DOSSIER INFORMATIU

ELS PREMIS
Els Premis Climent Guitart, de caràcter anual, tenen com a finalitat honorar la
memòria de l'hoteler Climent Guitart Pascual. Es van crear el 2015, coincidint
amb la celebració del 60 aniversari del grup hoteler Guitart Hotels. Els premis
es centren en quatre àmbits en què el Sr. Guitart va fonamentar bona part de
la seva vida professional i personal: la formació, l'emprenedoria, la solidaritat i
la música.
Climent Guitart, segona generació de la família Guitart, va assumir el 1983 la
direcció del grup hoteler Guitart Hotels, fundat el 1955 a Tossa de Mar. El
negoci familiar va formar part del segle del boom turístic de la Costa Brava i
des dels seus inicis s'ha vinculat al turisme familiar, esportiu, de negocis i
cultural.
El Sr. Climent Guitart va desenvolupar grans projectes per al turisme a
Catalunya. Va ser l'ideòleg, al costat de l'alcalde de Barcelona, Pasqual
Maragall, del Parc temàtic "El Poble Espanyol", situat a la mateixa ciutat, entre
d’altres projectes.

VALORS EN FORMA DE PREMIS
- Premi a la Formació en Turisme i Hostaleria. S'atorga a l'estudiant amb millor
nota del Cicle Formatiu d'Hostaleria i Turisme de l'Institut Ramon Coll i Rodés
de Lloret de Mar. El jurat també li atorga una beca al CETT, Campus
Internacional de Turisme, Hoteleria i Gastronomia, adscrit a la Universitat de
Barcelona, perquè continuï els seus estudis en un curs de Formació Superior
de Cuina i Gastronomia. En l'edició de 2015 es va atorgar a l'estudiant Pol
Monja Pérez, el 2016 a Víctor Manuel Córdoba.
− Premi a la Solidaritat. S'atorga a una entitat, organització o persona que
hagi desenvolupat un projecte solidari destacat durant l'últim any. En l'edició
de 2015 es va atorgar al Banc d'Aliments, l’any 2016 a Roca Brothers
Foundation.
− Premi a l'Emprenedoria a la Costa Brava - Pirineu Girona. S'atorga a una
entitat, organització o persona que hagi desenvolupat un projecte emprenedor
al territori de la Costa Brava - Pirineu Girona amb el suport del Patronat de
Turisme Costa Brava Girona. 2015: "Celler La Vinyeta" del Mollet de Peralada,
2016: Visual 13.
− Premi a la Música. S'atorga a un artista per la seva trajectòria en el món de
la música. En l'edició de 2015 es va atorgar a Luz Casal i el 2016 a Ainhoa
Arteta.

L’ARTISTA
Nascut a Figueres, Albert Llobet és l'artista que ha dissenyat i ideat els
guardons dels Premis Climent Guitart. Inspirats en les inicials de Climent
Guitart, el guardó es compon d'una peça rotativa sobre un mateix eix, de fusta
i acer.
L’Albert va estudiar disseny a l'Escola Elisava de Barcelona, on es va
especialitzar en disseny industrial. Va estudiar a l'Rhode Islan School of Design
(Providence), considerada una de les millors escoles de disseny i art d'Amèrica.
Més tard es va endinsar en el món gràfic a la Universitat de Southampton
(Anglaterra).
En tornar a Barcelona, va començar a treballar a Stimulo, estudi innovador en
el camp del mobiliari i de la il·luminació. Paral·lelament al disseny, ha
desenvolupat amb gran èxit inquietuds artístiques que havia anat acumulant al
llarg del seu període de formació

EL JURAT
El jurat es compon de 12 membres, relacionats professionalment amb les
categories dels Premis Climent Guitart que es reuneixen anualment per a la
deliberació dels premiats i la celebració dels premis.
− Cristina Cabañas, presidenta de Guitart Hotels, també és presidenta del
jurat dels Premis Climent Guitart.
− Maria Abellanet, consellera delegada del Grup CETT.
− Eugènia Bieto, directora general d'ESADE Business Law & School.
− Octavi Bono, director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya.
− Enric Dotras, president del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar.
− Antonio Escudero, president de la Federació d’Hostaleria de les comarques
de Girona.
− Jaume Giró, director general de la Fundació Bancària La Caixa.
− Juli Guiu, president de Clipper 's Music
− Marian Muro, directora del grup Julià a Espanya.
− Cristina Pinto, directora dels serveis educatius de l'Ajuntament de Lloret de
Mar.
− Josep Puigbó, periodista, director general d'UNDATIA Comunicació.
− Ramon Ramos, director general del Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

GUITART HOTELS
Guitart Hotels és un grup hoteler amb més de 60 anys d'història i una àmplia
experiència en turisme esportiu, familiar, de negocis i cultural. La cadena
hotelera es va fundar en 1955 amb la inauguració de l'Hotel Mar Brava, el
primer hotel del grup, situat a Tossa de Mar.
Cristina Cabañas és la presidenta de la cadena Guitart Hotels, a més
d'associacions com Costa Brava Hotels de Luxe o el Club d'Economia de Lloret
de Mar.
Actualment, Guitart Hotels compta amb 8 establiments, repartits per tota la
geografia catalana: a Barcelona, trobem el Guitart Grand Passage; als Pirineus,
el Guitart La Molina Aparthotel & Spa, a La Molina; a Lloret de Mar, on el grup
hoteler té el cor de la seva activitat i la gestió de l'empresa, trobem el Guitart
Central Park Aqua Resort, el Guitart Gold Central Park Aqua Resort, el Guitart
Hotel Venta de Goya, el Guitart Rosa, l’Hotel GEM Wellness & Spa i
l’Aparthotel Guitart Central Park Aqua Resort.

COMUNICACIÓ
Durant la celebració de la gala dels Premis Climent Guitart s'executa un treball
de gabinet de premsa per aconseguir impactes en diferents mitjans de
comunicació. Durant les dues edicions hem comptat amb la publicació de la
notícia en els següents mitjans:
− La Vanguardia
− La Vanguardia Digital
− Diari de Girona
− El Punt Avui
− Diari Empordà
− Hora Nova
− Nova Ràdio Lloret
− L’Econòmic
− Ràdio Marina
− Finanzas.com
− Agència EFE

CONTACTE
E-mail: premisclimentguitart@guitarthotels.com
Tel. 690 32 56 70

