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Actualitat

Els PREMIS ALIMARA
celebren els 25 anys
El 16 d’abril, i coincidint amb la inauguració del Saló Internacional de Turisme de Catalunya (SITC), se celebra als
salons de l’Hotel Alimara de Barcelona el lliurament dels
Premis Alimara, que enguany arriben a la XXV edició, coincidint amb el 40è aniversari del CETT.

ELS GUARDONATS
• Àmbit territorial estatal, autonòmic i regional:
Enguany s'ha declarat desert l'àmbit estatal. En
l’àmbit autonòmic, han
estat guardonades les campanyes “Euskadi… made
in” del Govern basc i la
campanya “Turisme per a
tothom” de Turisme de Catalunya, amb el material
gràfic i l’espai web, www.turismeperatothom.com

Nombroses personalitats del sector turístic, acadèmic i empresarial es
• Àmbit territorial local:
La campanya “Gaudí Centre Reus. Viu una expereuneixen amb motiu d’una nova entrega d’aquests prestigiosos guardons
riència genial” del Patronat Municipal de Comerç
creats pel CETT i organitzats amb el SITC, que suposen un reconeixement púi Turisme de Reus, i l’espai web de l’Ajuntament de
blic a l’esforç del sector turístic i hoteler en la divulgació dels seus recursos.
Miravete de la Sierra, www.elpuebloenelquenunÉs una cita entranyable a què assisteixen autoritats de Catalunya, del
capasanada. com.
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, consellers i directors generals de Turisme de diverses comunitats autònomes, així com represen• Àmbit de grans empreses del sector turístants de les institucions catalanes i professionals dels sectors acadèmic,
tic i hoteler: L’espai web www.clubdecuines.cat,
turístic i hoteler, representants d’universitats, d’institucions estrangeres i
de CCRTV Interactiva SA.
d’empreses. Enguany, el lliurament dels Premis Alimara tindrà un caire molt
• Àmbit de pimes, fundacions, associacions,
especial, ja que s’emmarquen dins la festa del 40è aniversari del CETT.
organitzacions...:
En la present edició dels Alimara han format el jurat el Sr. Miquel Alsius, preEl cercador de www.viajerosdelvino.com, de Viasident del Grup CETT i, per ordre alfabètic, la Sra. Maria Abellanet, directora
jeros del Vino SL.
general del Grup CETT; la Sra. Carme Ayala, d’Onda Rambla/Punto Radio; el Sr.
Jaume Font, sotsdirector general de Programació Turística de la Generalitat de
• Premi Alimara CAT Turisme:
Catalunya; el Sr. Joan Miquel Gomis, director del Programa de Turisme dels
Atorgat a l'Ajuntament de Vitòria-Gasteiz.
Estudis d’Economia i Empresa de la UOC; la Sra. Maria Marina, directora de
• Premi Alimara especial: Al Sr. Gaspar Espul’Oficina de Turisme del Principat d’Andorra; el Sr. Francesc Xavier Marty, preña,
cofundador i pal de paller del CETT -que
sident de l’Associació de Fotògrafs Professionals d’Espanya; el Sr. Enric Sagrera,
celebra
40 anys d'existència-, pel seu rol destavicepresident de l’Associació Empresarial Catalana de Publicitat; la Sra. Paquita
cat
en
la
promoció turística de Catalunya.
Sanvicen, directora de Planificació i Foment de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat; el Sr. Jordi Ten, director de Publintur, en representa• Premi Alimara dels estudiants del CETT:
ció del SITC; el Sr. Xema Vidal, dissenyador i exdirector de l’Escola Massana, i
Als catàlegs de BRU & BRU, Exclusive Travel Deel Sr. Pepe Zapata, coordinador de la Fundació Centre Internacional de la
signer. n
Cultura de l’Alimentació i Recerca Gastronòmica de Sant Benet de Bages.
Durant 24 anys, el CETT ha convocat els Premis Alimara per reconèixer l’esforç
i la qualitat del material de promoció turística, tant de les institucions públiques com de les empreses. Enguany, tot conservant l’essència dels Premis, les bases de participació s’han actualitzat, més en la idea de campanya i de conjunt de material promocional,
puix que cada vegada més es recerca un concepte de divulgació de la imatge i del producte diferencial, així com de la implicació
social.
A la festa dels Alimara i en el transcurs de l'acte de lliurament de guardons també s'atorgarà el Premi Alimara CAT Turisme. Creat
amb el suport de la Secretaria General de Política Lingüística i de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya,
juntament amb el SITC, el guardó vol reconèixer l’esforç que fan les empreses i les institucions fora de l’àmbit lingüístic català a
l’hora de produir i editar material gràfic de promoció.
Els membres del jurat han estat, per ordre alfabètic: la Sra. Maria Abellanet; la Sra. Meritxell LLorente, responsable de Normalització Lingüística del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa per delegació del Sr. J. Carles Vilalta, director general de
Turisme de la Generalitat; la Sra. Paquita Sanvicen, directora de Planificació i Foment de la Secretaria de Política Lingüística de
la Generalitat de Catalunya i el Sr. Jordi Ten. Per unanimitat van acordar atorgar el Premi Alimara CAT Turisme 2009 a l’Ajuntament de Vitòria–Gasteiz, pel seu fulletó Vitòria-Gasteiz, una ciutat per a tots. n

