
                        

L’Associació d’Apartaments Turístics emprèn una nova era amb Joan Calvet  

Divendres, 15 Gener 2016 17:58  

 
 

Joan Calvet ha pres el relleu de Josep Graset a la presidència de l’Associació 

d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada, després que ho aprovés la Junta 

Directiva el passat dimarts 15 de desembre. Aquest canvi de la presidència de l’entitat 

s’ha produït perquè el president anterior, Josep Graset, va cessar voluntàriament en el 

càrrec després de més de disset anys al capdavant de l’entitat. 

“Ja tenim un bon camí fet, moltes ganes de fer coses noves i tirar endavant”. 

Nascut a Barcelona al 1963, Joan Calvet és membre del Consell d’Administració de 
CYE SALOU, empresa familiar que gestiona diversos establiments d’apartaments 
turístics a Salou. El nou president compta amb una trajectòria remarcable en el sí de 
la Junta Directiva de l’Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada, ja que 
va ser nomenat tresorer l’any 1998 i vicepresident l’any 2003, càrrec que ha mantingut 
fins a l’actualitat. 

Joan Calvet afronta aquesta nova etapa “amb molta il·lusió i amb la voluntat de seguir 
ajudant a l’entitat a continuar creixent, tant pel que fa a nombre d’associats com a la 
participació i col·laboració amb les diferents administracions en tot el que fa referència 
al turisme en general i als apartaments turístics en particular”. 

Un dels grans reptes de la nova junta directiva serà ampliar la massa social de 
l’entitat. Ara mateix hi ha uns 75 empresaris adherits a l’Associació d’Apartaments 
Turístics de la Costa Daurada, que sumen al voltant de 9.000 apartaments i uns 
32.000 llits al llarg de la costa i l’interior de la província de Tarragona.  
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“Hem de fer campanya perquè la gent sàpiga dels avantatges d’estar associats, els 
serveis que oferim a través dels nostres col·laboradors i la promoció que fem conjunta 
de la nostra oferta”, explica l’Àlex Savé, vocal de la junta. En aquest sentit, Savé 
també apunta que “cal fer arribar als turistes que llogant un apartament a un associat 
té unes garanties de que les coses aniran bé i no tindrà sorpreses desagradables 
durant les seves vacances. Oferim garanties als nostres pisos, però també respostes 
si sorgeix cap problema”. 

El nou president té previst continuar amb els projectes importants que l’entitat té 
endegats, entre d’altres la potenciació de la presència a les xarxes socials, la 
renovació del lloc web i posar en funcionament una nova aplicació de l’associació a 
partir d’aquest estiu. El canvi d’imatge a internet anirà acompanyat d’una plataforma 
on s’habilitarà un registre amb l’oferta d’apartaments dels associats, així com 
informació complementària de caire turístic sobre les diferents destinacions. 

Un altre dels cavalls de batalla de l’associació seguirà sent la lluita contra l’intrusisme i 
els apartaments il·legals. “Aquesta és la nostra gran guerra des de sempre”, diu 
Calvet. “Cal seguir fent esforços perquè tots seguir les mateixes regles i complim la 
normativa. Això al final reverteix en la confiança dels visitants en la nostra destinació”. 
En el seu comiat de l’associació, Josep Graset va manifestar que “ha estat un període 
intens però plaent, ple de reptes i d’assoliments. Vull agrair als membres de l’equip 
directiu actuals i passats, amb els que he compartit un trosset de la història de 
l’Associació d’Apartaments Turístics per tot el que he aprés d’ells i tot el que hem 
pogut compartir”. Alhora va reiterar el seu compromís amb l’associació i va encoratjar 
a tot l’equip directiu perquè segueixin amb la tasca de fer que l’entitat representant del 
sector dels apartaments turístics arribi encara molt més lluny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        
 

Relleu al capdavant de l'Associació d'Apartaments Turístics de la Costa 

Daurada 

 

21/12/2015 — meritxell  

Joan Calvet ha pres el relleu de Josep Graset a la presidència de l‘Associació 
d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada, després que ho aprovés la Junta 
Directiva el passat dimarts 15 de desembre. Aquest canvi de la presidència de l’entitat 
s’ha produït perquè el president anterior, Josep Graset, va cessar voluntàriament en el 
càrrec després de més de disset anys al capdavant de l’entitat. 

Nascut a Barcelona al 1963, Joan Calvet és membre del Consell d’Administració de 
CYE SALOU, empresa familiar que gestiona diversos establiments d’apartaments 
turístics a Salou. El nou president compta amb una trajectòria remarcable en el sí de 
la Junta Directiva de l’Associació d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada, ja que 
va ser nomenat tresorer l’any 1998 i vicepresident l’any 2003, càrrec que ha mantingut 
fins a l’actualitat. 

Joan Calvet afronta aquesta nova etapa "amb molta il·lusió i amb la voluntat de seguir 
ajudant a l’entitat a continuar creixent, tant pel que fa a nombre d’associats com a la 
participació i col·laboració amb les diferents administracions en tot el que fa referència 
al turisme en general i als apartaments turístics en particular". El nou president té 
previst continuar amb els projectes importants que l’entitat té endengats, entre d’altres 
la potenciació de la presència a les xarxes socials, la renovació del lloc web i posar en 
funcionament un servei de reserves i contractació online per als associats a través de 
l'APP de l’Associació. A banda, continuarà amb les tasques de defensa del sector i la 
lluita contra l’intrusisme i els apartaments il·legals. 

A la reunió de la junta directiva del dia 15 de desembre es va manifestar l’agraïment a 
Josep Graset per tota la tasca feta a favor del desenvolupament de l’Associació 
d’Apartaments Turístics de la Costa Daurada i molt especialment en la seva etapa 
com a president de l’entitat durant els darrers disset anys. Paraules que va agrair 
Josep Graset tot manifestant "que ha estat un període intens però plaent, ple de 
reptes i d’assoliments. Vull agrair als membres de l’equip directiu actuals i passats, 
amb els que he compartit un trosset de la història de l’Associació d’Apartaments 
Turístics per tot el que he aprés d’ells i tot el que hem pogut compartir”. Alhora va 
reiterar el seu compromís amb l’associació i va encoratjar a tot l’equip directiu perquè 
segueixin amb la tasca de fer que l’entitat representant del sector dels apartaments 
turístics arribi encara molt més lluny. 

  

 

http://www.atcostadaurada.org/ca/index.php
http://www.atcostadaurada.org/ca/index.php

