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La Generalitat premia l’empresari Jaume 
Soteras i el Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona amb els Guardons d’Honor 
del Turisme 2009   
 

• El president de la Generalitat de Catalunya, José M ontilla, 
acompanyat del conseller d’Innovació, Universitats i 
Empresa, Josep Huguet, presidirà aquest vespre al P alau de 
la Generalitat l’acte de lliurament de la 24a edici ó dels  
Guardons del Turisme de Catalunya, que reconeixen l a 
trajectòria de 22 professionals, empreses i entitat s del 
sector que han contribuït al desenvolupament del tu risme al 
país .          

 
• El Patronat de Turisme Costa Brava Girona rep la Pl aca 

d’Honor del Turisme de Catalunya amb motiu de la 
commemoració del centenari de la Costa Brava. Jaume  
Soteras i Font, president del Grup Soteras, rep la Medalla 
d’Honor del Turisme de Catalunya per haver dedicat tota la 
vida a la restauració potenciant, a través de les s eves 
empreses, la cuina i els productes catalans mediter ranis 

 
 
Dijous, 3 de desembre de 2009.-  El Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa distingeix avui amb els Guardons del Turisme de Catalunya 2009 la 
trajectòria dels empresaris i entitats del sector turístic. El president de la 
Generalitat de Catalunya, José Montilla, acompanyat del conseller d’Innovació, 
Universitats i Empresa, Josep Huguet, presidirà aquest vespre al Palau de la 
Generalitat l’acte de lliurament de la 24a edició dels Guardons del Turisme de 
Catalunya. A l’esdeveniment també hi assistiran el secretari general del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Enric Aloy; el director general de 
Turisme, Joan Carles Vilalta; i el director de Turisme de Catalunya, Ignasi de 
Delàs.  

La Generalitat de Catalunya reconeix anualment amb els Guardons  del Turisme 
professionals, empreses i entitats del sector que, amb el seu esforç, han contribuït 
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al desenvolupament del turisme a Catalunya. En l’edició d’enguany el govern 
català ha atorgat 22 guardons: 2 guardons d’honor, 10 medalles turístiques, i 10 
diplomes turístics. 

Medalla d’Honor: Jaume Soteras  

Per categories honorífiques, la Generalitat ha decidit atorgar la Medalla d’Honor 
del Turisme a l’empresari Jaume Soteras i Font, per haver dedicat tota la vida a la 
restauració potenciant, a través de les seves empreses, la cuina i els productes 
catalans mediterranis. Soteras ha introduït, a més, sistemes de qualitat i de gestió 
ambiental, i l’ús de les noves tecnologies de comunicació i comercialització en les 
seves empreses. 

Jaume Soteras és un dels pioners d’una dinastia de restauradors i hotelers que 
arriba ja a la quarta generació, i actualment és president honorífic del Grup 
Soteras. Al llarg de més de vuitanta anys de professió en el camp de la restauració 
i de l’hoteleria, ha ocupat diversos càrrecs en el món de l’associacionisme. Entre 
d’altres, ha estat president del Gremi de Restauració de Barcelona, i president de 
la Federación Española del Skal Club Internacional, del qual actualment n’és 
conseller. 

Placa d’Honor: Patronat Costa Brava Girona  

Així mateix, la Generalitat ha atorgat la Placa d’Honor del Turisme al Patronat de 
Turisme Costa Brava Girona, que ha commemorat el Centenari de la Costa Brava 
amb l’organització d’una sèrie d’actes, esdeveniments, iniciatives artístiques i 
culturals, i accions promocionals que han difós durant tot l’any els atributs i valors 
d’aquesta destinació turística, tan en l’àmbit estatal com internacional. 

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona va ser fundat l’any 1976 per la 
Diputació de Girona. A partir de l’any 1996, el Patronat es va marcar entre els 
seus objectius prioritaris la promoció turística de les comarques de Girona, 
actualment agrupades sota les marques Costa Brava i Pirineu de Girona. 

