catalunya, aquests guardons arriben
a la XXIII edició amb una festa commemorativa,
el 19 d’abril, que coincideix amb la inauguració
del SITC.
A la XXIII Nit dels Alimara, que se celebra als salons de l’Hotel
Alimara de Barcelona, hi han assistit autoritats de Catalunya,
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.
Com cada any, hi ha dues exposicions prèvies a la celebració
dels Premis: la primera, al CETT, mostra tot el material presentat a concurs per tal que els membres del jurat i els estudiants del CETT l’avaluïn. La segona es realitza al recinte del
Saló Internacional de Turisme i permet veure part del material presentat a concurs, entre el qual hi ha el finalista que
ha estat seleccionat pels membres del jurat. Pel que fa a les
categories, la present edició dels Premis Alimara té com a novetat el fet que les webs s’han integrat com a material promocional dins de cada categoria o àmbit.
Els membres del jurat de la present edició dels Alimara han
estat Gaspar Espuña, president d’honor del Grup CETT; Miquel Alsius, president del Grup CETT i, per ordre alfabètic,
Maria Abellanet, consellera delegada del Grup CETT; Paco
Ararà, vicepresident de l’Associació de Fotògrafs Professionals d’Espanya; Josefina Díez, responsable de Qualitat
i de Formació a la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya, per delegació de Joan Carles Vilalta,
director general de Turisme; Enric Domingo, adjunt a l’editor
a EDITUR; Maria Marina Amat, directora de l’Oficina de
Turisme del Principat d’Andorra; Joan Miquel Gomis, professor del programa de turisme a la UOC; Francesc Ibars, director de l’Escola de Formació Antoni Algueró i membre del
Gremi d’Indústries Gràfiques de Barcelona; Enric Sagrera,
vicepresident de l’Associació Empresarial Catalana de
Publicitat i Xema Vidal, director de l’Escola Massana.
Arran de la visualització del material virtual i del material
gràfic, el jurat, en la reunió del passat 20 de març, va deixar
constància de l’esforç que Catalunya i el sector turístic català ha fet i està fent per divulgar nous recursos turístics.
Enguany la mesa ha volgut reconèixer i certificar expressa-

ment els resultats d’aquest
esforç, després de les recomanacions que any rere any
s’han fet al sector perquè es
treballi en propostes més
innovadores. n

ELS GUARDONATS
(EN EL MOMENT
DEL TANCAMENT
DE LA PRESENT EDICIÓ
DEL TOT CETT)
• Àmbit territorial estatal: L’espai web www.spain.info
• Àmbit territorial comunitats autònomes, províncies i
regions turístiques: El conjunt de material promocional
presentat per Turisme de Catalunya
• Àmbit territorial local: El conjunt de material produït
per Turisme de Barcelona amb motiu de l’Any de la Gastronomia
• Àmbit d’empreses d’allotjament turístic: L’espai web
www.derbyhotels.com i el conjunt de material promocional
d’Hoteles Hesperia
• Àmbit d’empreses de restauració i de càtering: El concepte de la campanya promocional de la Cuina de la Mel presentada pel Consorci del Montsec i realitzada amb la col·laboració de 20 restaurants del Montsec
• Àmbit d’empreses de viatges i transport: L’espai web
www.pepetravel.es
• Àmbit d’empreses d’oci: El conjunt del material promocional del Poble Espanyol
• Àmbit d’empreses/institucions de serveis turístics:
El conjunt de publicacions vinculades amb la gastronomia de
Montagud Editores
• Alimara especial: L’Abadia de Montserrat
• Premi Alimara que ha recollit la majoria dels vots dels
estudiants del CETT: El sistema d’informació turística Andalucía en Vivo, de la Junta de Andalucía
En el moment de tancament de la present edició del Tot
CETT manca conèixer el Premi Alimara que ha rebut la
majoria dels vots dels professionals que han visitat el
SITC’07.

