Davant les informacions sobre la lamentable situació del solar
on s’ha de construir l’Hotel de Drassanes

El Gremi d’Hotels de Barcelona exigeix una solució
immediata, definitiva i ajustada a la llei pel projecte
de l’Hotel de Drassanes
Reclama que es preservi la seguretat jurídica dels projectes hotelers a Barcelona i
destaca l’impacte positiu que el projecte hoteler de Drassanes tindrà al seu entorn
més proper
Barcelona, 5 de febrer de 2019
Davant les informacions publicades avui a La Vanguardia (“El solar de l’hotel de Drassanes es
converteix en un narco campament”) en referència a la lamentable situació en que es troba el
solar on s’ha de construir l’Hotel de Drassanes, el Gremi d’Hotels de Barcelona reclama
novament al Govern Municipal que preservi la seguretat jurídica a la ciutat i que faci
complir la legalitat, conservant aquest principi democràtic per davant d’altres criteris.
L’entitat exigeix una solució immediata, definitiva i ajustada a la llei davant de casos com
el projecte hoteler de Praktik Hotels de Drassanes que, tot i tenir l’aval dels tècnics municipals,
l’equip de govern no els concedeix la llicència per iniciar les obres, i fa responsable al consistori
municipal de la situació de degradació i risc social en que es troba en aquests moments aquest
espai de la ciutat.
El projecte hoteler de Drassanes tindrà un impacte positiu molt important al seu entorn,
propiciant millores en l’àmbit socioeconòmic més proper, dinamitzant els negocis,
generant ocupació i col·laborant amb entitats socials i culturals del barri, així com,
propiciant el desenvolupament i manteniment òptim de les infraestructures on estarà
ubicat.
En concret, els promotors del projecte hoteler de Drassanes ja van fer pública la seva voluntat
d’integrar-se de ple al seu entorn, posant en marxa tota una sèrie d’accions, com ara la cessió
d’espais a entitats del barri, la contractació d’empreses de serveis i personal de l’entorn, tancar
acords amb institucions culturals del barri i impulsar beques d’estudi per tal que joves amb
talent puguin accedir a l’Escola Massana o l’Escola de Música JPC, entre d’altres.
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