Medalles Turístiques   

A més, el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa reconeix també amb 
les Medalles del Turisme Catalunya 10 empresaris del sector , per la seva 
dedicació i esforç continuat a favor del turisme català: 
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A la demarcació de Barcelona : 2 Medalles Turístiques  

• José Pérez Chillida , nascut l’any 1942, la seva llarga trajectòria 
professional de més de cinquanta anys en el món de les agències de 
viatges, el fa mereixedor del guardó com a reconeixement a la seva tasca i 
treball dins el sector turístic català. La seva carrera professional s’ha 
vinculat sempre estretament a Viatges Baixas des de l’any 1958. Professor 
de l’Escola d’Hostaleria de Sant Pol de Mar, activitat que compatibilitzava 
amb la seva feina a l’agència de viatges.  

 
• Joaquim Marqués i Bernat , va néixer a Pineda de Mar l’any 1935, es va 

integrar de molt jove a l’empresa familiar de gènere de punt, però quan va 
arribar la difícil crisis d’aquest sector i intuint el futur d’èxit del sector turístic 
va decidir dedicar-se al mon del càmping.  L’any 1962 va inaugurar el seu 
primer càmping  El Cavall de Mar a Pineda de Mar,  que, renovat al llarg 
dels anys, continua amb una trajectòria brillant. Consolidat aquest primer 
càmping, va anar fent noves obertures i a dia d’avui té en funcionament els 
següents càmpings: càmping Rupit, a Rupit, càmping El Tucan a Lloret de 
Mar i càmping Les Palmeres a Sant Pere Pescador. Desenvolupa accions 
de formació per als seus col·laboradors.  

 
A la demarcació de Girona: 4 Medalles Turístiques  

• Antonio Ruiz i Roldán , nascut a Màlaga, és el responsable, des de fa 25, 
anys del funcionament del parc aquàtic Water World, de Lloret de Mar. Ell 
és el responsable del personal, del manteniment, de les obres, de la 
jardineria, del bon funcionament del parc. Ha estat en aquests anys mentor 
de més de 2000 joves que han trobat al parc la seva primera feina. L’any 
passat va complir 65 anys, però en lloc de jubilar-se, segueix estan al peu 
del canó perquè el Parc és la seva vida. 

• Lluís Camós i Provensal , nascut a Palamós, començà a treballar en el 
món de l’hostaleria de molt jove, a l’hotel familiar que va ser venut l’any 
1978. Aquell mateix any adquireix un petit hotel i inicia la seva carrera 
professional. L’any 1986 compra el restaurant El Pla a la carretera de 
Palamós a Palafrugell i l’any 1992 obre a Barcelona el restaurant La Fonda, 
li seguiran els restaurants La Rita, i el Quinze Nits, tots ells de notable èxit a 
la ciutat.  L’any 2001 obre l’Hotel Banys Orientals, i l’hotel Market els dos a 
Barcelona i dos hotels més a Palamós. En els darrers 2 mesos ha obert 
dues botigues de menjar preparat. Sobresurt el seu esperit innovador en la 
gestió i el funcionament dels seus establiments, tots ells ben diferenciats, 
on ha introduït fórmules que han tingut una bona acollida entre els 
professionals de la restauració i l’hostaleria. 
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• Esteve Hugas i de Batlle , és un gran impulsor del sector turístic a 
Empuriabrava amb els apartaments Comte d’Empúries i l’Hotel Xon’s Platja.  
És membre del Consell Impulsor i Assessor de l’Associació Turística 
d’Apartaments i un dels pioners en el sector del lloguer d’apartaments 
turístics a la Costa Brava. Els apartaments Comtes d’Empúries,  van ser els 
primers en obtenir la Q de Qualitat. També a València figura el seu hotel 
Xon’s València, de recent construcció. 

