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El publicista Lluís Bassat i
el productor de cinema gi-
roní Edmon Roch han
guanyat dos dels onze
guardons de la quarta edi-
ció dels premis Cactus, or-
ganitzats per Digitals Gi-
rona i el Club de Màrque-
ting de Girona. Lluís Bas-
sat ha guanyat el premi
Cactus honorífic per la se-
va trajectòria professional
en el món de la publicitat,
la comunicació i el màr-
queting. És considerat el
millor publicitari espanyol
del segle XX. Fundador de
l’agència Bassat & Asocia-
dos, avui Ogilvy & Mather,
ha estat creador de cèle-
bres campanyes com la
d’“Avecrem, xup-xup”, es-
lògan que encara utilitza
la marca en l’actualitat.
Edmon Roch, director,
productor i guionista de ci-
nema, ha estat premiat
amb el Gran Premi Cac-
tus, que reconeix un pro-
jecte destacat d’entre tots
els projectes duts a terme
l’any 2017 a Catalunya,
per la pel·lícula Tadeu Jo-

nes 2: el secret del rei Mi-
des. En aquestes dues ca-
tegories els noms dels gua-
nyadors s’anuncien prè-
viament a la gala d’entrega
dels guardons, on es dona-
rà a conèixer el nom de la
resta dels premiats. La ga-
la tindrà lloc dijous a partir
de dos quarts de nou del
vespre al Teatre Municipal
de Girona. Aquest any els
premis s’han obert per pri-
mer cop a tot Catalunya i
han rebut més de 150 can-
didatures, un 50% més
que en l’edició anterior.

Pel que fa a les catego-
ries pròpies del món digi-
tal i tecnològic, els finalis-
tes són: en la categoria de
millor web, el Circ de la
Cultura, realitzat per En-
ric Mas; Carnovo, i Entre-
tenemos. A la millor app,
APP Ajuntaments, d’En-
ric Mas; Twinapp Run-
ning, realitzada per a
CherryTech SL, i iNatal
App, realitzada per Sixte-
mia Mobile Studio. Al mi-
llor projecte tecnològic,
Lloret de Mar i Civiciti; De
Pis en Pis, i SW Cyberse-
curity, de SW Hosting. En
les categories de màrque-

ting i comunicació, els fi-
nalistes són: a la millor
campanya de màrqueting,
El coleccionista i Pasando
el tiempo, creades per
Noel, i Solís responsable,
realitzada per Tiempo
BBDO per a Nestlé i Solís.
A la millor innovació de
producte, Be motion,
creada per Artplay Creati-
vidad Visual; Testamenta,
realitzada per Testamen-
to Online, i CVG9612, rea-
litzada per Neodi per a
l’empresa Solac. A la mi-
llor campanya de comuni-
cació, les finalistes són
Heart Beat Mupi, realit-
zada per Tiempo BBDO
per a Nestlé Viladrau; His-
tòr1a, realitzada per Giro-
na Futbol Club, i La cena
que no ves, realitzada per
Tiempo BBDO per a Nes-
tlé.

A la millor campanya de
màrqueting social, l’única
categoria amb una dotació
econòmica, concreta-
ment de 3.000 euros, per
donar suport a la causa be-
nèfica associada, els fina-
listes són Humans of Cata-
lunya; Recepta d’Aigua,
realitzada per BBDO per a

Oxfam Intermón, i The
Good Virus, realitzada per
Contrapunto BBDO per a
Atelca.

En les categories cen-
trades en les xarxes so-
cials, que combinen tecno-
logia i comunicació, hi ha
l’Instagramer de l’any,
amb Clipster BCN, Narj i
Pinapli com a finalistes; i
Youtuber de l’any, amb
AuronPlay, Dulceida i Leo-

polda Olda també com a fi-
nalistes. Aquestes dues ca-
tegories substitueixen la
que hi havia en les edicions
anteriors anomenada In-
fluencer de l’any. S’ha divi-
dit en dues categories per
l’alt nombre de candidatu-
res. El jurat dels premis
Cactus està format per deu
professionals de la comu-
nicació, el màrqueting, la
tecnologia i el món digital.

Entre els membres hi ha
Gina Tost, experta en no-
ves tecnologies; Joaquim
Salvi, rector de la UdG;
Jordi Puigneró, secretari
de telecomunicacions, ci-
berseguretat i societat di-
gital de la Generalitat; Saül
Gordillo, director de Cata-
lunya Ràdio i dels Mitjans
Digitals de la CCMA, i Txell
Costa, experta en màrque-
ting i emprenedoria. ■

a Els noms dels onze premiats ja s’han donat a conèixer i
la resta se sabran en la gala de lliurament de guardons
que es farà dijous al Teatre Municipal de Girona
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Guardonen Lluís
Bassat i Edmon
Roch amb els
premis Cactus

Els premiats Lluís Bassat I Edmon Roch, en unes imatges d’arxiu ■ ORIOL DURAN / ANDREU PUIG

Una visita experimental
al jardí Marimurtra de
Blanes, un taller de músi-
ca i dansa per a nadons a
Platja d’Aro i una geore-
cerca amb GPS a la Ciuta-
della de Roses són alguns
dels exemples de la cin-
quantena d’activitats or-

ganitzades per gaudir en
família durant els dos
caps de setmana –a l’abril
i al maig– en què es durà a
terme el programa Cata-
lunya, hola família!, de la
Generalitat de Catalunya.

Aquesta acció promo-
cional tindrà lloc el cap de
setmana del 20 al 22
d’abril a Blanes, Calonge i
Sant Antoni, Castell-

Platja d’Aro, Lloret de
Mar, Sant Feliu de Guí-
xols, Roses, Sant Pere
Pescador i Torroella de
Montgrí-l’Estartit. El cap
de setmana del 18 al 20
de maig les activitats tin-
dran lloc a la Vall d’en Bas
i a les Preses.

Descomptes en hotels
L’acció Catalunya, hola

família!, que es va presen-
tar ahir al migdia a Girona
amb la presència de diver-
sos alcaldes i regidors gi-
ronins, inclou, a banda de
les activitats previstes,
que 57 hotels gironins ad-
herits a la campanya do-
nin allotjament gratuït als
menors de dotze anys i
que 49 càmpings, aparta-
ments turístics i cases ru-
rals ofereixin un des-
compte del 20%.

A més, els restaurants
proposaran un menú es-
pecial i una setantena
d’empreses gironines ofe-
riran descomptes en acti-
vitats lúdiques. ■

Activitats familiars en
una desena de municipis
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La presentació de l’acció familiar es va fer ahir a la seu de la
Generalitat a Girona ■ U. COMAS


