
 

 
COMUNICAT DE PREMSA 

 
EL GREMI D’HOTELS DE BARCELONA, EL BARCELONA FÒRUM DISTRICT, LA FUNDACIÓ 

TRINIJOVE I EL PROGRAMA CAIXAPROINFÀNCIA ORGANITZEN AQUESTA INICIATIVA 

 

Neix el projecte “Oci en família als 
Hotels de Barcelona” adreçat a famílies 

en situació de vulnerabilitat i risc 
d’exclusió social 

 
 
Vint-i-vuit hotels de la ciutat de Barcelona allotjaran sense cost, en règim 

de pensió complerta, a aquestes famílies 
 

El programa també promou que puguin gaudir d’una proposta d’oci a 
Barcelona a la qual, per les seves circumstàncies, no hi tinguin accés 

 
La iniciativa és un exemple de cooperació entre diferents agents, públics i 

privats, en favor de la ciutadania 
 
 
El Gremi d’Hotels de Barcelona, el Barcelona Fòrum District, la Fundació 
Trinijove i el programa CaixaProinfància de la Fundació “la Caixa” han creat el 
projecte “Oci en família als Hotels de Barcelona”, adreçat a famílies de la ciutat 
de Barcelona amb infants d’entre 0 i 18 anys en situació de vulnerabilitat i risc 
d’exclusió social, per propiciar que aquestes famílies, malgrat les dificultats que 
afronten, puguin tenir la possibilitat de gaudir plegats d’un temps de lleure i 
esbarjo a la ciutat, un fet especialment important i enriquidor pels infants 
 
Durant el cap de setmana del 20 a 22 de desembre, els diferents hotels de 
Barcelona participants d’aquest projecte allotjaran, sense cost, en règim 
de pensió complerta a aquestes famílies.  
  
Vint-i-vuit hotels han confirmat la seva participació, amb un conjunt de 33 
habitacions a disposició d’aquestes famílies. El total estimat de persones que 
participaran és de 103 entre adults i els seus fills i filles. L’estada inclou una 
entrada a l’hotel a partir del divendres a les 15 hores, un sopar del divendres, 
esmorzar, dinar i sopar del dissabte, esmorzar i dinar del diumenge i sortida de 
l’hotel diumenge a les 12 hores. 
 
 



 

El programa també promou que aquestes famílies puguin gaudir d’una 
proposta d’oci a Barcelona, a la qual per les seves circumstàncies no hi 
tinguin accés i que engloba espais com el CaixaForum Barcelona, el Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona i l’Aquàrium.  
 
D’altra banda, el diumenge 22 de desembre Turisme de Barcelona i TMB 
oferiran a aquestes famílies un circuit per la ciutat en el Barcelona Bus 
Turístic. En la seva part superior, les diferents famílies participants podran 
descobrir els racons més emblemàtics de la ciutat, amb perspectiva panoràmica, 
atenció personalitzada i una audioguia gratuïta. Personal d’aquestes dues 
entitats s’han implicat de forma altruista en aquesta acció, oferint els seus serveis 
de forma totalment desinteressada.  
 
Amb tot, el Gremi d’Hotels de Barcelona, el Barcelona Fòrum District, la Fundació 
Trinijove i el programa CaixaProinfància de la Fundació “la Caixa” volen oferir a 
les famílies que formen part del programa “CaixaProinfància” l’accés a 
activitats d’oci en cap de setmana que, per les seves circumstàncies 
econòmiques, queden fora del seu abast.  
 
Aquestes activitats són de gran rellevància pel desenvolupament d’hàbits 
saludables en els menors i, si es comparteixen en família, faciliten la creació i 
l’enfortiment dels llaços familiars, a més de possibilitar nous canals de 
comunicació entre pares/mares i fills/es. 
 
