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Cotton House Hotel torna a obrir al públic després de ser 

el primer Hotel Salut de Catalunya 

 
• Després de 66 dies com a Hotel Salut i allotjar a un total de 200 persones en 

aïllament, es donen per finalitzades les labors de desinfecció integral.  
 

• Les impressionants instal·lacions s'obriran de nou al públic en dues fases: el seu 
restaurant i exuberant terrassa s'obriran el 17 de juny, i l'hotel donarà la benvinguda 
als primers clients a partir de l'1 de juliol. 
 

• Entre altres activitats organitzarà “Les Llotges del Cotton”, concerts de música 
clàssica a la seva terrassa per a gaudir des del balcó de les habitacions.  
 

 

Barcelona, 6 de juny de 2020 – Per als qui no coneixien el Cotton House Hotel, l'haver estat el primer a 
adaptar les seves instal·lacions com a Hotel Salut a Catalunya, ha estat motiu de reconeixement, fent-se 
eco de la notícia gran quantitat de mitjans durant les primeres setmanes del confinament. Un hotel de 5 
estrelles, jove però situat en un edifici antic (el que fora seu de la Fundació tèxtil Cotonera en Gran Via, al 
costat del Palace), amb una llarga trajectòria i amb un equip que té ganes de continuar fent història.  

Maraya Perinat, co-propietària de Cotton House Hotel així ho va expressar a The Wall Street Journal: “a 
principis de març estàvem realment preocupats per la falta de llits als hospitals. Les nostres instal·lacions 
pot ser que no fossin les més idònies per a aquesta particular operativa, però sentim unes genuïnes ganes 
d'aportar i ens vam posar a la disposició de les autoritats sanitàries per al que fos necessari. Existia el risc 
de perdre clients en prendre aquesta decisió, però ha valgut totalment la pena.” 

Diumenge 22 de Març van arribar els primers 15 pacients diagnosticats amb simptomatologia lleu. Durant 
66 dies 80 de les seves habitacions han estat a disposició per a l'aïllament de 200 persones que per 
diferents motius sanitaris necessitaven aquesta alternativa a l'aïllament domiciliari, tant ells com els seus 
familiars. 14 dies sense poder sortir de l'habitació de l'hotel i prohibit rebre visites.  

L'equip que sol ser reconegut pels hostes quant a creativitat per a fer-los sentir bé i la manyaga pels 
detalls, va posar en comú una sèrie d'activitats de distracció per a fer més amena l'estada. Amb summa 
cura es van lliurar notes d'ànim en caixes, cartes de familiars, de fotos… En col·laboració amb donacions 
que van anar arribant amb la notícia, es lliuraven flors a la sortida del confinament, i es van organitzar a 
través del pati comú espectacles de màgia, i fins i tot l'actuació d'un tenor.  

Per a Laura García Guardans, directora de comunicació i servei concierge de l'Hotel “sempre ens esforcem 
per donar un excel·lent servei, però a partir d'aquesta experiència, hem interioritzat el que significa la 
veritable hospitalitat”.  

Per a José María Trénor co-propietari de Cotton House Hotel i fundador també de Praktik Hotels: “Serà 
una etapa de les nostres vides que recordarem sempre i de la qual podem sentir-nos profundament 
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orgullosos. Han estat dos mesos intensos, plens d'emocions, que han requerit de capacitat 
d'aprenentatge, flexibilitat, coratge, paciència i generositat. Les mostres d'ajuda i col·laboració van ser 
incessants gràcies a l'efecte anomenada dels mitjans que van donar la notícia”. 

En l'operativa dels tres hotels (Cotton House, Praktik Bakery i Praktik Vinoteca) han treballat més de 150 
persones entre sanitaris, personal de neteja, recepcionistes, cuiners, cambrers, administració i direcció. 
Sota la direcció del Consorci Sanitari de Barcelona es van coordinar diversos departaments (cos de 
bombers per als trasllats, Guàrdia Urbana, personal sanitari i treballadores socials, nexe d'unió entre 
hospitals i oficina tècnica, i el Sem, els qui han realitzat valoracions in situ de la salut del pacient amb 
recollida a casa. 
 

Desinfecció a la desescalada 
 

Clients habituals han estat escrivint per a felicitar l'equip de l'hotel al saber de la iniciativa. I les 
expectatives per la reobertura també ha estat present en les xarxes socials. Ara, ja finalitzat amb èxit el 
seu integral procés de desinfecció, planeja la seva reentré amb el mateix esperit de sempre de ser un oasi 
urbà per a amants de la cultura i la gastronomia.  

A les ja molt exigents mesures de neteja habituals, se li afegiran tota una sèrie de mesures específiques 
per a la prevenció de contagi que passen per l'ús de màscares obligatori, controls diaris de temperatura a 
tots els empleats, dispensadors de gel en els llocs de major trànsit, utilització d'un producte desinfectant 
que es polvoritza sobre totes les superfícies ja netes i major regularitat en la neteja de zones comunes 
(recepció, ascensors, escales i passadissos). 

La desinfecció s'ha realitzat mitjançant FIP®, propi per a espais i superfícies el mètode de les quals parteix 
de la fragmentació de la solució de biocida en milers de milions de micropartículas per a penetrar com si 
es tractés d'un gas. Un procés idoni per a espais i superfícies de contacte que a més crea una nanofilm en 
el 100% de les superfícies. FIP també satura l'aire i promou l'eliminació d'espores i microorganismes per 
a la desinfecció ambiental. 
 
