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Condicions Bàsiques

Presentació
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 l’Ajut 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.

1. Acadèmiques
El candidat de la beca haurà d’estar en possessió del títol acadèmic en estudis d’ensenyament reglats o propis procedents de:
› Cicles formatius de grau superior de la família professional d’hoteleria i turisme

Procés de selecció
1. Nomenament del guanyador
L’Institut triarà l’alumne de l’any
2. Lliurament del premi
Es nomenarà i es lliurarà el premi el dia,
lloc i hora que convoqui el tribunal.

Dotació econòmica

500,00 €

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

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 convertir-lo
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 d’Hostaleria de la

› 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.

