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COMUNICAT DE PRENSA 
 
 

Campanyes de dinamització i difusió dels espais i les activitats dels hotels de Barcelona 
 

Jordi Clos: “Els hotels són una oportunitat 
d’oci extraordinària pel barceloní: són 

gastronomia, són vistes espectaculars i són 
cultura i història” 

 
L’entitat duu a terme campanyes de dinamització i difusió dels espais, serveis i vincles 
històrics dels hotels de Barcelona per acostar-los als barcelonins, com l’especialització 

“Monument” o la setmana de les terrasses. 
 

L’Ajuntament de Barcelona ha donat suport a aquest objectiu amb una subvenció directa de 
150.000 euros, destinada a campanyes que recolzen la cultura i la gastronomia i amb la 

voluntat de propiciar el consum local i impulsar la reactivació i l’ocupació hotelera.   
 

 
Barcelona, 18 d’octubre de 2021 
 
El Gremi d’Hotels de Barcelona propicia des de fa anys la dinamització i difusió dels espais, serveis i 
vincles històrics dels hotels de Barcelona, amb la voluntat d’acostar-los als barcelonins, principalment 
per mitjà del seu projecte “Mésqhotels”.  
 
En aquest sentit, l’entitat desenvolupa contínuament campanyes i projectes per potenciar, per exemple, 
l’accés de barcelonins a les terrasses dels hotels o als seus espais interiors, difonent o participant 
en l’organització d’activitats. També impulsa l’especialització “Monument” que reconeix aquells 
establiments hotelers que aporten un valor afegit al patrimoni arquitectònic i cultural de la ciutat i, així 
mateix, incideix per posar en valor l’oferta gastronòmica del sector hoteler.  
 
Suport de l’Ajuntament de Barcelona 
Atesa la difícil situació que arrossega l’activitat del sector hoteler de la ciutat com a conseqüència de 
la crisi sanitària provocada per la Covid-19, el consistori municipal ha considerat d’interès per a la 
ciutat donar suport i col·laborar amb les campanyes de dinamització i difusió dels espais i les 
activitats dels hotels de Barcelona que actualment està duent a terme el Gremi d’Hotels, amb la 
voluntat de propiciar el consum local i impulsar la reactivació i ocupació en aquests.   
 
El suport de l’Ajuntament de Barcelona s’ha concretat en una subvenció directa de 150.000 
euros pel desenvolupament d’un seguit d’actuacions de difusió dutes a terme pel Gremi d’Hotels de 
Barcelona fins a finals d’aquest any:  
 
- “Les terrasses estan obertes”: acció per donar a conèixer les terrasses com els espais més destacats 
i populars dels establiments hotelers de la ciutat.  
 

https://mesqhotels.cat/
http://www.barcelonahotels.org/sites/default/files/Dosier%20de%20Prensa%20-%20Especializaci%C3%B3n%20Monument%202021.pdf
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- “Anem junts al Teatre”: campanya que donarà suport al col·lectiu cultural de Barcelona, especialment 
al vinculat al teatre, i que posarà a l’abast dels espectadors descomptes especials en estades en hotels 
de la ciutat. 
 
- Gastronomia als hotels: acció que permetrà fer difusió de l’ampli ventall gastronòmic que ofereixen 
els hotels de la ciutat, un aspecte que els darrers anys ha permès a la ciutat adquirir un reconeixement 
molt destacat en aquesta matèria a nivell local, nacional i internacional. 
 
Pel President del Gremi d’Hotels de Barcelona, Jordi Clos, “Ens agrada recordar que els hotels de 
Barcelona comparteixen vincles històrics amb la ciutat, uns vincles moltes vegades totalment 
desconeguts pels seus veïns” i afegeix “Els hotels són una oportunitat d’oci extraordinària pel 
barceloní: són gastronomia, són vistes espectaculars i són cultura”. 
 
Jordi Clos afegeix que “Aquest suport rebut per part de l’Ajuntament de Barcelona serà 
fonamental per poder ajudar als hotels de la ciutat a dinamitzar l’activitat dels seus espais i, 
connectar i interactuar amb el seu entorn”.   
 
El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, ha remarcat els esforços del 
Consistori en prestar suport als sectors que més durament han viscut els efectes de la pandèmia, com 
són el sector turístic, el cultural o el de la restauració, i ha assegurat que “les diverses línies i mesures 
d’ajut desplegades busquen, no només pal·liar els efectes del COVID en l’activitat econòmica 
de sectors estratègics, sinó servir de palanca d’un determinat model de reactivació”. 
 
Collboni ha recordat com la xarxa d’establiments hotelers “es va bolcar des del primer minut en la 
resposta als estralls de la pandèmia, actuant com a veritables equipaments de ciutat”. “Els 
darrers mesos hem vist també com molts barcelonins i barcelonines s’apropaven a aquests 
establiments per descobrir la seva oferta de lleure i gastronomia, que volem potenciar perquè 
formin part de la vida quotidiana de la ciutat”, ha afegit.  
 
 
 
 
Per a més informació: 
Manuel Baena / Clàudia Garcia 
mbaena@barcelonahotels.org / cgarcia@barcelonahotels.org  
648 486 736 / 608 618 607 
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