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Comunicat de premsa del Gremi d’Hotels de Barcelona 
Abordatge de la Crisi Sanitària COVID-19  

 
Barcelona 18 de març de 2020 
 
Davant la crisi sanitària que estem vivint actualment, amb afectacions excepcionals sobre el 
conjunt econòmic i social del nostre país i, òbviament sobre industria turística, el Gremi 
d’Hotels de Barcelona està plenament centrat en aquesta qüestió, treballant en dos 
aspectes fonamentals: 

- La coordinació de les actuacions i ajudes econòmiques necessàries per tractar 
de facilitar als seus associats la difícil tasca de gestionar aquesta complexa situació 
en tots els seus àmbits. 

 
- La indispensable col·laboració institucional amb totes les administracions 
pertinents que estan al càrrec d’aquesta qüestió, per prestar a aquestes el suport 
del sector hoteler de Barcelona per atendre totes les necessitats que esdevinguin 
oportunes en el seu entorn. 

 
Aquesta situació excepcional requereix de mesures excepcionals. En aquest sentit, aquest fet 
s’ha concretat, de moment, en tres vies d’actuació: 

L’organització del sector 
Per consciència col·lectiva, el sector hoteler està treballant en el tancament ordenat 
de les seves instal·lacions. 

 
Aquest tancament progressiu s’ha articulat mitjançant les següents pautes: 

- No acceptant noves entrades de clients fins que es normalitzi la situació.  
- Recomanant als clients a avançar la seva sortida a la major brevetat 
possible, per retornar als seus domicilis. 
- Que durant el temps que requereixi el punt anterior, els clients respectin les 
mateixes indicacions de limitació de la mobilitat que afecten al conjunt de 
la ciutadania. 

  
L’atenció al client  
Es garantirà que totes les persones que ho necessitin disposin d’allotjament a 
Barcelona. La ciutat disposarà d’una xarxa d’establiments hotelers que propiciaran 
allotjament a totes aquelles persones que ho necessitin, bé sigui per raons laborals, 
perquè no puguin marxar o altres. Aquesta oferta serà l’oportuna i necessària en tot 
moment. 

 
L’atenció als seus treballadors 
En aquest punt, el Gremi d’Hotels de Barcelona vol reconèixer i agrair públicament 
l’esforç, la professionalitat, la col·laboració, l’organització i, sobretot, la gran 
humanitat que han demostrant aquests dies totes les persones que formen part del 
sector hoteler de Barcelona. 
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El sector està treballant en l’articulació de fórmules de regulació d’ocupació, 
indispensables en el context actual, que garanteixin l’escenari més sostenible 
pels seus treballadors i empreses, que permetin una àgil tornada a la normalitat un 
cop s’hagi superat aquesta situació. 

 
Futur 
El Gremi d’Hotels de Barcelona té plena confiança en que el treball conjunt de la societat ens 
permetrà superar aquesta difícil situació. Al respecte, vol destacar la solidaritat, maduresa i 
empatia que la ciutadania està demostrant aquests dies.  
 
Així mateix, no té dubtes que, la fortalesa de la destinació, i amb la col·laboració de tots els 
àmbits públics i privats, Barcelona podrà aspirar a recuperar el seu pols habitual un cop es 
normalitzi la situació. 
 
 
Reconeixement al sector sanitari 
El Gremi d’Hotels de Barcelona no vol deixar passar l’oportunitat per reconèixer i agrair 
infinitament l’extraordinària tasca que estan desenvolupant totes les persones que formen part 
del sector sanitari, que estan afrontant amb un grau superlatiu de professionalitat i humanitat 
aquesta greu crisi sanitària. 
 
 