• Josep Lloret Collell , destaquen els 29 anys de direcció del Festival de 
Músiques de Torroella de Montgrí que tant ha contribuït amb el seu rigor i 
qualitat als valors culturals associats a la Costa Brava. Destacable també 
pel que aporta a l’oferta turística de la ciutat de Girona amb la creació del 
festival de Músiques Religioses del Món. Més enllà de la seva implicació i 
activitat en l’àmbit musical, és notòria la seva participació activa en 
associacions compromeses amb la defensa de valors mediambientals i 
identitaris de Catalunya i del seu entorn territorial més proper, bàsicament a 
l’Empordà. 

A la demarcació de Tarragona: 1 Medalla Turística  

• Indaleci Salas i Graset , reconeixement a una persona que amb el seu 
lideratge, esforç i dedicació ha conduit una empresa de caràcter familiar -
Insagra Uno, SL- a la promoció del turisme de la Costa Daurada, amb una 
imatge de qualitat de les instal·lacions i dels serveis turístics que hi ofereix. 
Indaleci Salas obre l’any 1999 un hotel de 4 estrelles a La Pineda que es va 
ampliar amb un annex amb 200 habitacions més l’any 2001. Cal remarcar 
la seva  cura en la qualitat de les instal·lacions i els serveis al seus clients, 
la seva preocupació per a la innovació i l’obertura de nous mercats, entre 
els qual destaquen l’especialització en el mercat rus i la clientela d’alt poder 
adquisitiu. La culminació, de moment, de la seva trajectòria i dels seus 
reptes empresarials, és la recent inauguració del primer hotel de 5 estrelles, 
amb 102 habitacions per al turisme de sol i platja a la Costa Daurada. 

A la demarcació de Lleida, Alt Pirineu i Aran: 1 Me dalla Turística  

• Francisco Soler i Barrera , nascut a les Valls d’Àneu, a casa Poldo, Soler 
ha dedicat tota la seva vida a fer créixer el bon nom d’aquest establiment, ja 
avui centenari que va començar a servir als primers traginers i carreters que 
començaven a fer negocis a la Vall. Procura per la seva formació personal 
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per tal de poder ampliar així els objectius del negoci. La família ha estat un 
element clau per al manteniment d’aquest caire gentil i amable que es 
respira a l’establiment. Primer en Francesc va donar suport a la seva mare 
Neus i després, de la mà de la seva dona M. Teresa i ara també 
acompanyat de les seves filles mantenen ben alt el bon nom del turisme de 
muntanya. Pertany a diverses entitats i associacions i enguany, que l’hotel 
celebra els 100 anys han realitzat un seguit de reformes que els han 
suposat un canvi de categoria i entrar a format part del Cercle de 
Restaurants Centenaris. 

  

A la demarcació de Terres de l’Ebre: 2 Medalles Tur ístiques  

• Joaquim Domato i Bua , ha realitzat  tasques d’administrador i gerent de 
l’empresa Gubiana dels Ports SL. dedicada al turisme sostenible i a 
l’educació ambiental, dinamitzant i fomentant el turisme respectuós amb el 
medi ambient al Parc Natural dels Ports i a la resta de les Terres de l’ Ebre.  
D’aquesta manera ha incentivat des de Gubiana dels Ports la dinamització 
turística de les Terres de l'Ebre amb la creació de productes turístics  
específics als parcs naturals del Delta i dels Ports, sota els epígrafs de 
Combinades 4x4/ sender i Senderisme interpretatiu, i la creació d’actius 
turístics com l’itinerari guiat de Panxampla a Alfara de Carles per a 
fomentar el desenvolupament rural sostenible dels pobles de muntanya. Els 
seus productes atansen els visitants als paratges de les Terres de l' Ebre 
acompanyats per guies del seu patrimoni natural i cultural. És persona molt 
activa  en el món de l'associacionisme en l'àrea de turisme sostenible i en 
les iniciatives propugnades pels organismes territorials encarregats de la 
gestió de turisme.  

