
 

NOTA INFORMATIVA 
Lloret de Mar, 16 de març de 2018 
 
Aquest vespre s’han entregat els Premis G! del Patronat de Turisme Costa Brava Girona 

 

JOSEP MARIA MOLIST, PREMI JOSEP PUJOL AULÍ  
A LA TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL  

 
• Molist és president de la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de 

Mar, fundador i president del grup hoteler familiar Evenia Hotels. 

• S’ha destacat la seva llarga trajectòria professional al sector turístic, 
des del 1965, i la seva contribució a la dinamització de l’entorn. 

  

Josep Maria Molist, president de la Mesa Empresarial de Turisme i fundador i president del 
grup hoteler familiar Evenia Hotels, ha rebut aquest vespre el premi G! Josep Pujol Aulí, a la 
trajectòria professional, que lliura el Patronat de Turisme Costa Brava Girona. 

Durant la celebració de la dotzena edició dels premis, que ha tingut lloc a l’Hotel Carlemany 
de Girona, Molist ha recollit el guardó acompanyat de la seva dona i els seus fills, que també 
es dediquen al sector turístic. Molist ha explicat que “rebre aquest guardó és un honor. Fa 
més de 50 anys que treballo en el món del turisme, un sector que requereix renovar-se 
contínuament i adaptar-se als nous temps”.  

La seva vinculació al territori, sobretot al municipi de Lloret de Mar, on té la seu de la 
majoria de les empreses que presideix, ha estat molt estreta des dels seus inicis 
professionals. L’Ajuntament de Lloret de Mar, que ha impulsat el reconeixement de la seva 
figura, valora molt positivament la seva implicació per la millora del turisme amb la 
participació activa en el món de l’associacionisme i organismes publicoprivats.  

Llarga i ininterrompuda trajectòria professional 

Josep Maria Molist i Codina (Tona, Osona, 1940), està vinculat empresarialment al municipi 
de Lloret de Mar des del 1965. Molist és enginyer industrial, historiador, té un màster en 
gestió gerencial i també ha estat director adjunt de l’Institut de Ciències de l’Educació de la 
Universitat Politècnica de Barcelona (UPC), on va ser professor. Va ser cofundador, director i 
president de l’Escola IPSI, escola d’ensenyament mitjà de Barcelona.  
 
Actualment, a part de presidir la Mesa Empresarial de Lloret de Mar i Evenia Hotels, també 
presideix l'agència de viatges Evenia Travel Service, amb seu a Lloret de Mar. El seu grup 
hoteler té 15 establiments repartits a Lloret de Mar, Salou, Calafell, Barcelona, el Pirineu 
aragonès, Andorra, Roquetas de Mar (Almeria), Madrid, Portugal i Panamà. El grup familiar 
contempla el turisme de platja, de ciutat, de muntanya, esportiu i de congressos, afavorint el 
turisme en totes les èpoques de l’any. Els seus establiments a Lloret de Mar formen un 



 

complex turístic, l’Evenia Olympic Resort, format per 4 hotels, un Palau de Congressos i un 
centre de salut amb spa i fitness. Durant la seva carrera professional, Molist ha estat en 
altres sectors com el dels transports, amb Autocars Molist, o en activitats de consultoria de 
gestió empresarial. 
 
Promoció del patrimoni de la Costa Brava 

A través d’Evenia Travel Service, agència de viatges de la Costa Brava, Molist ha fomentat el 
turisme a la Costa Brava i a Girona. L’organització d’activitats i tours de l’agència han portat 
a milers de persones a visitar les platges de la Costa Brava i a descobrir la història de la 
ciutat de Girona. L’agència contempla també l’allotjament i serveis per fer una organització 
integral del viatge, que es complementen amb el grup hoteler Evenia Hotels. 
 
Des d’Evenia Hotels s’ha col·laborat en diverses accions desenvolupades per donar visibilitat 
al patrimoni i als elements que identifiquen el territori, com és la convenció de bloggers i 
influencers TBEX, el 2015. Ambdues empreses, Evenia Travel Service i Evenia Hotels, 
treballen estretament des de la dècada dels 70, amb grans agències tour operadores com 
TUI, Thomas Cook i Thomson Holidays. 
 
Impulsor de la dinamització de l’entorn 

Durant la seva presidència a la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar, precedida per 
la de Climent Guitart, Molist ha desenvolupat el Pla Operatiu de Renovació de Lloret de Mar, 
conjuntament amb l’Ajuntament de Lloret, la Generalitat de Catalunya i el Patronat de 
Turisme de la Diputació de Girona. El passat 30 de juny es va firmar la continuïtat del Pla 
durant el 2017-2019 per una inversió de 63,7 milions d’euros per millorar les actuacions 
sobre l’oferta d’hostaleria i oci. 
 
Aquest Pla Operatiu forma part del primer projecte pilot de reconversió de destinacions 
madures que es posa en marxa a Catalunya. El Pla Operatiu 2014-2020 agrupa les accions 
en àmbits de connectivitat i mobilitat del municipi, regeneració urbana, modernització, 
renovació i noves inversions a la planta d’allotjament i en oferta turística en general, 
eficiència energètica i telecomunicacions, creació i consolidació de productes estratègics, 
esdeveniments i segments d’alt valor. 
 
Mesa Empresarial Turisme de Lloret de Mar 

La Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar és una associació d'empresaris multisectorial. La 
formen els gremis i associacions empresarials i les  principals empreses de Lloret de Mar. 
 
L'objectiu de la Mesa és el de cohesionar els esforços empresarials per millorar la competitivitat de 
Lloret de Mar, com a destinació turística, a través de la millora general de la qualitat de l’oferta turística 
i d’enteniment de la destinació, la potenciació de la seva imatge, i la generació i atracció de noves 
inversions. 
 
 
 

 

Per a més informació: 
 
Paula Lasheras  
Comunicació de la Mesa Empresarial de Turisme  
Tel. 690 325 670 
plasheras@undatia.es 
www.mesaturismelloret.org 


