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COMUNICAT DE PREMSA 
 

En relació a les recents reticències expressades conjuntament per Ajuntament de Barcelona i 
Generalitat de Catalunya sobre l’ampliació de l’Aeroport de Barcelona - El Prat 

 

Jordi Mestre: “Abandonem la política del No i 
dels prejudicis. Necessitem actituds positives 

vers a iniciatives que impulsaran i milloraran el 
futur de la nostra societat” 

 

El President del Gremi d’Hotels afirma que ni Catalunya ni Barcelona es poden 
permetre deixar escapar projectes motivadors i generadors d’energia per a la societat, 

com ho són l’ampliació de l’Aeroport o el projecte museístic de l’Hermitage. 
 

 
Barcelona, 22 de juliol de 2021 
 
Davant les reticències expressades conjuntament aquesta setmana per l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i 
la Consellera de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, en relació a les obres d’ampliació de l’Aeroport de 
Barcelona – El Prat, el President del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Mestre, vol recordar el ple suport que 
aquesta entitat dona a l’ampliació d’aquesta infraestructura. 
 
Per Jordi Mestre “Aquest projecte, que òbviament ha de complir amb les directrius medi ambientals que 
dictamini la UE, suposa una inversió estatal molt important de 1.700 milions d’euros i porta aparellats 
milers de llocs de treball. Esdevé una ampliació fonamental i estratègica pel desenvolupament, durant 
les properes dècades, tant de Barcelona com de tot Catalunya, especialment millorant i potenciant en 
gran mesura la connectivitat intercontinental del nostre país i atorgant facilitats a la mobilitat de tots els 
catalans”.  
 
En aquest sentit, el Gremi d’Hotels de Barcelona ja ha manifestat de forma reiterada que aquesta inversió esdevé 
imprescindible per optar a una tipologia de visitant internacional de més qualitat, “potenciant àmbits tant 
importants per la nostra societat com són la cultura, la gastronomia, el turisme sanitari, l’esportiu i el de 
negocis, amb estades de més durada i generadores de més despesa a la ciutat” afirma Jordi Mestre.  
 
Reclamació de Polítiques Positives 
El President del Gremi d’Hotels ha aprofitat per reclamar polítiques i actituds més positives vers a aquells 
projectes que han de permetre el desenvolupament i el dinamisme de Barcelona i de Catalunya: “Abandonem 
la política del No i dels prejudicis. Necessitem actituds positives vers a iniciatives que impulsaran i 
milloraran el futur de la nostra societat”. 
 
Per Jordi Mestre, ni Catalunya ni Barcelona es poden permetre deixar escapar projectes motivadors i generadors 
d’energia per a la societat, com ho són l’ampliació de l’Aeroport o el projecte museístic de l’Hermitage. 
 
 
 
Per a més informació: 
Manuel Baena / Clàudia Garcia 
mbaena@barcelonahotels.org / cgarcia@barcelonahotels.org  
648 486 736 / 608 618 607 

mailto:mbaena@barcelonahotels.org
mailto:cgarcia@barcelonahotels.org

