
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa  
Oficina de Premsa 

 
 

 Comunicat de premsa  
 
 

Passeig de Gràcia, 105, 3a 
08008 Barcelona 
Tel. 93 484 98 86/89 
Fax 93 484 98 88 
ct.premsa@gencat.cat 

1

La Generalitat atorga els Guardons 
d’Honor del Turisme 2009 a l’empresari 
Jaume Soteras i al Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona  

 
 El Govern ha acordat avui, a proposta del conseller 

d’Innovació, Universitats i Empresa, atorgar la Medalla 
d’Honor del Turisme de Catalunya a Jaume Soteras i Font, 
president del Grup Soteras, per haver dedicat tota la vida a 
la restauració potenciant, a través de les seves empreses, la 
cuina i els productes catalans mediterranis.  
 

 La Generalitat també ha acordat atorgar la Placa d’Honor del 
Turisme de Catalunya al Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona, amb motiu de la commemoració del centenari de la 
Costa Brava. 

Dimarts, 17 de novembre de 2009.-  El Govern ha acordat avui atorgar els 
Guardons del Turisme 2009, que distingeixen la trajectòria dels empresaris i 
entitats del sector turístic català. La Medalla d’Honor del Turisme de Catalunya ha 
estat atorgada a Jaume Soteras i Font, president del Grup Soteras, i la Placa 
d’Honor del Turisme de Catalunya ha estat atorgada al Patronat de Turisme Costa 
Brava Girona. 

La Generalitat de Catalunya reconeix anualment amb els Guardons del Turisme 
professionals, empreses i entitats del sector que, amb el seu esforç, han contribuït 
al desenvolupament del turisme a Catalunya.  

Medalla d’Honor: Jaume Soteras 

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 
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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 atorgarà 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. 

 

 


