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en dubte la capacitat de contrastar informa-
cions de la societat davant del més de 50% 
del fracàs escolar. També va opinar sobre les 
noves tecnologies. A continuació i parlant de 
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amb una mica menys, des del punt de vista 
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sos, serà molt complicat tirar endavant, tot i 
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una lenta recuperació econòmica. 
En acabar les exposicions dels ponents al 

debat, es va obrir un torn de precs i preguntes en 
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en general com els mateixos ponents, i el debat 
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hom, acompanyada d’una copa de cava.
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fotomusical “El millor de l’Índia”, elaborat 
per l’associat Josep Rovira, amb les millors 
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congrés internacional celebrat recentment 
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paraules enorgullit del fantàstic resultat ob-
tingut tant de participació dels associats com 
de les conclusions obtingudes en les jornades 
de treball, així com de les darreres activitats 
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na a la Costa Brava, amb la degustació d’un 
esplèndid dinar d’arròs negre, i la dels com-
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de Barcelona, va tenir lloc el V debat 
Acpetur de periodisme i turisme, per tal 
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mitjans de comunicació en la crisi turística”. 
El debat va comptar amb la participació d’en 
Joan Molas, president de la Confederació 
d’Empresaris Hotelers d’Espanya; Vicenç 
Lozano, periodista dels Serveis Informatius 
Internacionals de TV3; Tirso Maldonado, ex-
pert en xarxes socials; Ricard Fernández Deu, 
reconegut periodista i escriptor, i Francesc 
Vila, comissionat de Turisme de la Diputació 
de Barcelona. Va ser moderat pel president 
d’Acpetur, Domènec Biosca, i la secretària 
executiva de l’Associació, Marga Solé.
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per part del president d’Acpetur de la darre-
ra edició de la revista “Actual”, editada per 
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en breu. A continuació, Marga Solé va pre-
sentar els ponents i va posar sobre la taula de 
debat preguntes com: davant la crisi, poden 
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Els periodistes estan realment motivats a par-
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El primer en intervenir va ser Joan Mo-
las, el"*+! "3!"#/,)-=!$"!7$,!-."*+)",!%"-/"
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no funciona; i, en comptes d’investigar les 

causes del problema real, els mitjans de co-
municació es limiten a adjudicar el problema 
a tot el sector hoteler en general, transmetent 
així una informació errònia a la societat, al-
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va mostrar realment preocupat per la manca 
de rigor informatiu. 

A continuació, va tocar el torn a Vicenç 
Lozano'") "*+! ")&"3!",/&.$!$")-"#/-.$!"()"

les opinions d’en Molas i va concloure la 
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tots estem vivint, juntament amb un moment 
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convertir entre tots en un moment millor i 
amb més diàleg per part de tothom.

A continuació, en Tirso Maldonado va 
presentar als assistents al debat les noves xar-
xes socials amb una explicació planera i ame-
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les xarxes socials són mitjans molt efectius per 
a generar negoci avui en dia i va posar com a 
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Per la seva banda, Ricard Fernández 
Deu" 3!" 0!$ !$" &/2$)" ) &" )4)#.)&" () " *+)" )  "

denomina la “triple pantalla”, formada per la 
televisió, internet i el telèfon.

Tancava l’aportació dels ponents, el Sr. 
Francesc Vila," ) " *+! "3!" #/,)-=!$"0/&!-."

VÊdebatÊAcpeturÊdeÊperiodismeÊiÊturisme
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Reyes y Varón, una de les més impor-
tants distribuïdores de productes d’alimen-
tació i begudes d’alta gamma, ha presentat 
recentment els seus principals productes (tot 
pensant en el Nadal) en els salons de l’hotel 
Melià Sitges.

La convocatòria va esdevenir un autèntic 
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Joan Bosch.
Els restauradors més destacats de Bar-

celona i Tarragona (Joan Pedrell, Manolo 
Gil, Fernando López, Manel Morell, José 
Antonio Vidal, Florencio Martínez, Jordi 
Mestres, Antoni Romero, Elias Morales 

i un llarg etc.) van degustar els productes 
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d’un breu parlament de Rafael Reyes i el 
lliurament de diversos diplomes per part del 
president de l’Acadèmia de Tastavins, de 
Vilafranca'" 3!-" F!+(%$" () &" 0 !.&" $)! %.>!.&"

pel xef propietari de Can Bosch, regats amb 
excel·lents vins de diferents cellers.
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cipal de Turisme dedica anualment a 
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del món del turisme de la nostra ciutat, 
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al Teatre Metropol. L’acte va ser presidit per 

l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Balleste-
ros. També van assistir-hi altres autoritats com 
el conseller de la Generalitat, Josep Huguet i 
Biosca; Xavier Sabaté, delegat del Govern de 
la Generalitat; Sergi de los Ríos, president per 
delegació del Patronat Municipal de Turisme 
de Tarragona i tinent d’alcalde de l’Àrea de 
Promoció i Estratègies de la ciutat i Projecció 
Exterior; a més d’altres personalitats de l’àmbit 
turístic, empresarial i polític de les nostres 
#/,!$*+)&"%"(;!$$)+"() "0!C&D
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la il·lusió i la constància dels professionals 
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ocasió, es va atorgar de manera molt especial 
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s’executarà durant els pròxims tres anys amb 
un pressupost de més de 4 milions d’euros.

