
  

 
unit events en col·laboració amb el Gremi d’Hotels de Barcelona han organitzat 

la setena edició dels BCN Hotel Games  
 

Gairebé mil dos-cents treballadors d’hotels i 
cadenes hoteleres de Barcelona participen en 

una olimpíada solidària amb la Fundació 
Trinijove 

 
Trinijove treballa en l’àmbit de la formació i la inserció sociolaboral des del 

1985, dissenyant i implementant mesures i programes innovadors per superar 
les situacions d’exclusió social. 

 
Els participants han competit en diverses modalitats esportives com bàsquet, 

bowling, escape room, futbol sala, gimcana, karting, pàdel, running, tennis 
taula, vòlei platja i zumba. 

 

 
Lliurament del xec solidari a la Fundació TRINIJOVE 

(https://photos.app.goo.gl/ekys17wPnW4xJh2fA ) 

 
Prop de 1200 treballadors d’hotels i cadenes hoteleres de Barcelona han protagonitzat la 
setena edició dels BCN Hotel Games. Es tracta d’una iniciativa esportiva i solidària que 
aquest any ha tingut com a principal objectiu recaptar fons per a la FUNDACIÓ TRINIJOVE, 
una entitat que ajuda a evitar situacions d’exclusió social a través de diferents programes de 
formació i inserció laboral.  
 
Des de principis d’octubre i fins al 19 de novembre, els treballadors i les treballadores dels 
hotels de la capital catalana han competit en format d’olimpíada en diverses modalitats 
esportives, com ara bàsquet, bowling, escape room, futbol sala, gimcana, karting, pàdel, 
running, tennis taula, vòlei platja i zumba. Veure imatges a: 
 

www.hotelgames.org/ca/bcn2022/galeria 
 

https://photos.app.goo.gl/ekys17wPnW4xJh2fA
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Aquesta iniciativa culmina amb l’aportació d’un xec solidari a la Fundació Trinijove per valor 
de 22.600€, batent el rècord de l’import donat en l’edició 2019. Els fons provenen de les 
aportacions que fan les persones a títol individual i del sorteig especial que organitzen els 
hotels, els quals cedeixen com a premi una nit per a dues persones amb esmorzar.  
 
Una iniciativa consolidada que es reprèn   
La celebració d’aquesta olimpíada solidària s’havia consolidat abans de la pandèmia com una 
de les cites anuals de referència en el sector hoteler de Barcelona.  
 
Els participants destaquen la satisfacció que els representa ajudar a persones que ho 
necessiten i, poder contribuir a millorar la situació de moltes persones amb risc d’exclusió 
sociolaboral.  
 
Els hotels i cadenes hoteleres que han participat en l’edició 2022 dels BCN Hotel Games 
són:  
 
AC Hotel Barcelona Forum 
AC Hotel Diagonal L’Illa 
AC Hotel Gavà Mar 
AC Hotel Sant Cugat 
AC Sants 
AC Victoria Suites 
Alimara Barcelona Hotel 
Arc La Rambla 
Barcelona Princess  
Ciutat Hotels 
Cotton House Hotel 
Derby Hotels Collection 
Grand Hotel Central Barcelona 
H10 Art Gallery 

H10 Casanova 
H10 Itaca 
H10 Marina Barcelona 
H10 Metropolitan 
H10 Montcada Boutique Hotel 
H10 Universitat 
H10 Urquinaona Plaza 
Hilton Barcelona 
Hilton Diagonal Mar Barcelona 
Hotel Arts Barcelona 
Hotel Barceló Sants 
Hyatt Regency Barcelona Tower 
Intercontinental Barcelona 
Kimpton Vividora Hotel 
Le Méridien Barcelona 

Majestic Hotel Group 
Mandarin Oriental, Barcelona 
Negresco Princess  
Nobu Barcelona 
Novotel Barcelona City 
Ohla Barcelona  
Ohla Eixample  
Renaissance Barcelona Hotel 
Serras Hotel 
Soho House Barcelona 
The Barcelona EDITION 
The Hoxton, Poblenou 
The One Barcelona 
W Barcelona  

 
Aquesta acció solidària també ha comptat amb la implicació de tot un seguit d’empreses 
que, amb diferents modalitats de col·laboració, han ajudat a fer realitat  una nova edició 
dels BCN Hotel Games. Aquestes empreses són:  
 
Turijobs 
HotelBeds 
Ametller Origen 
Laver Consultores 
Sodexo 

Limp’tres 
Torrelsa 
Temporing 
Climafels 
CG Càrnia 

Bunzl 
Escolà Vins i 
Destil·lats 
Camp Fruit 
Flex 
Freixenet 
 

Ocean52 
Coca-Cola-Aquarius 
Frit Ravich 
Haribo 
Serhs Distribució

 
 
Per a més informació: 
 
unit events 
Marc Soler i Colomer 
marc.solercolomer@unit.events 
689244378  
 
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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