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Acte d’Entrega dels Premis de la III Edició: 

 
En la III edició dels Premis del Turisme Rural Sostenible s’han convocat set modalitats de premis 

adreçats a reconèixer els esforços realitzats per les administracions i les empreses en el territori 

català. En aquesta III edició s’ha incorporat per primera vegada un premi internacional destinat a 

donar visibilitat a les bones pràctiques sostenibles en els allotjaments rurals europeus.  

 

L’acte d’entrega es va celebrar el dia 30 de maig de 2019 a l’Auditori del Vinseum de Vilafranca del 

Penedès (Plaça Jaume I, 1) en un acte públic presidit per autoritats locals i de les administracions 

catalanes:  Sr. Miquel Samper, Diputat delegat de Turisme de la Diputació de Barcelona, Sra.   

Mercè Rius i Serra, Directora General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic (Departament 

de Territori i Sostenibilitat), Sr. Patrick Torrent, director executiu de l’Agència Catalana de 

Turisme, Sra. M. Dolors Rius, Regidora de Turisme de l’Ajuntament de Vilafranca, Sr. Jan Tjosaas, 

President de Eurogîtes, Sr. Anton Bundó, President de Turalcat i Sr. Santi Vallès, 

vicepresident de l’Associació Masies del Penedès. 

 

Jurat 

 

Els membres del Jurat que han valorat totes les candidatures presentades en aquesta III Edició dels 

Premis han estat escollits per la seva sòlida experiència en el món del turisme i la sostenibilitat. El 

jurat ha estat integrat pels següents professionals: 

 

President: 

 

Klaus Ehrlich 

Secretari General de Eurogîtes 

 

Vocals: 

 

Carme Rubió 

Subdirectora de Programació Turística del Departament d’Empresa i Coneixement 

 

María José Sarrias 

Cap del Servei de Qualificació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat 
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Francesc Vila 

Gerent de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona 

 

Juli Alegre 

Director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida 

 

Anton Bundó 

President de Turalcat 

 

Secretària: 

 

Montserrat Coberó 

Directora dels Serveis Tècnics de TURALCAT 

 

 

Modalitats i Premis concedits en la III Edició dels Premis del Turisme Rural Sostenible  

 

El veredicte del Jurat ha decidit concedir el premi, per a cada modalitat convocada, als candidats 

que es relacionen seguidament: 

 

En les modalitats de premis dirigits a reconèixer la bona tasca de les entitats públiques: 

 Millor iniciativa per impulsar la sostenibilitat en l’activitat turística  

Premi concedit al Projecte Gratitud Pallars impulsat per l’Associació Marques de Pastor, entitat 

amb una llarga i innovadora trajectòria de treball en l’impuls del turisme en el Pallars Jussà, sempre 

amb un enfòc sostenible. Està presidida per la Sra. Mireia Font i recull el premi la Sra. Mercè 

Mitjans. 

 Millor iniciativa de desenvolupament rural a través del turisme   

Davant la gran qualitat de les candidatures presentades, el Jurat ha decidit atorgar enguany el premi 

a dos dels projectes presentats: 

Botigues antigues de Calaf, un projecte impulsat per l’ajuntament de Calaf, des de la regidoria de 

turisme. Recull el premi la Sra. Montserrat Mases, regidora de Promoció Econòmica i Turisme 

 



PREMIS DEL TURISME RURAL SOSTENIBLE 

                 PREMIS CONCEDITS 
                   - III Edició 2019 -  

 

3 

 
 

 

Rutes agroalimentàries del Lluçanès, una iniciativa desenvolupada dels del Consorci del Lluçanès 

que posa en valor l’essència de les activitats en el medi rural amb la ruta de la llet i la ruta del pa que 

permet visitar obradors, explotacions agroramaderes i diversos atractius turístics de la comarca.  

Recull el premi el Sr. Xavier Barniol, director del Consorci del lluçanès. 

 Millor iniciativa de posada en valor turístic del patrimoni cultural     

Premi concedit al Centre d’Interpretació de la Pedra Seca, amb seu a Torrebesses, que treballa per 

al conservació i la posada en valor de tot el quantiós i importantíssim patrimoni arquitectònic rural 

en pedra seca que conserva la Catalunya rural. Recull el premi l’alcalde de Torrebesses, el Sr. Mario 

Urrea. 

 

En els premis dirigits a reconèixer la sostenibilitat de les empreses turístiques: 

 Millor conjunt de pràctiques sostenibles en els allotjaments rurals catalans 

Premi concedit a l’Allotjament rural Masia Spa Can Pascol, de Pontons (Alt Penedès) que excel·leix 

per l’esforç en gestionar l’establiment amb energies renovables, per estalviar recursos hídrics i 

gestionar correctament els residus tot oferint un altíssim nbivell de qualitat en els serveis als seus 

clients. Recull el premi la Sra. Sílvia Vinyarta 

 Millor conjunt de pràctiques sostenibles en el sector de la restauració 

En aquesta categoria, molt debatuda perquè s’hi van presentar un bon nombre de candidatures 

d’alt nivell, finalment el jurat va decidir concedir-lo a l’Hotel Muntanya Prullans de la Cerdanya. 

Recull el premi el Sr. Josep Cuscó en representació del director el Sr David Isern i del conjunt de 

propietaris. 

 

En la categoria de Premi Internacional: 

o Millor conjunt de pràctiques sostenibles en allotjaments rurals europeus 

El premi es concedeix a l’Allotjament Rural Le Grange d’Ychippe per la seva excel·lent gestió del 

tracte al client mentre conserven un magnífic entorn. Recull el premi la Sra. Veronique Déhou, 

representant del turisme rural de la Wallonie (Bèlgica) 
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En la categoria dedicada a reconèixer la tasca dels mitjans de comunicació: 

 Millor aportació a la comunicació del turisme rural i sostenible   

El jurat ha decidit, per unanimitat, concedir el premi al programa de Catalunya Ràdio Green 

MeteoMauri per l’excel·lent tasca que venen realitzant en favor de la sensibilització de la 

ciutadania. Recull el premi el Sr. Francesc Mauri que intervé posant de relleu la important tasca que 

desenvolupen els mitjans públics catalans, l’excel·lent tasca que realitza tot l’equip del programa, 

encapçalat per la Sra. Núria Ventura, en qualitat de productora del programa i finalitza esmentant la 

rellevància del turisme a les àrees rurals per a fer pedagogia del valor de la conservació de l’entorn i 

la transmissió de bones pràctiques ambientals. 

 

Premi especial dedicat a figures capdavanteres en la lluita per la defensa de l’entorn: 

- Reconeixement Especial a una trajectòria exemplar en defensa d’un futur més 

sostenible  

El jurat ha decidit concedir-li aquest reconeixement al Dr. Martí Boada per la seva llarga 

trajectòria d’estudi i defensa del patrimoni natural i pels seus esforços en la divulgació entre 

la societat catalana amb nombroses publicacions i el programa de TV3 Boscos. 

 

 


