
 

 

COMUNICAT DE PREMSA 

 
Conferència de premsa del President del Gremi d’Hotels de Barcelona 

 

Jordi Clos: “Recuperem la Barcelona del sí” 
 

El President posa de relleu la necessitat de propiciar l’esperit positiu i entusiasta com 
a pas indispensable per recuperar prestigi, posicionament i influència de la ciutat 

 
 
Barcelona, 16 de setembre de 2021 
 
“Recuperem la Barcelona del sí i recuperarem el prestigi i l’atractiu de Barcelona”. 
Aquest és l’objectiu que s’ha marcat el President del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, 
en el decurs de la seva roda de premsa, on ha destacat la necessitat de recuperar l’esperit 
positiu i entusiasta de la ciutat i, treballar per fomentar una activitat social i econòmica 
de qualitat i sostenible. 
 
Segons el President del Gremi d’Hotels “És indispensable per recuperar prestigi, 
posicionament i influència de la ciutat”, afegint que “Tenim oportunitats per fer-ho des 
d’avui mateix, dient sí a l’ampliació de l’Aeroport, al museu de l’Hermitage i a l’Illa dels 
museus i, vetllant i cuidant la imatge actual de Barcelona”. 
 
Per revertir aquesta situació, Jordi Clos ha destacat aquells aspectes que han de permetre 
continuar sent una ciutat reconeguda i admirada globalment: “Civisme, valentia per assumir 
reptes, connectivitat, cultura, ciutat ordenada, projecció i gestió turística són les 
principals claus per recuperar la qualitat, el reconeixement i la vitalitat de Barcelona”. 
 
 
Situació del sector hoteler. Resultats campanya d’estiu 
El President del Gremi d’Hotels ha repassat també la situació del sector hoteler, confirmant la 
previsió d’una campanya estival dolenta a la ciutat de Barcelona, on l’ocupació mitjana ha 
estat entorn al 50%, amb menys de la meitat dels hotels en actiu. “Si tots haguessin obert 
les seves portes, el percentatge seria molt pitjor” ha puntualitzat Jordi Clos. 
 
Els preus hotelers s’han vist també greument afectats, amb caigudes entorn al 40%.  
Jordi Clos ha recordat que el sector hoteler de Barcelona ha perdut en aquests 18 mesos 
prop de 2.700 milions d’euros i que, al voltant del 50% dels treballadors encara 
continuen en ERTO.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Previsions  
Pel que fa a les previsions, Jordi Clos ha explicat que Barcelona funciona amb un mix d'oci 
– negoci: “Hem de tenir present que a partir d’ara baixarà el nombre de visitants d'oci i 
que, la manca acusada dels clients de negoci que normalment teníem en aquesta època 
de l’any afectarà de manera destacada el sector durant les properes setmanes”.  
 
Malgrat això, el President apunta que per aquest darrer trimestre comencen a arribar algunes 

peticions de petits grups i convencions “Confiem que al febrer de 2022, a partir del MWC i ISE, 
s’iniciï progressivament la normalització”. 
 
 
 
Per a més informació: 
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