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Notícies

El Govern espanyol atorga enguany
set MEDALLES al MÈRIT TURÍSTIC
El passat mes de setembre, el Consell de Ministres va aprovar, a proposta del Ministeri
d’Indústria, Turisme i Comerç, deu reial decrets
pels quals concedia set medalles al Mèrit Turístic i tres plaques al Mèrit Turístic en diferents àmbits, a persones i institucions per la
seva dedicació, la tasca i el suport a favor del
turisme a Espanya. Des d’aquestes pàgines, el
Grup CETT felicita tots els guardonats.

Creats l'any 1962, aquests premis són condecoracions nacionals de caràcter civil honorífic que volen premiar les persones físiques (nacionals i estrangeres) i institucions (públiques o privades, empreses o indústries) que hagin prestat
serveis eminents al turisme en qualsevol de les seves branques. També a aquells que hagin destacat en favor del
foment del turisme, tot participant o col·laborant amb l'acció de l'Administració. Posseeixen aquestes condecoracions
personalitats rellevants, tant del sector turístic com de la
vida social i empresarial, així com les principals empreses i
institucions del sector. Enguany, el Consell de Ministres ha
atorgat les medalles al Mèrit Turístic a*:
• En el sector de l'allotjament, a Juan Molas Marcellez, president de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT). Actualment és membre de la
Junta Directiva de la CEOE i vocal del Consejo de Turismo.
• En el sector de l’hostaleria, a Francesc Solé Parellada, propietari des de l’ay 1972 del restaurant 7 Portes de Barcelona,
un establiment que enguany compleix 175 anys.

• En el sector d'altres serveis turístics, a Pedro Trapote Avecilla, propietari de la discoteca Pachá, la xocolateria San Ginés
i, des de fa 30 anys, de la discoteca Joy Eslava. És un dels
empresaris més actius en el sector de l'oci nocturn madrileny.
• En el sector públic, a Jesús Atienza Serna, cònsol general
d'Espanya a Moscou, càrrec des del qual ha donat suport a
l'obertura en la política de concessió de visats d'aquest mercat emissor, el de més potencial de creixement turístic cap a
Espanya en els darrers anys.
• En l'àmbit del coneixement turístic, a Domènec Biosca
Vidal, president de la Asociación de Expertos en Empresas
Turísticas i de l'Associació Catalana de Periodistes i Escriptors d'Economia i Turisme.
• En l'àmbit internacional, a Taleb Rifai, secretari general de
l'Organització Mundial del Turisme, l'única agència de les
Nacions Unides que té la seu a Espanya, a Madrid. Destaca
la seva obstinació a divulgar que el turisme és un sector clau
per a la generació d'ocupació i riquesa dels països.
• Pels extraordinaris serveis prestats al turisme, a Vicente
del Bosque González, seleccionador de la Selecció Espanyola
de Futbol. Seleccionador i futbolistes han aconseguit, després de l’èxit en el mundial de Sud-àfrica, la màxima transcendència popular, social i esportiva a Espanya i fora d’ella,
convertint-se en excel·lents ambaixadors de la marca Espanya, amplificant l'atractiu turístic del país a escala mundial.
Pel que fa a les plaques al Mèrit Turístic, s’han entregat a la
Asociación de Cuevas Turísticas Españolas (ACTE), al Patronato de la Alhambra y Generalife, i a l’empresa Repsol, per la
Guía Repsol. 
*Font: Real Decreto 1290/2011, de 16 de septiembre

La conferència anual d'Experts Científics en Turisme, al CETT
El Grup CETT va organitzar i acollir, el passat mes de setembre, la 61a conferència anual
de l'Associació Internacional d’Experts Científics en Turisme (AIEST), que es va celebrar
a l'Hotel Alimara. La conferència d’enguany s’ha centrat en la temàtica “Promoció
Turística: Nous reptes per al sector turístic” i ha comptat amb la participació d’una seixantena de científics i experts en turisme d’arreu del món. 
Més informació: http://www.aiest.com

