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Aliança estratègica entre els sectors turístic i cultural de Barcelona 
Acord de col·laboració entre Grup Catalonia, H10 Hotels i la Fundació Joan Miró 

Nota de premsa 

Grup Catalonia, H10 Hotels i la Fundació Joan Miró impulsen una aliança 
entre turisme i cultura per contribuir a la recuperació de la ciutat de 
Barcelona 

Les tres institucions signen un conveni de col·laboració per als anys 
2022, 2023 i 2024 que suma els sectors turístic i cultural, de gran 
valor estratègic per a la difusió de Barcelona al món. 

L aliança visibilitza el compromís de Grup Catalonia i H10 Hotels 
amb la recuperació econòmica de la ciutat i la cultura. 

L acord permetrà impulsar noves iniciatives artístiques a la Fundació 
Joan Miró i desenvolupar l eix cultural del parc de Montjuïc. 

Barcelona, 26 d abril de 2022.- Els sectors cultural i turístic de Barcelona activen 
una aliança per impulsar nous marcs de col·laboració, fins ara inèdits, i contribuir a la 
recuperació de la ciutat a través de l art després de la crisi causada per la pandèmia de 
la covid-19. L acord entre Grup Catalonia, H10 Hotels i la Fundació Joan Miró 
permetrà donar suport a propostes de gran valor estratègic per a la difusió de 
Barcelona al món mitjançant la incorporació d actors del sector hoteler a la 
sostenibilitat de l ecosistema artístic de la ciutat. Les iniciatives, que implicaran i 
sumaran noves connexions entre sectors diversos, afavoriran la recuperació de la 
vitalitat econòmica, social i cultural de la ciutat. L objectiu d aquesta aliança és 

potenciar una oferta que 
contribueixi al turisme de 
qualitat i a la 
transformació dels 
espais de la ciutat, com 
ara el parc de Montjuïc i 
el seu teixit cultural i 
esportiu. 

D'esquerra a dreta, Guillermo 
Vallet, vicepresident executiu 
Grup Catalonia, Sara Puig, 
presidenta Fundació Joan Miró i 
Jordi Espelt, director general H10 
Hotels. 



 

2 

 
 
Aquest compromís obre una oportunitat de col·laboració entre dos sectors clau de la 
ciutat durant el proper trienni, en què Barcelona acollirà grans esdeveniments culturals, 
entre altres, l exposició Miró-Picasso (l any 2023) o el 50è aniversari de la Fundació 
Joan Miró (l any 2025). Grup Catalonia i H10 Hotels aportaran a la Fundació 
50.000 euros anuals durant els propers tres anys, que permetran desenvolupar 
iniciatives artístiques i socials que contribuiran a reforçar el teixit cultural de la ciutat i 
la seva visibilitat. 
 
Catalonia Hotels & Resorts 
 
Catalonia Hotels & Resorts és una cadena hotelera de caràcter familiar fundada pels 
germans Vallet. Després d’uns inicis centrats en el sector immobiliari, l’empresa va 
inaugurar el seu primer establiment el 1983, i al cap de pocs anys es va convertir en 
una de les principals cadenes hoteleres del nostre país. Actualment, la companyia té 73 
establiments situats en més de 20 destinacions diferents: 56 hotels a Espanya, un a 
Brussel·les, un a Berlín, un a Amsterdam, un a Porto, 12 complexos turístics a la zona 
del Carib (6 a la República Dominicana i 6 a Mèxic) i un hotel urbà a la ciutat de Santo 
Domingo. 
 
Catalonia Hotels & Resorts va inaugurar el seu primer establiment a Barcelona el 
1983. Actualment, és una de les cadenes líders a Barcelona, amb 30 establiments i 
més de 7.000 places hoteleres. A Barcelona s’han dut a terme importants projectes de 
rehabilitació que han transformat edificis emblemàtics amb valor històric en hotels amb 
encant. Els exemples més destacats són el Catalonia Eixample 1864, un edifici 
centenari que va formar part del primer conjunt d’habitatges de Barcelona i que 
actualment està catalogat com a monument històric; el Catalonia Plaça Catalunya, una 
construcció modernista de finals del segle XIX, o el Catalonia Portal de l’Àngel, un 
palauet d’estil neoclàssic construït el 1872 i inclòs al catàleg de patrimoni artístic de 
Barcelona. 
 
H10 Hotels 
 
H10 Hotels és una cadena hotelera amb seu a Barcelona que ha estat en funcionament 
des de finals de 1960. La cadena H10 Hotels disposa de més de 60 hotels en 22 
destinacions i un total de 17.937 habitacions, la majoria propietat de l’empresa. H10 
Hotels és la setena companyia hotelera més gran d’Espanya. Està creixent tant a 
Espanya, on té 52 hotels (dels quals, 15 a Barcelona), com a escala internacional, 
amb 14 establiments a l’estranger. Pel que fa a l’àmbit internacional, la cadena té com 
a objectiu continuar la seva expansió a les capitals europees –ja té hotels a Roma, 
Venècia, Londres, Berlín i Lisboa–, a més del Carib, amb establiments a Punta Cana, la 
Riviera Maya i Jamaica. 
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La major part de la cartera d’H10 Hotels es compon d’establiments de 4 estrelles i de  
4 estrelles superior, seguits d’establiments de 5 estrelles i 3 estrelles. H10 Hotels és 
coneguda per les seves excel·lents ubicacions, uns serveis especialitzats que s’adapten 
a tot tipus d’hostes, una cuina selecta i unes instal·lacions que són renovades 
constantment per garantir els nivells més alts de qualitat. La cadena ha rebut un gran 
nombre de premis i reconeixements al llarg dels anys a través d’operadors turístics 
internacionals i de llocs web com TripAdvisor i HolidayCheck, on els clients qualifiquen 
els hotels d’acord amb les seves experiències. 
 
H10 Hotels col·labora activament en diversos projectes socials i mediambientals amb 
associacions sense afany de lucre, hospitals, escoles, orfenats i ONG que contribueixen 
al desenvolupament sostenible dels seus establiments. En el seu compromís amb la 
societat i el medi ambient, compta amb l’ajuda de col·laboradors, clients i treballadors 
que li permeten garantir l’èxit d’aquests projectes. 
 
 
Fundació Joan Miró 
 
La Fundació Joan Miró de Barcelona és un espai de coneixement i difusió de l obra de 
Joan Miró i de la creació actual. Creada pel mateix artista amb un fons inicial constituït 
majoritàriament per la seva col·lecció privada amb la voluntat d establir a Barcelona un 
espai mironià de referència internacional, la Fundació permet fer un recorregut pels 
paisatges vitals i artístics de Joan Miró tot establint un diàleg enriquidor amb altres 
artistes dels segles XX i XXI. 
 
Des que va obrir les portes l any 1975, la Fundació Joan Miró té com una de les seves 
prioritats compartir l obra i el llegat de Joan Miró amb el món. Amb un enfocament 
interdisciplinari, la Fundació combina l organització d exposicions temporals amb 
activitats acadèmiques i projectes en col·laboració amb altres institucions i entitats. A 
través del seu programa d exposicions i del programa educatiu, presenta eixos de 
recerca sobre temes vinculats a l obra de Miró i a la creació actual. La Fundació està 
ubicada en un edifici projectat per Josep Lluís Sert, i és un dels pocs exemples de 
museus del món en què artista i arquitecte mantenen un diàleg de complicitat entre 
l obra i els espais que l acullen.  
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