El Pla de Competitivitat Turística de la 
Tàrraco Romana marca les estratègies i objec-
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Tarragona com una destinació de turisme 
urbà, i la Tàrraco Romana com una de les 
principals destinacions de turisme cultural de 
la Mediterrània.  El Pla forma part dels Plans 
de Competitivitat —orientats a destins turís-
tics de projecció internacional— del Pla del 
X+$%&,)"E&0!-9/ "H/$%.>B"STST'") "*+! "0$).6-"
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sigui el més competitiu i sostenible i aporti el 

màxim benestar social, i comporta un conveni 
de col·laboració entre Turespaña (Instituto 
de Turismo de España), el Departament i el 
Consorci d’entitats locals format pel Consell 
Comarcal del Tarragonès i per tots els munici-
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Altafulla, Constantí i Roda de Berà), inclosos 
dins la declaració del Patrimoni Mundial per 
la UNESCO.

L’orientació temàtica del Pla ve donada 
per la declaració, per part de la UNESCO, de 
*+%->)",/-+,)-.&"$/,!-&" /#! %.>!.&")-") &"
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a Patrimoni Mundial l’any 2000.
 Dintre de les estratègies previstes, s’hi 

anuncien la de cohesionar com a destinació 
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Romana, la de generar una imatge de Tarragona 
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mercats emissors, la de vincular el patrimoni 
de Constantí com un actiu de la ciutat i la de 
desenvolupar una oferta innovadora de produc-
tes turístics a la ciutat i de turisme cultural a 
Roda de Berà i Altafulla, entre d’altres.

El guardó se’l va endur el Departament 
d’Innovació, Universitats i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya, pel seu inestimable 
suport i aportació al Pla de Competitivitat i per 
apostar, des del primer moment, pel projecte i 
presentar-lo al Ministeri d’Indústria, Turisme 
%"Y/,)$=D"P!"$)#/  %$") "0$),%'") "#/-&)  )$'"

Josep Huguet i Biosca.
I els diplomes van ser per a: l’Escola Univer-

sitària de Turisme i Oci de la Universitat Rovira 
i Virgili, per l’elaboració, preparació i redacció 
del Pla de Competitivitat Turística Tàrraco Ro-
mana. Va recollir-lo Salvador Anton Clavé, el 
director; l’ajuntament d’Altafulla, per la seva 
integració al Pla, en formar part del conjunt 
!$*+)/ OF%#"$/,<"()# !$!."?!.$%,/-%"W+-(%! '"

amb la vil·la romana dels Munts. Va recollir 
el premi, Josep M. Gené i Torrell, l’alcalde; 
l’ajuntament de Constantí, per la seva integració 
! "? !'")-"4/$,!$"0!$."() "#/-:+-."!$*+)/ OF%#""

romà declarat Patrimoni Mundial, amb la vil·la 
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romana de Centcelles. Va recollir-lo, Josep M. 
Sabaté i Sans, l’alcalde; l’ajuntament de Roda 
de Berà, per la seva integració al Pla, en formar 
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Patrimoni Mundial, amb l’Arc de Berà. El va 
recollir Maite Huerta Hortelano, l’alcaldessa; 

el Consell Comarcal del Tarragonès, pel seu 
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possible el Pla de Competitivitat Turística de la 
Tàrraco Romana. Va recollir el premi, Eudald 
Roca Gràcia, el president; i Turespaña, pel seu 
inestimable suport i aportació al Pla i per aprovar 
el projecte com un dels guanyadors,  a més de 
destacar-lo públicament com a pla ben elaborat 
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emana un desig… el nostre ja 
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dels Premis. Té, com a punt 
de partida, els llums d’oli antics fets de fang, 
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romana. S’ha relacionat una llàntia romana amb 
el mite d’Aladí, amb la possibilitat de demanar 
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la ciutat, en general, ja ha obtingut el seu, el 
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Els Premis Tarragona Turisme van comptar 
amb l’assistència de tots els sectors de la ciutat, 
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benvinguda als seus hostes, la presentadora (la 
Ruth Boza^"#!$!#.)$%.>!(!"#/,"+-"),0)$!(/$"

romà… L’acte es va completar amb l’actuació 
musical de dues cantants de l’òpera genovesa: 
la soprano, Maria Romano, i la contralt, 
Rossella Pellegrino'" )&"*+! &"3!-"%-.)$0$).!$"

