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Fundació

La DIPUTACIÓ de Barcelona
col·labora en el VIII CONCURS
de Projectes EMPRENEDORS
en el Sector Turístic
L’entitat col·labora i uneix esforços amb la Fundació Gaspar Espuña-CETT en
el patrocini i la difusió d’aquest certamen d’àmbit estatal, que té com a
objectiu estimular la iniciativa emprenedora i sensibilitzar per a un creixement sostenible del turisme. Es pretén fomentar tant la innovació com la
creació d’empreses i serveis en el sector turístic, a fi que els participants
desenvolupin idees de negoci i les plasmin en un pla d’empresa que analitzi el projecte i en determini la viabilitat.
A més, pel que fa als projectes corresponents a la província de Barcelona, la
Diputació també ofereix assessorament tècnic als participants, i participa en
la selecció dels candidats als Premis.
Pel que fa als guanyadors del VIII Concurs de Projectes Emprenedors en
Turisme 2012, el lliurament dels guardons va tenir lloc el 4 de juny al
Paranimf de la Universitat de Barcelona, en el marc de l’acte d’entrega de
diplomes als estudiants de màsters i de cursos d’extensió universitària del
CETT. El jurat va acordar concedir:
• El primer premi
(3.600 euros) a “The
HostelBox. New
sleeping concept”,
de Javier Velat i
Eduardo Albors.
Consisteix en la
creació d’un producte innovador
d’allotjament turístic, adreçat a un
target definit (els
turistes flashpackers i backpackers), que ja és en actiu a Barcelona (vegeu la pàgina 6).
• El primer accèssit (2.400 euros) a Jordi Gámez i Demis Torres, pel projecte “LABTRIP, Smart Travel Experiencies (Guías de viaje móvil personalizadas)”, una plataforma social de planificació i d’assessorament per a la realització d’escapades urbanes
a través del web i les aplicacions mòbils.
• El segon accèssit (1.800 euros) a “PAX# Genuine Tourism Advisors”, de Pau Pitarch
i Pablo Urani. Es tracta d’una empresa de consultoria i d’assessorament professional
turístic i d’oci, creada el 2011 amb un radi d’acció nacional i internacional, que ha
obtingut bons resultats.
Cal remarcar que, enguany, els emprenedors premiats Javier Velat, Jordi Gámez i Pau
Pitarch van ser alumnes del CETT.
Finalment, el Premi Honorífic a l’Emprenedor Pioner va recaure, a títol pòstum, en
l’empresari Jaume Genover, per la seva àmplia tasca en defensa del sector de càmpings com a creador i president de l’Associació de Càmpings de Girona durant 22
anys i president, també, de la Federació Catalana de Càmpings.

Fins al 28 de desembre és oberta la convocatòria 2013 del Concurs (se’n
poden consultar les bases a www.cett.cat/lafundació). n

