
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

 
El Gremi d’Hotels de Barcelona i a32 events coorganitzen la quarta edició 

dels Inter Hotel Games  
 

Mil treballadors d’hotels de Barcelona 
participen en una olimpíada solidària per 

ajudar a infants amb malalties greus 
 
Els fons es destinen a Make-A-Wish, una entitat que ajuda a fer 
realitat els somnis de nens i nenes malalts  
 
El personal competeix en diverses modalitats esportives com 
bàsquet, futbol sala, gimcana, bowling, pàdel, running i zumba  
 

Lliurament del xec solidari a Nutrició sense Fronteres.  Edició 2017 Inter Hotel Games 

 
Al voltant d’un miler d’empleats de diferents hotels de Barcelona protagonitzen la quarta 
edició dels Inter Hotel Games. Es tracta d’una iniciativa esportiva i solidària que té com 
a principal objectiu recaptar fons pel programa “Il·lusions” de Make-A-Wish Spain, 
una entitat que ajuda a convertir en realitat els somnis d’infants que pateixen una 
malaltia greu.  
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 

Des de principis d’octubre i fins al 10 de novembre, els treballadors de gairebé 40  hotels 
de la capital catalana competeixen en format d’olimpíada solidària en diverses 
modalitats esportives, com ara bàsquet 3x3, bowling, futbol sala, gimcana, pàdel, 
running i zumba.  
 
Aquesta iniciativa culminarà amb l’aportació d’un xec solidari a Make-A-Wish Spain 
que, segons les previsions de l’organització, serà d’uns 20.000 euros. Els fons provenen 
de les aportacions que fan els treballadors a títol individual i dels sortejos especials que 
organitzen els hotels que hi participen.  
 
Una iniciativa que es consolida  
La celebració d’aquesta olimpíada solidària es consolida any rere any com una de les 
cites anuals de referència en el sector hoteler de la nostra ciutat.  
 
Els treballadors que participen en aquesta acció subratllen la satisfacció que els 
representa poder dipositar el seu petit gra de sorra a l’hora d’ajudar a persones que ho 
necessiten. Per a ells, és un motiu d’alegria pensar que, gràcies a aquesta olimpíada 
solidària, podran aconseguir que nens i nenes amb malalties greus gaudeixen d’una 
estona d’il·lusió.  
 
Els hotels que participen en l’edició d’aquest any dels Inter Hotel Games son:  
 
AC Hotel Barcelona Forum 
Alimara Barcelona  
Almanac Barcelona 
Arc La Rambla 
Arts Barcelona  
Ayre Hoteles 
Barcelona Princess 
BCN Urban Hotels Gran Ducat 
BCN Urnan Hotels Gran Ronda 
BCN Urban Hotels Gran Rosellón  
Campanile Hotels 
Ciutat Barcelona  
Crowne Plaza Barcelona- Fira Center 
Derby Hoteles Collection 
El Palace  
Hilton Barcelona 
Hilton Diagonal Mar 
Hotel Cotton House 
Hotel The Serras  
Le Meridien Barcelona 
Majestic Hotel Group 
Mandarin Oriental Barcelona 
 
 
 
 
 
 



 
 
  
 
 
 
 

 
Meliá Barcelona Sarria 
Meliá Barcelona Sky 
Negresco Princess 
NH Barcelona Diagonal Center  
NH Collection Barcelona Tower 
Novotel Hotels& Resorts 
Ohla Barcelona  
Ohla Eixample  
Pullman Barcelona Skipper 
Renaissance Barcelona Hotel 
Selenta Group  
Soho House  
The Wittmore  
W Barcelona  
 
Aquesta acció solidària també ha comptat amb la participació de tot un seguit 
d’empreses que, amb diferents modalitats de col·laboració, han ajudat a fer realitat  una 
nova edició dels Inter Hotel Games 2018. Aquestes empreses son: Sodexo, Limp’tres, 
Aneto, Grupo Temporing, Coca-Cola, Haribo, Estrella Damm, Fisiocrem, BIC Graphic, 
Torrelsa, Fersix i Arenas. 
 
 
#Hotelscompromesos 
Els Hotels de Barcelona, conscients de la seva importància en l’engranatge econòmic i 
social de la ciutat,  participen de forma pro activa en tot allò que succeeix al seu entorn, 
amb especial incidència en aquells temes que tenen a veure en la millora de la 
coexistència entre l’activitat turística i la ciutadania així com, en la millora de la qualitat 
de vida dels seus ciutadans en aspectes com la seguretat, la sostenibilitat i la 
responsabilitat social. 
 
Els programes socials posats en marxa pels establiments hotelers de Barcelona en els 
darrers anys giren, principalment, entorn de la salut, dels col·lectius més vulnerables en 
risc d’exclusió social, de la innovació i l’impuls de noves empreses i del medi ambient. 
 
Totes aquestes accions queden recollides al blog específic que gestiona el Gremi 
d’Hotels per fomentar-ne el coneixement amb detall - http://rsc.barcelonahotels.org/.  
 
 
 
Per a més informació: 
Interprofit 
Montse Fernández Molas / Benito Badrinas 
montse.fernandez@interprofit.es / benito.badrinas@interprofit.es  
Tel.: 93 467 02 32  
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