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El president del Govern, Artur Mas, acompan-
yat del conseller d’Empresa i Ocupació, Felip 
Puig, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, 

ha presidit aquest vespre al Museu Nacional d’Art 
de Catalunya (MNAC) l’acte de lliurament de guar-
dons del Turisme a Catalunya, que han reconegut 
la trajectòria de diferents professionals, empreses i 
entitats del sector que han contribuït al desenvolu-
pament del turisme al nostre país. A l’esdeveniment 
hi han assistit en representació de la Diputació de 
Lleida el vicepresident del Patronat de Turisme, Ge-
rard Sabarich, i el director del Patronat, Juli Alegre. 
L’acte de lliurament de guardons del Turisme a Cata-
lunya 2015 s’ha celebrat en el marc del Dia Mundial 
del Turisme, que es commemora anualment el 27 de 
setembre. 

El  jurat, format pels components del Consell de la 
Taula de Turisme, ha reconegut amb la Medalla del 
Turisme de Catalunya en la categoria de Millor 
Experiència Turística l’empresari Jaume León 
Andrès, d’Os de Balaguer. Jaume León, entregat a 
la creació de producte turístic innovador i experien-
cial, especialment  a les comarques d’interior, és el 
president i autèntica ànima i motor de l’Associació 
Turística Montsec, i un dels principals responsables 
del creixement turístic de la comarca de La Noguera 
en els darrers anys. Jaume León és també director de 
l’Agència Receptiva Tu i Lleida, director de Cim ho-
tels, president de l’Associació d’empresaris i comer-
ciants de la Noguera Alta – Les Aspres del Montsec, 
membre de la Junta Directiva de l’Associació Cata-
lana de Professionals de Turisme (ACPT) i president 
de la Confraria de Campaners de Catalunya.

El vicepresident i el director del Patronat de 
Turisme assisteixen a l’acte de lliurament 
de guardons del Turisme a Catalunya 2015

El president de la Generalitat, Artur Mas, ha presidit aquest vespre la 30a edició dels Premis del 
Turisme a Catalunya, que ha reconegut l’estació d’esquí de Tavascan en la categoria d’Innovació i 
l’empresari Jaume León Andrès en la categoria de Millor Experiència Turística

Grup dels premiats amb els guardons del Turisme a Catalunya amb el president de la Generalitat, Artur Mas.
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També ha estat guardonada en la categoria 
d’Innovació l’Estació d’Alta Muntanya de Tavas-
can, del municipi de Lladorre, al Pallars Sobirà. Ha 
recollit el guardó l’alcalde del municipi de Lladorre i 
director de l’estació d’esquí de Tavascan, Salvador 
Tomàs. 

Tavascan és el primer complex hivernal de tot l’Estat 
a tenir un recorregut per a persones amb diferents 
capacitats intel·lectuals i físiques. Disposa d’una sè-
rie de Circuits Inclusius “Sumant Capacitats” per tal 
de millorar l’experiència a la muntanya de les per-
sones amb més dificultats. Fora de la pràctica més 
esportiva, destaquen també els seus tallers i activi-
tats integrats en l’entorn. El projecte és apadrinat per 
Kilian Jornet.

El jurat ha destacat també els projectes d’altres em-
preses i entitats de les comarques de Lleida que han 
resultat finalistes en cadascuna de les categories se-
güents:

4Turisme Responsable: Conselh Generau d’Aran 

(Vielha, Lleida).

4Millor Experiència Turística: Consorci Ecomu-
seu de les Valls d’Àneu (Esterri d’Àneu, Lleida).

2016, Any de la Gastronomia i l’Enoturisme

La celebració del Dia Mundial del Turisme ha estat 
el marc idoni per anunciar que el 2016 serà l’Any de 
la Gastronomia i l’Enoturisme, de manera que la Di-
recció General del Turisme i l’Agència Catalana de 
Turisme centraran bona part de les accions de l’any 
vinent a promocionar la gastronomia i els vins cata-
lans des del vessant turístic. 

Cal destacar, a més, que Catalunya ha estat no-
menada Regió Europea de la Gastronomia 2016 
per l’Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, 
Arts i Turisme (IGCAT). Aquest títol pretén estimu-
lar, recopilar i difondre el coneixement per contribuir 
a una millor qualitat de vida a les regions europees 
mitjançant la promoció de les cultures alimentàries i 
l’estímul de la innovació gastronòmica.

Moment on l’empresari, 
Jaume León, rep el 
guardó del Turisme 
de Catalunya, amb 
el president de la 
Generalitat, Artur Mas.

Moment on l’alcalde de 
Lladorre i director de 

l’Èstació de Tavascan, 
Salvador Tomàs, 
rep el guardó del 

Turisme de Catalunya, 
amb el president de la 
Generalitat, Artur Mas.


