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COMUNICAT DE PREMSA 
 

Aura Fundació i Gremi d’Hotels de Barcelona renoven la seva col·laboració 
 

Impuls per fomentar la inserció laboral de 
persones amb discapacitat intel·lectual als 

hotels de Barcelona 
 

El Gremi d’Hotels prestarà el seu suport a AURA amb l’objectiu de fomentar la 
sensibilització i conscienciació sobre la discapacitat intel·lectual al món laboral en 

l’àmbit del sector hoteler. 
 
 
Barcelona, 26 de juliol de 2022.-  
 
Aura Fundació i el Gremi d’Hotels de Barcelona han renovat la seva col·laboració per impulsar la 
inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual als establiments hotelers de Barcelona.  
 
En el marc d’aquest conveni, AURA prestarà un assessorament especialitzat als establiments 
associats al Gremi d’Hotels, per afavorir la seva contractació. Per la seva banda, l’entitat hotelera 
donarà el seu suport a les activitats desenvolupades per AURA que tinguin com objectiu la 
sensibilització i conscienciació sobre la discapacitat intel·lectual al món laboral en l’àmbit del sector 
hoteler. 
 
Per a Manel Casals, Director General del Gremi d’Hotels de Barcelona “Totes les persones, 
degudament preparades, poden desenvolupar una tasca professional a qualsevol sector. Hem 
de posar les eines i els canals per afavorir una major incorporació de les persones amb 
discapacitat intel·lectual al món laboral, com ara, el sector hoteler”.  
 
Per la seva banda, Maria Cabré, Directora d’Aura Fundació afirma que “per a les persones amb 
discapacitat intel·lectual és molt important tenir una oportunitat laboral que els hi permeti 
integrar-se plenament a la societat. Amb aquest acord, el sector hoteler de Barcelona 
contribuirà a millorar l’ocupació d’aquest col·lectiu que pateix taxes d’activitat molt baixes”. 
 
Persones incorporades al sector hoteler 
En aquests moments hi ha 12 establiments hotelers de Barcelona, associats al Gremi d’Hotels, que 
tenen contractades persones amb discapacitat intel·lectual vinculades a AURA. Són l’Arts Barcelona; 
l’Alma Barcelona; el Grand Hotel Central; el Barcelona Princess; l’Espanya Rambles; el ZT The Golden 
Hotel Barcelona; el Monument Hotel; el Petit Palace Boqueria Garden; el ME Barcelona, el Regina, el 
Catalonia Barcelona 505 i, el Catalonia Passeig de Gràcia.  
 
Aquestes persones ocupen posicions auxiliars de cuina, restaurant, bugaderia i magatzem. 
 
Sobre Aura Fundació 
És una entitat sense ànim de lucre fundada el 1989 amb l'objectiu d'integrar socialment i laboralment 
les persones amb discapacitat intel·lectual de Barcelona i rodalies. 
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La seva missió és ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual 
mitjançant la inclusió social i laboral seguint la metodologia “Treball amb Suport”. 
 
Més de 400 empreses han incorporat amb èxit a les seves plantilles persones amb discapacitat 
intel·lectual amb el suport de la fundació. Per primera vegada a la història diverses persones amb 
Síndrome de Down es troben treballant des de fa 30 anys en empreses ordinàries. Actualment, el 85% 
de les persones que AURA ha ajudat a trobar feina tenen un contracte indefinit, fet que demostra que 
la inclusió laboral és un èxit si s'ofereixen els recursos i el suport apropiats. 
 
Una planta hotelera compromesa - #HOTELSCOMPROMESOS 
El Gremi d’Hotels de Barcelona treballa amb el propòsit de fer sostenible l’activitat turística a 
Barcelona. 
 
Per aquest motiu, l’entitat ha assumit el compromís d’assolir els reptes fixats per l’Agenda 2030 de 
Desenvolupament Sostenible, amb la voluntat d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la 
injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre d’altres, mitjançant el compliment dels objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS). 
 
En aquest sentit, l’entitat i els hotels, conscients de la seva importància en l’engranatge econòmic i 
social de la ciutat, s’han convertit en promotors de projectes sostenibles i desenvolupen una constant 
activitat responsable, social i mediambientalment amb el seu entorn, generant un impacte positiu que 
té a veure amb la implicació i el compromís amb el progrés qualitatiu de Barcelona. 
 
Les accions de responsabilitat social posades en marxa pels allotjaments de Barcelona giren 
principalment entorn de la salut, dels col·lectius més vulnerables en risc d’exclusió social, de la 
innovació i de l’impuls de noves empreses i del medi ambient. 
 
 
 
 
Per a més informació: 
 
Aura Fundació 
Virginia Seoane 
virginia@aurafundacio.org  
934 177 667 
 
Gremi d’Hotels de Barcelona 
Manuel Baena / Clàudia Garcia 
mbaena@barcelonahotels.org / cgarcia@barcelonahotels.org  
648 486 736 / 608 618 607 
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