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25 de juny de 2013

NOTA DE PREMSA
JOSEP POBLET RECONEIX LA TASCA DE L'ALEMANYA ELLEN ZEITLER, UNA
VETERANA DEL SECTOR TURÍSTIC QUE HA DEDICAT LA SEVA CARRERA PROFESSIONAL A LA PROMOCIÓ DE LA COSTA DAURADA

El president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, ha reconegut, durant una recepció al
Palau de la institució intercomarcal, la tasca de l'alemanya Ellen Zeitler, una veterana professional del sector turístic que ha dedicat bona part de la seva carrera professional a la promoció de la
Costa Daurada entre el turisme alemany. Des de la majorista alemanya Neckermann und Reisen,
on va començar a treballar l'any 1970, Ellen Zeitler va dedicar tots els seus esforços al desenvolupament del turisme al territori, aportant milers de turistes alemanys, belgues i holandesos a tot
el litoral de la Costa Daurada.

Ellen Zeitler va néixer a Baviera i des de molt jove va tenir clar que es volia dedicar al turisme.
L'any 1970 inicià la seva carrera a Eivissa com a guia de l'empresa Neckermann. Al cap d'un any
l'empresa inicia les seves operacions a Salou, i va ser aleshores quan Zeitler es va traslladar com
a representant d'aquesta població. Del 1975 al 1978 es va dedicar al turisme internacional, havent de deixar la Costa Daurada per traslladar-se a destinacions com Kenia, Sri Lanka, Ceilan,
Mèxic o Romania, entre moltes altres. Però, al cap de quatre anys, torna a Salou per quedar-s'hi
com a delegada de Neckermann Service. Al llarg de tota la seva vida professional, Zeitler ha treballat per ampliar els programes de la Costa Daurada i potenciar el turisme en aquesta destinació.

Durant l'acte de recepció a la seu de la Diputació de Tarragona, el president de la institució intercomarcal, Josep Poblet, ha destacat “la tasca i el compromís d'Ellen Zeitler amb el nostre territori”, i li ha donat les gràcies per la seva fidelitat i “per la prioritat que ha atorgat sempre a la Costa Daurada”. De la seva banda, Zeitler s'ha mostrat molt emocionada, tot posant de manifest
l'estima que sent per aquesta destinació del litoral català.

A l'acte també hi han pres part el professional del sector turístic Lluís Penalba; el president de la
Federació d'Empresaris d'Hosteleria i Turisme de Tarragona, David Batalla; el president de l'Associació Hotelera Salou-Cambrils-La Pineda, Eduard Farriol, i el representant d'aquesta associació
Vicenç Martí.
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