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Presentació

Condicions Bàsiques
Els sol·licitants de la beca hauran d’estar en possessió del títol acadèmic en estudis d’ensenyament reglats o propis procedents de:
› Grau en Turisme

Unió d’Empresaris
d’Hostaleria i Turisme
COSTA BRAVA CENTRE

La Unió d’Empresaris
d’Hostaleria i Turisme de
la Costa Brava Centre, amb
l’objectiu de millorar la formació
dels professionals del sector
com a màxima garantia per a la
qualitat de l’oferta turística i per
a l’èxit de les nostres empreses,
dota i convoca la 24ª edició de
la Beca Xiquet Sabater, per a
titulats d’estudis en hostaleria
i/o turisme, alhora que rendeix
homenatge a qui fou un dels
hotelers més emblemàtics
d’Espanya i president de l’entitat
prop de divuit anys.

› Grau en Gestió Hotelera i Turística
› Grau en Publicitat i Relacions Públiques
› Grau en Màrqueting

Documentació
Per optar a la beca, els candidats hauran de presentar:
1. Imprès de sol·licitud.
2. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat.
3. Currículum Vitae amb fotografia actual tipus carnet.
4. Original o fotocòpia compulsada de la certificació acadèmica
completa dels estudis cursats, en què s’especifiquin totes les
matèries i qualificacions, curs a curs.
5. Carta de motivació i/o declaració d’interessos (màxim una
plana).
6. Projecte emprenedor / treball /estudi de recerca en format
paper i pdf.

D OTAC I

Procés de selecció
S’efectuaran proves, de caràcter eliminatori, per aquest ordre:

Ó ECON
ÒM

3.000,00

1. Treball final de Grau
La Facultat de Turisme de la Universitat de Girona triarà els 3 millors treballs.
2. Avaluació de la documentació i entrevista
Els membres del jurat avaluaran els treballs i la documentació presentada. Hi haurà
una entrevista personal i presencial el dia, hora i lloc que se’ls convoqui amb el mateix
tribunal, per tal de puntuar les seves condicions personals i l’interès i projecció futura
del seu pla d’estudis.
3. Nomenament de guanyador/s
Un cop acabades les entrevistes, el tribunal estudiarà els resultats obtinguts pels
candidats i emetrà un veredicte, la decisió del qual s’ajustarà estrictament a les normes
presents, per la qual cosa, el sol·licitant, i pel sol fet de ser-ho, es compromet a acceptar
aquests criteris sigui quin sigui el resultat, que no serà revocat sota cap circumstància.
4. Lliurament del premi
Es nomenarà i es lliurarà el premi el dia, lloc i hora que convoqui el tribunal.
L’organització es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus de modificacions respecte les bases.

Per a més informació:

UNIÓ D’EMPRESARIS D’HOSTALERIA I TURISME - COSTA BRAVA CENTRE
Judit Lloberol: T. 972 600 069 - jlloberol@grupcostabravacentre.com
www.grupcostabravacentre.com
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€

d’Hostaleria de la Costa Brava Centre des de
l’any 1977 fins al març del 1995, membre de la
Cambra de Comerç de Palamós i de la Federació
Provincial d’Hostaleria. Fou probablement el millor
propagandista de les excel·lències de la Costa
Brava gràcies als seus nombrosos contactes amb
periodistes d’arreu del món.
La seva tasca fou reconeguda i premiada
internacionalment en el transcurs d’aquests anys:
› Medalla de Bronze, Plata i Or al Mèrit Turístic.
› Diploma de “Courtoise” lliurat pel Ministeri de
Turisme de França.

FRANCESC SABATER I MÉCRE.

“XIQUET”

Kama Kura (Japó) 9 d’octubre de 1918.
Aiguablava (Begur – Baix Empordà) 16 de març de
1995.
Destacà des de molt jove com un gran esportista,
essent diverses vegades campió d’Espanya de
natació.
L’any 1940, arran del seu casament amb Catalina
Mató i Capellà, s’integrà en el món de l’hostaleria
i inicià amb la seva família la transformació de
l’Hostal “Ca la Clareta” a Fornells, fins a convertirlo en l’actual Hotel Aiguablava, de gran prestigi
internacional i un dels més lloats i premiats dins i
fora de Catalunya.
Home de gran esperit corporativista fou soci
fundador i president de la Unió d’Associacions

› Diploma al Mèrit Turístic del Govern català.
› “Amable del Turismo”
› Director de l’any
› Medalla de la província de Girona
› “International Hotel and Tourism Award”
› “Importante del Turismo”
› Gold Star lliurat per “Tourism and Communications
Magazine”
› Premi “”Gourmetour” de l’any
› Timó d’Or del Gremi d’Hostaleria Costa Brava
Centre
› Medalla d’Or del Turisme. Generalitat de Catalunya
› Medalla President Macià al Mèrit al Treball.
Generalitat de Catalunya
Però, per damunt de tot, “Xiquet “ va ser un amic per
cadascun dels seus clients i un exemple permanent
per a tota la gent de l’hostaleria.