• Josefa Ribes i Tomàs , juntament amb el seu marit Nicanor Escurriola van 
iniciar la seva trajectòria en el món de la restauració  l’any 1959 obrint un 
bar que en poc temps es va convertir en un establiment de referència a les 
Terres de l’Ebre. Poc després van obrir un petit local a Deltebre 
especialitzat en el món del cafè, que en l’any 1990 van fer una important 
reforma per crear un ampli espai per al servei de restauració. Fruit de la 
qualitat, els servei i la constància, i a petició de molts clients, neix l’any 
1998 Vencam 2000, SL una empresa de vending ubicada a Deltebre. El seu 
àmbit d’actuació inclou les comarques del Baix Ebre i Montsià i s’adreça a 
empreses industrials, d’alimentació, de serveis, a les administracions 
públiques, als centres d’ensenyament i als comerços. Actualment la quarta 
generació s’ha integrat als negocis familiars. Enguany es compleixen 50 
anys de la inauguració del seu primer negoci. 
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Diplomes Turístics  

Finalment, la Generalitat atorga els Diplomes Turístics de Catalunya a 10 
empreses i entitats del sector , per la seva tasca en favor del turisme: 

 

A la demarcació de Barcelona: 1 Diploma Turístic  

• Confortel Hoteles Empresa hotelera amb la seu central a Madrid, que des 
de la seva arribada a Catalunya ha tingut sempre un alt grau de 
participació en l’associacionisme sectorial. El compromís social és clau en 
la seva estructura empresarial, i treballa activament per a la integració de 
les persones amb disminució física.  Ha obtingut reconeixements oficials 
en matèria de qualitat en el servei i accessibilitat a cinc dels seus 
establiments, dos d’ells ubicats a Barcelona. D’altra banda ha apostat per 
l’implicació amb el Gremi d’Hotels de Barcelona, ha impartit matèries com 
comerç electrònic i atenció al client amb discapacitat, entre d’altres. Es vol 
reconèixer també el seu compromís amb el desenvolupament tecnològic 
del sector. 

A la demarcació de Girona: 4 Diplomes Turístics  

• Viatges Alegret S.L.,  va nàixer a Lloret de Mar a l'any 1991 de la mà d'en 
Joan Alegret i Estrany. Des de llavors, Viatges Alegret i el seu equip, format 
per professionals del turisme amb més de trenta anys d'experiència en el 
sector, treballen per a oferir als seus clients els millors productes i els 
millors serveis.  Per aquest motiu, les dues grans associacions d’agències 
de viatges catalanes la veuen mereixedora d'un reconeixement com a 
empresa turística catalana. 

 
• Solmar Tours, reconeixement a aquesta empresa holandesa per la seva 

fidelitat portant a la costa catalana turistes des de fa 25 anys. Solmar Tours 
va ser creada l’any 1984  i durant aquest temps ha realitzat una gran tasca 
de promoció de Catalunya. Té una relació contractual amb més de 60 
establiments turístics des de Tossa de Mar fins a Calella , l'any passat va 
dur més 100.000 turistes a la zona. 
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• Hotel Llafranc, SL  va començar la seva activitat l’any 1958 i va esdevenir 
un referent turístic i un espai emblemàtic de la faràndula, la cultura i el món 
del turisme. L’hotel té 32 habitacions i ha estat gestionat des que va obrir 
per la família Bisbe, actualment està al seu capdavant Joan Carles Bisbe i 
Pagès. Situat al passeig de Llafranc amb vistes a la badia, ofereix un tracte 
amable i familiar, una gastronomia reconeguda, sobretot el seu arròs negre 
i unes nits d’estiu que encara es mantenen com un referent a la Costa 
Brava. És un establiment integrat i implicat en el territori, com a soci del 
gremi comarcal i de la cadena d’hotels independents Costa Brava Verd 
Hotels. 

