
 

Ia. Edició Premis LAURETUM 
Càtedra Climent Guitart 

Reunits a Lloret de Mar, el dia 17 de juny de 2022, els membres del Jurat format 
per: Cristina Cabañas, Cristina Pinto, Pilarín Bayés, Eugenia Bieto i Enric Dotras. 
Seguint les Bases establertes a la convocatòria dels premis, que s’adjunten a 
l’Annex d’aquesta acta, el Jurat acorda: 

En primer lloc, fer un agraïment molt especial a totes les Escoles i Instituts de 
Lloret de Mar per haver participat en aquests Premis que en la seva Ia. Edició, que 
han comptat amb 32 excel·lents treballs candidats a premi i un total de 59 
estudiants participants.  

En segon lloc, destacar l’originalitat dels treballs i l’esforç del jovent de Lloret de 
Mar, que ens mostren una enorme estima cap al poble i el sector turístic en totes les 
seves aportacions. 

Els Premis es distribueixen en les tres modalitats següents: 

Modalitat per a estudiants de Primària: Els participants han d’escriure un 
relat breu, màxim 3.000 caràcters, sobre el tema: La indústria de la felicitat. 
T’agradaria treballar al món del turisme? 

Primer Premi: Val de 250€, per a la compra de material escolar. 

Valeria Gibert, Escola Esteve Carles. 

De 5è curs de Primària. Per la seva entranyable descripció de les vivències d’ella i 
la seva família. Al seu darrer paràgraf diu: “Personalment, crec que el meu pare, 
la meva mare i la meva àvia són feliços treballant pel turisme i cuidant la nostra 
costa. Així doncs, penso que jo seria molt feliç treballant al món del turisme.”  



Segon Premi: Val de 150€. per a la compra de material escolar. 

Pablo Cuerva, Escola Pompeu Fabra 

De 6è curs de Primària. Per la seva originalitat, bondat i un punt de 
romanticisme. La seva darrera frase diu: “Van anar a la platja de Lloret, a veure 
la Dona Marinera i la posta de sol i ara sí que sí, es van fer el primer petó. Un 
petó etern.” 

Tercer Premi: Val de 100€, per a la compra de material escolar. 

Ana Paula González, Escola Àngels Alemany 

De 5è de Primària. Ens diu unes paraules ben senzilles i ben certes: “Treballar al 
món del turisme és com una aventura per descobrir, es pot aprendre molt i de 
manera divertida.” Us convidem a viure aquesta ventura! 

Modalitat per a estudiants d’Educació Secundària Obligatòria: Els 
participants han d’haver realitzat un projecte relacionat amb el món del turisme. 

Primer Premi: Un ordinador portàtil. 

Martina Calero, Escola Immaculada Concepció 

De 3er d’ESO. Per l’elaboració d’un excel·lent vídeo de Lloret de Mar, que parla de 
la seva història, patrimoni, cultura, bellesa natural i l’estima que demostra pel 
seu poble i la seva gent. 

Segon Premi: Un iPad. 

Clara Nocete, Institut Rocagrossa 

De 1er d’ESO. “10 llocs per visitar a Lloret de Mar”. Una senzilla síntesi de tot allò 
que volem que coneguin els nostres turistes i visitants. 

Tercer Premi: Val de 100€, per a la compra de material escolar per a cada 
estudiant al ser un projecte fet en grup. 

Grup format per: Preslav Borislavov, Daniel Knez, Óscar Rojo, Albert Lanzas. 
Institut Ramon Coll i Rodés. 

El seu treball, en format digital, sobre el Camino de Santiago recull no només la 
historia, simbologia, rutes i visites sinó que també incorpora Apps d’interès, 



exercicis d’escalfament, consells nutricionals i uns regles de comportament durant 
el camí que recullen l’esperit del viatge.  

Modalitat per a estudiants de Batxillerat: Els participants han d’haver 
realitzat un Treball de Recerca relacionat amb el món del turisme. 

Primer Premi: Un ordinador portàtil. 

Varg Brangwin, Institut Coll Rodés 

De 2on de Batxillerat. Títol del treball de recerca: SIC HISTORIA INTERFICITUR. 
Un treball que ens recorda la importància de preservar el nostre patrimoni, la 
història, la cultura, els nostres orígens. Uns principis bàsics que formen part del 
model turístic de futur al nostre país. 

Segon Premi: Un iPad. 

Desert 

Tercer Premi: Val de 250€, per a la compra de material escolar. 

Desert 

I, una decisió final d’aquest Jurat. 