<$%)&"*+)")3/#!3)-" ;80/#!"$/,!-!D"J!"4)&.!"3!"
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Teatre Metropol.
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A
ra fa uns mesos, la Diputació de Tar-
ragona i el Patronat de Turisme de la 
institució intercomarcal, davant les 
informacions aparegudes sobre pos-

sibles canvis a l’accionariat de PortAventura, 
3!-",!-%4)&.!$" !"&)3!"%-*+%).+("0) "4)."*+)"

el projecte PortAventura segueixi tenint una 
clara connexió amb l’activitat empresarial del 
país i se’n garanteixi la seva continuïtat i les 
%-3)$&%/-&"-)#)&&<$%)&"*+)"0)$,).%-"!4$/-.!$"

competitivament el futur.
L’entrada a l’accionariat del grup ita-

 %<" _-3)&.%-(+&.$%! " &%F-%7#!"  !" %-#/$0/$!#%B"

d’un soci amb una alta capacitat d’inversió i 
+-!"  !$F!".$!:)#.O$%!")-") ".),0&'":!"*+)"()&"

de l’any 1990 ha anat vinculant-se a diversos 

projectes empresarials del sud d’Europa i ha 
assolit un volum d’inversió superior als 2000 
milions d’euros. El seu interès s’ha centrat, 
principalment, en els àmbits industrial, tec-
nològic, de la salut i de lleure. 

L’entrada d’un nou grup inversor 
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nou impuls per a PortAventura. De la ma-
.)%A!"4/$,!'" !"3%-#+ !#%B"0$%-#%0! "*+)"Cri-
teria segueix tenint amb PortAventura signi-
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empresarial del país i del nostre territori.
La consolidació de l’oferta hotelera crea-

da de nou, el desenvolupament del producte 
golf i la nova oferta orientada al mercat de les 
reunions faran de PortAventura un producte 

encara més important pel conjunt de la de-
marcació i al servei de l’activitat econòmica 
del territori.

PortAventura és un projecte d’alt valor 
estratègic pel nostre territori. Des de l’inici, 
va rebre l’impuls del govern de la Generalitat 
i dels municipis directament vinculats per a 
4)$5 /"0/&&%2 )"!.)-)-." !"%,0/$.<-#%!"*+)".)-%!"

com a element d’impuls del sector turístic de la 
demarcació. El seu recorregut al llarg dels anys 
 ;@!"#/-7F+$!."#/,"+-"() &"0$/:)#.)&".+$C&.%#&"()"

més abast a la Mediterrània, amb una inversió 
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D
esprés de sis mesos de rodatge, el nou 
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passat dia 6 d’octubre, en un acte festiu 
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president de la Diputació de Tarragona, Josep 
Poblet; els alcaldes de Reus, Tarragona, la Ca-
nonja, Salou i Vila-seca, Lluís Miquel Pérez, 
Josep Fèlix Ballesteros, Roc Muñoz, Enrique 
Granados i Josep Poblet; els presidents de les 
Y!,2$)&"()"Y/,)$="()"Q)+&"%"X!$$!F/-!'"Isaac 
Sanromà i Alberto Abelló; i els presidents de 
les Denominacions d’Origen Montsant, Terra 
Alta, Tarragona, Conca de Barberà, Priorat i 
Catalunya, Jaume Domènech Jordà, Jaume 
Descarrega Pié, Josep Lluís Brugés, Carles 
Andreu i Salustià Álvarez, entre d’altres. 
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Boella, a la localitat de la Canonja (Tarragona) 
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trucció, i les sis restants, a l’antiga masia del 
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la prestigiosa interiorista, Estrella Salietti, i 
#/-#)2+()&"0)$" ;!$*+%.)#.)'"Carles Cugat; es-
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dos d’individuals, carta de coixins, TV plasma, 
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completa l’oferta d’oci i gastronomia del 
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amb un dels millors centres del convencions 
del país, La Boella Conventions Resort, un molí 
d’oli on s’elabora l’oli d’oliva verge extra La 
Boella, premiat com a millor oli d’Espanya el 
STTd"0) "W%-%&.)$%"(;!*+)&."!-9'"+-"#)  )$"/-"

s’elaboren els vins DO Tarragona, una vinoteca 
i botiga gourmet i un restaurant gastronòmic, 
l’Espai Fortuny, on trobem la cuina avant-
guardista i creativa del xef, Manu Ramírez.  
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