 
 
• Masia Mas Fuselles, situada a  Cornellà del Terri, i el seu propietari, Joan 

Comas i Serra, són coneguts per la seva trajectòria exemplar en l’àmbit del 
sector associatiu i de la cooperació amb entitats representatives del territori 
des del moment de la seva obertura l’any 2002.  Porta una política de 
comercialització basada en l’aposta per un turisme familiar de qualitat que 
es dóna a conèixer a través d’una innovadora web interactiva que garanteix 
la bona difusió i venda del producte, així com la fidelització del client. 
Disposa d’una oferta complementària que fomenta el coneixement del medi 
rural i de la cura pel medi ambient i s’esforça en la millora constant de les 
seves instal·lacions i serveis, adaptant-se a les noves necessitats de la 
demanda.  

A la demarcació de Lleida, Alt Pirineu i Aran: 2 Di plomes Turístics  

• Pirineu Emoció, agència de viatges S.A, és una agència receptiva que 
confecciona productes a l’espai geogràfic de les comarques pirinenques i 
sobretot prepirinenques i lluita per la desestacionalització de la temporada 
turística. La seva titular i propietària, Núria Martí i Simó, que va iniciar la 
seva trajectòria com a Guia Territorial de Catalunya, s’arrisca en elaborar 
productes turístics que divulguin a Catalunya i serveixin d’estímul per 
generar noves propostes i nous recursos turístics al seu voltant. 

 
• Restaurant Era Plaça, conegut i reconegut a la Vall d’Aran, ofereix bona 

qualitat tan de productes com de serveis. Amb una llarga trajectòria a la 
Vall, el seu propietari,  Manuel Arjo i Pacheco,  aposta de manera decidida 
per la feina ben feta que fa tornar els clients. Emprenedor i compromès ja 
ha obert un altre establiment amb el mateix nom.  
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A la demarcació  de Terres de l’Ebre: 1 Diploma Tur ístic  

 
• Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’Eb re (COMEBE), els 

escenaris de la Batalla de l’Ebre formen una oferta turística singular, no 
trobant-se a Catalunya cap espai de característiques similars. Els Espais 
de la Batalla de l’ Ebre és la primera iniciativa relacionada amb la posada 
en valor de camps de batalla per a usos culturals i turístics que es 
desenvolupa a Catalunya i Espanya. Projecte diversificat en diferents 
municipis, cosa que facilita la implicació del conjunt de la comarca. Es 
tracta d’un equipament de la memòria històrica que forma un excel·lent 
producte innovador de turisme cultural, molt ben integrat i acceptat per la 
població local.   

 
A la demarcació de Tarragona: 1 Diploma Turístic  

 
• Gaudí Centre Reus , situat en ple centre històric i comercial de la ciutat de 

Reus, el Gaudí Centre és un centre d’interpretació amb 1200m2 
d’exposició permanent el qual permet, al públic de totes les edats, entendre 
de forma didàctica els secrets de l’obra d’Antoni Gaudí. En aquest dos 
anys ha esdevingut el principal atractiu turístic de la ciutat i actua com a 
element dinamitzador de l’economia local, especialment en els sectors del 
comerç, la restauració i l’hoteleria. El Centre ha estat una iniciativa de 
l’Ajuntament de Reus i del seu Patronat de Turisme i Comerç. 

 

A  la demarcació de la Catalunya Central: 1 Diploma  Turístic  

 

• Museu Industrial del Ter, inaugurat l’any 2004 a Manlleu, ha estat 
mereixedor de diversos guardons, alguns vinculats amb la difusió del 
patrimoni industrial. El museu compta amb una àrea ambiental, el Centre 
d’Estudis Mediterranis, dedicat a la recuperació i posada en valor del 
patrimoni natural dels rius i està acreditat per l’ACA per fer el seguiment 
d’estat ecològic dels rius de Catalunya, i pel Departament de Medi Ambient 
per fer estudis sobre el poblament de peixos dels rius de Catalunya. Actua 
com a entitat de custòdia ambiental en espais fluvials amb diversos 
projectes en funcionament a tot el Ter. Disposa d’itineraris senyalitzats, de 
punts d’interpretació, d’un ampli programa de visites en d’altres activitats. 

 