Famílies participants: 
El projecte “Oci en família als Hotels de Barcelona” dóna la oportunitat a 
famílies en situació de vulnerabilitat i que, a través de la seva participació al 
programa CaixaProinfància, han demostrat la seva implicació en el progrés 
educatiu dels menors per tal de poder optar en el futur a millors oportunitats. 
Aquestes famílies, amb un nombre màxim de 4 membres, podran gaudir d’una 
experiència poc accessible en entorns de dificultat social, com és allotjar-se en 
un hotel de la ciutat i gaudir d’un cap de setmana d’activitats tots junts. 
  
El projecte va realitzar una prova pilot durant el mes de desembre de 2018 i ara 
s’estén als hotels de la ciutat.  
 
Hotels que participen en aquesta edició: 

Acta City47 

Barcelona Princess 

Catalonia Barcelona 505 

Catalonia Catedral 

Catalonia Eixample 1864 

Catalonia Portal de l’Àngel 

Crowne Plaza Barcelona - Fira Center 

Hesperia del Mar 



 

Hilton Diagonal Mar Barcelona 

Hotel Acta Mímic 

Hotel Acta Voraport 

Hotel Front Marítim 

Hotel Viladomat 

Ilunion Barcelona  

Le Méridien Barcelona 

Meliá Barcelona Sarrià 

Meliá Barcelona Sky 

Negresco Princess 

NH Collection Barcelona Pódium 

NH Sants Barcelona 

Novotel Barcelona City 

Olivia Balmes 

Olivia Plaza Hotel 

Renaissance Barcelona Hotel 

Ronda Lesseps 

Salles Hotel Pere IV 
Vincci Bit 
Vincci Marítimo 

 
 
______________ 
 
Gremi d’Hotels de Barcelona 
Des del Gremi d’Hotels de Barcelona treballem amb el propòsit de fer sostenible 
l’activitat turística a Barcelona. En l’actualitat i en els darrers anys, els hotels 
s’han convertit en promotors de projectes sostenibles, ja sigui per ajudar a 
persones i donar veu a col·lectius vulnerables, com per mantenir i tenir cura de 
l’entorn més proper. Totes les accions es comuniquen sota el hashtag 
#hotelscompromesos. 
 
Barcelona Fòrum District 
Barcelona Forum District és una associació d’empreses, institucions i entitats 
situades a l’àrea de negocis de la zona Fòrum de Barcelona, on es centra la seva 
tasca de responsabilitat social i sostenibilitat. L’entitat, creada al 2010, té com a 
objectiu vincular l’activitat empresarial amb les persones i el territori a través de 
tres valors fonamentals: compromís social, promoció de la cultura local i activitat 
respectuosa amb el medi ambient. 
 
 
 
 
 
 



 

CaixaProinfància 
El programa CaixaProinfància, de la Fundació “la Caixa”, s’adreça a famílies amb 
infants d’entre 0 i 18 anys en situació d’exclusió social impulsant accions per 
promoure el desenvolupament dels infants i les seves famílies, amb l’objectiu de 
garantir l’accés a oportunitats educatives de qualitat. Les famílies són ateses a 
través d’una xarxa formada per serveis socials, centres de salut, centres 
educatius i entitats socials per tal de proporcionar-les una atenció integral. A la 
ciutat de Barcelona, CaixaProinfància atén cada any a 6.670 nens, nenes i joves 
(18.156 a la província). 
 
Fundació Trinijove 
La Fundació Trinijove és una entitat que porta més de 35 anys treballant per a la 
inserció social i laboral en els barris amb més crisi i grans dificultats. El seu 
objectiu és donar suport als nuclis familiars amb més fragilitat, treballant amb els 
pares/mares la seva formació i inserció laboral i amb els seus fills i filles, la millora 
de les seves oportunitats des d’una vesant integral i innovadora. 
 
 
 
Per a més informació: 
Interprofit 
Montse Fernández Molas / Albert Bisellach 
montse.fernandez@interprofit.es / albert.bisellach@interprofit.es  
Tel.: 93 467 02 32  
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