A la vista dels treballs presentats, el Jurat ha decidit concedir un Accèssit 
especial, per reconèixer una iniciativa que ens ha sorprès molt positivament. A 
l’Educació Secundària Obligatòria fomentar el treball en equip entorn a un projecte 
educatiu clarament vinculat al turisme és una excel·lent iniciativa, un repte, una 
il·lusió per apropar als joves al seu entorn econòmic i social més pròxim. Concedim 
un premi especial, a l’Institut que ha impulsat als seus estudiants a treballar en 
grup per a planificar un viatge, valorant diferents possibilitats, pressupost i 
aspectes tan necessaris com la sostenibilitat. Per tot això, es concedeix un premi 
especial de 500€ en material escolar a l’Institut Sant Quirze. Recollirà el premi el 
seu Director, Sr. Carles Grabuleda. 

I, en mostra de l’agraïment per la participació de tants estudiants a aquests Premis, 
fem entrega a tots ells d’un petit detall a cada un dels participants. 

Com a secretaria d’aquest Jurat, signo aquest acta. 



Anna Garriga Ripoll 

Directora de la Càtedra Climent Guitart: orientació, innovació i competitivitat al 
turisme de costa. 



I Premis LAURETUM 
Càtedra Climent Guitart 

La Càtedra Climent Guitart: orientació, innovació i competitivitat al turisme de 
costa, amb la col·laboració i patrocini de l’Ajuntament de Lloret de Mar, la 
Fundació Climent Guitart i la Universitat de Girona, convoquen la primera edició 
dels Premis LAURETUM. A continuació es defineixen les bases de la convocatòria. 

Hi podran participar tots els estudiants de Primària, Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat dels centres educatius de Lloret de Mar. 

PREMIS 
Es concediran un total de 9 premis, 3 premis per a cadascuna de les 3 modalitats. 

Modalitat per a estudiants de Primària: Els participants han d’escriure un 
relat breu, màxim 3.000 caràcters, sobre el tema: La indústria de la felicitat. 
T’agradaria treballar al món del turisme? 

Primer Premi: Val de 250€, per a la compra de material escolar. 

Segon Premi: Val de 150€. per a la compra de material escolar. 

Tercer Premi: Val de 100€, per a la compra de material escolar. 

Modalitat per a estudiants d’Educació Secundària Obligatòria: Els 
participants han d’haver realitzat un projecte relacionat amb el món del turisme. 

Primer Premi: Un ordinador portàtil si el projecte és individual o un iPad per a 
cada estudiant si el projecte és en grup. 

Segon Premi: Un iPad si el projecte és individual o un val de 150€ (per a la compra 
de material escolar) per a cada estudiant si el projecte és en grup. 

Tercer Premi: Val de 250€, per a la compra de material escolar, si el projecte és 
individual o un val de 100€ per a cada estudiant si el projecte és en grup. 

Modalitat per a estudiants de Batxillerat: Els participants han d’haver 
realitzat un Treball de Recerca relacionat amb el món del turisme. 

Primer Premi: Un ordinador portàtil. 

Segon Premi: Un iPad. 

Tercer Premi: Val de 250€, per a la compra de material escolar. 



CONSIDERACIONS GENERALS 
Cada centre educatiu presentarà els relats, projectes o treballs en un nombre 
màxim de 5 per a cadascuna de les modalitats convocades. 

Termini de lliurament dels treballs: 15 de juny de 2022. 

Els relats, projectes o treballs de recerca s’han de presentar en format digital (pdf) a 
l’adreça premis@catedraclimentguitart.cat o mitjançant correu postal a l’adreça C/
Constantí Ribalaigua 7, 17310-Lloret de Mar. 

El Jurat estarà format per: Cristina Cabañas, Pilarín Bayés, Eugènia Bieto, Cristina 
Pinto i Enric Dotras. Actuarà com a secretària del Jurat, amb veu i sense vot, la 
directora de la Càtedra. 

Els membres del Jurat es reserven el dret a deixar desert algun premi. 

El veredicte es llegirà a Lloret de Mar, el dia 6 de juliol de 2022, durant l’acte de 
lliurament de Premis. 

Els guanyadors d’aquests Premis cediran, sense límit temporal, els drets sobre els 
continguts dels relats, projectes o treballs, que es dipositaran a un fons públic de la 
Càtedra Climent Guitart. 

Una de les finalitats de la Càtedra Climent Guitart és promoure el coneixement 
sobre l’activitat turística a la costa i aquests Premis són el primer pas per a què tota 
la ciutadania de Lloret de Mar hi participi. Properament també es convocaran més 
Premis per a estudiants de Cicles Formatius i Universitaris, per arribar a tota la 
joventut del nostre poble. 

  

Lloret de Mar, a 16 de maig de 2022. 

mailto:premis@catedraclimentguitart.cat

