
  

 

Nota de premsa  
Girona, 10 de desembre de 2015 
 

 
Els premis G! 2015, la festa del turisme gironí, celebren 
la desena edició 

 
 
Els premis G! de turisme de les comarques de Girona, organitzats pel 
Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, 
arriben a la desena edició reunint més de tres-centes persones, entre 
autoritats, guardonats i representants del sector turístic gironí. 
  
Aquest vespre, al Mas Marroch, de Vilablareix, s’han lliurat els Premis G! de 
turisme de les comarques gironines. L’acte ha estat presidit pel president de 
la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Pere 
Vila; el conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, i l’alcalde de Vilablareix, 
David Mascort, i ha estat conduït pels actors Fel Faixedas i Carles Xuriguera. 
  
El president de la Diputació de Girona i del Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona, Pere Vila, ha obert l’acte felicitant els guardonats i felicitant als 
empresaris del sector turístic gironí  «per l’esforç que permanentment fan per 
esdevenir competitius i aguantar en temps de crisi». Vila ha enumerat les 
principals fites assolides per l’entitat de promoció i el sector, i ha introduït 
algunes de les accions estratègiques que s’endegaran a partir de l’exercici 
vinent.  
  
El conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, ha 
clausurat la cerimònia i ha remarcat en la seva intervenció que «si avui la 
Costa Brava i el Pirineu de Girona destaquen en l’oferta turística és pel valor 
afegit que s’ha anat creant i construint a còpia d’esforç dels nostres 
professionals i també pels intangibles com la cultura i la identitat». Puig ha 
mencionat que Catalunya té un model propi de turisme i que l’aposta per la 
sostenibilitat, la qualitat i el turisme responsable ens permeten ser confiats en 
el futur. 
  
La desena edició dels premis G! de turisme de les comarques de Girona ha 
comptat amb el suport de l’Ajuntament de Vilablareix i “la Caixa”. 
  
  
Guardonats dels premis G! 2015 de turisme de les comarques gironines 

«X Premi G! Josep Pujol i Aulí a la tasca professional» a Josep Colomer i 
Trias. http://fitxers.costabrava.org/premis/foto1.jpg 

http://fitxers.costabrava.org/premis/foto1.jpg


  

 

«X Premi G! Xiquet Sabater i el projecte empresarial» a l’Associació de 
Càmpings de Girona. http://fitxers.costabrava.org/premis/foto2.jpg 

«IV Premi G! Especial Jordi Comas i Matamala» a Raimon Martínez Fraile, a 
títol pòstum. http://fitxers.costabrava.org/premis/foto3.jpg 

«I Premi G! Especial Juli Soler i Lobo» a Jaume Subirós i la família Mercader, 
del Motel Empordà de Figueres. http://fitxers.costabrava.org/premis/foto4.jpg 

«X Premi G! de Comunicació de les Comarques Gironines, en la categoria de 
mitjans escrits», a la periodista freelance espanyola Arantxa Neyra per dos 
treballs publicats a les revistes IN Magazine i Condé Nast Traveler, que no ha 
assistit a l’acte per motius professionals.  

«X Premi G! de Comunicació de les Comarques Gironines, en la categoria de 
mitjans audiovisuals», a Óscar Checa de Radio 5 – RNE. 
 http://fitxers.costabrava.org/premis/foto6.jpg 

«IV Premi G! de Comunicació de les Comarques Gironines, en la categoria 
de mitjans digitals» al videobloguer italià  Emiliano Bechi Gabrielli pel vídeo 
digital In Pyrenees. The door to the Costa Brava. 
http://fitxers.costabrava.org/premis/foto7.jpg  

«VI Premi G! de Recerca Yvette Barbaza» a la proposta de projecte titulat «El 
pasturisme: un producte turístic nou per a les comarques gironines? Anàlisi 
de recursos i propostes de futur», de Neus Monllor Rico. 
http://fitxers.costabrava.org/premis/foto8.jpg  

  

Galeria fotogràfica 
  
Us adjuntem fotografies de diferents moments de l’acte dels Premis G! de 
turisme de les comarques gironines 2015 per a la seva difusió i publicació. 
L’autor de les fotografies és Pere Duran. 

http://fitxers.costabrava.org/premis/fotofamilia1.jpg 
http://fitxers.costabrava.org/premis/fotomasmarroch1.jpg 
http://fitxers.costabrava.org/premis/fotogala.jpg 

Per a més informació: 
Premsa Patronat  
vmas@costabrava.org  
Tel. 972 208 401 / Mòbil 686 363 656 
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