 

Pròximes activitats  
 

El restaurant i l'exuberant terrassa obriran el dimecres 17 de juny, i l'hotel donarà la benvinguda als 
primers clients a partir de l'1 de juliol. 

Sota el títol “Les Llotges del Cotton House” se celebraran una sèrie de concerts de música clàssica a la 
terrassa de l'hotel durant el mes de Juliol: Mozart i Shubert per Cosmos Quartet, música llatina amb la 
soprano Mercedes Gancedo i Bernardo Rambeaud a la guitarra, cançons de Guastavino, Ginastera i 
Piazzolla o el delit del violinista Bernat Prat interpretant a Bach i Hindemith.  

Es podrà gaudir en dues modalitats: amb aperitiu i copa des de la terrassa o pensant en parelles que 
busquen un temps per a si mateixos, des del balcó de l'habitació allotjant-se aquesta mateixa nit.  

Per a aquelles parelles que desitgin ‘desconfinarse dels seus nens’, l'hotel els organitza unes nannys de 
total confiança que s'ocuparan d'ells mentre els pares es relaxen. 
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 El restaurant Batuar del Cotton House Hotel oferirà menús amb descomptes als professionals de les 
col·lectivitats que han estat relacionades durant la fase d'Hotel Salut: sanitaris, bombers, guàrdia urbana, 
farmacèutics, … 

Totes les activitats que s'estan programant es podran consultar a través de: 
 
www.hotelcottonhouse.com 
Instagram @cottonhousehotel 
 
rsvp@hotelcottonhouse.com 
Telf. 934 50 50 45 
 
 

Testimoniatges 
 

La setmana anterior al confinament i prevenint el que podia succeir després de la cancel·lació del Mobile 
World Congress i el confinament al país veí, propietaris i equip es van posar a la feina per a pensar com 
adequar el que podria ser difícil de gestionar amb la situació logística en confinament: retirar mobles i 
accessoris, preparar els canvis de llit, buidar les circulacions d'elements decoratius… 

Sergio del Riu, radiòleg a l'Hospital de Sant Pau ha estat un dels pacients allotjats i va expressar el seu 
agraïment públicament a través d'un vídeo en el diari El Periódico, posant en valor el gran esforç de l'equip 
de voluntaris que estava permetent alliberar llits com la que ell havia ocupat, per a ser-li útil a un altre 
pacient més greu, una vegada superat el Covid per part seva.   

Una enèrgica Dolores, de 75 anys, ens compta: “jo vaig estar molt malalta i vaig ingressar a l'Hospital de 
la Mar 11 dies, i sé que han fet tantíssim sacrifici tota la gent que ha estat treballant aquí… Pels sanitaris i 
per tots els voluntaris, es mereixen molt respecte i que ara fem les coses bé. El segon dia vaig sortir al 
balcó i vaig veure que estaven els nois de recepció amb les seves màscares i dient-me ‘bon dia avui estàs 
molt maca!’. Són innombrables les cures, les coses boniques que ens feien… les sorpreses, els detalls…  

A la sortida em van emocionar tant! Ho he vist en un vídeo i ni em reconec. Com a ells clar, que amb les 
màscares si avui els veig no els conec! Els veïns del pati de poma també van ser increïbles amb els seus 
aplaudiments i llums. Amb moltes ganes de tornar i gaudir de la terrassa, amb seguretat clar.” 
 
 

Sobre Cotton House Hotel 

El Cotton House Hotel se situa en l'antiga seu de la “Fundació Tèxtil Cotonera”, un emblemàtic edifici del segle XIX en el qual 
es reunien els membres de la indústria tèxtil a Barcelona que treballaven amb el cotó. L'hotel, que compta amb una 
apassionant història relacionada amb la moda, reviu amb les seves Cotton Evenings la vida social relacionada amb la moda. 

La Casa del Cotó en la Gran Via de Barcelona va tenir el privilegi de rebre i festejar en les dècades dels 70 i 80, a l'anomenada 
Maid of Cotton o Donzella del Cotó, autèntica ambaixadora dels Estats meridionals americans que conformen l'anomenat 
USA Cotton Belt Conreadors de cotó, desmotadores, brókeres i industrials tèxtils dels 17 estats cotoners del Sud dels EUA, 
van fundar el Cotton Council International, la potent organització comercial que representa a la Indústria del Cotó americana. 

http://www.hotelcottonhouse.com/es 
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Sobre Autograph Collection Hotels  

Cotton House Hotel és membre de Autograph Collection Hotels, una marca del grup Marriott que ofereix un portfolio en 
constant evolució amb els hotels més exclusius dedicats a procurar experiències de viatge úniques, i que actualment compta 
amb més de 100 hotels de luxe que es troben en els destins més desitjats del món.  

www.autographhotels.com 

 
 
 

Cotton House Hotel 
Gran Vía de les Corts Catalanes, 670 

08010 Barcelona 
934 50 50 45 

 
 Per a més informació i imatges de l'Hotel Salut o altres: 

 
 
 
 
Maite Felices 
felices@felices.agency 
+39 412 22 68 / +34 630 882 870 

 


