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El futur de l'Hotel Gaudí
L'anunci de la venda de l'edifici ha generat reaccions diverses i ha tingut
conseqüències; la propietat vol reobrir el negoci l'1 de febrer

L'Hotel Gaudí torna a estar tancat | Reusdigital.cat

L'actual situació i el futur del veterà Hotel Gaudí de Reus han estat notícia, durant les últimes
setmanes. Després d'haver tornat a obrir, uns mesos enrere, l'establiment del grup Gargallo ha
abaixat la persiana aquesta tardor, en una mostra més del delicat context econòmic derivat de la
pandèmia. La publicació d'un anunci al portal web Idealista en què les instal·lacions eren a la
venda per 7 milions, informació avançada per Reusdigital.cat, ha generat diverses reaccions i ha
tingut conseqüències.
L'anunci de la venda, "sorprenent" i "contradictori"
La primera va ser del regidor d'Empresa i Ocupació, Carles Prats, consultat pels mitjans sobre
la qüestió, en un acte a la Cambra de Comerç de Reus. Va admetre que l'anunci de la venda (que va
desaparèixer de la web, al cap d'unes hores de la publicació de la notícia d'aquest mitjà) era
"sorprenent" i "contradictori" al mateix temps, perquè l'empresa hauria manifestat la seva
voluntat de reactivar el negoci del Tomb de ravals. Prudent, va assenyalar que calia "veure quin
recorregut" tindria el serial. De passada, i si bé va exposar que tot tancament d'una empresa a la
ciutat "és una mala notícia", va garantir que a la capital del Baix Camp n'obren més que no pas
en tanquen.
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Des de la propietat de l'hotel, al seu torn, es va reiterar que l'objectiu és el de tornar a reactivar
l'establiment de cara als propers mesos. Alguns mitjans locals van assegurar, segons les
declaracions del grup Gargallo, que fins i tot "es desconeixia" d'on havia pogut sortir el
cèlebre anunci de la venda al web especialitzat.
Diversos professionals del sector immobiliari consultats per aquest diari, per part seva, han
argumentat que el preu proposat (7 milions d'euros) és "elevat". Tan sols fer una recerca ràpida
per eines similars a Idealista per trobar-hi hotels del territori, també a la venda, de la mateixa
categoria i amb altres prestacions, per una quantitat inferior.
La previsió és tornar a obrir al febrer
Dies després, i també en un acte de la Cambra de Reus, Prats es va tornar a pronunciar sobre
l'Hotel Gaudí per donar resposta a les preguntes dels periodistes presents. En aquesta ocasió es
va mostrar rotund i va avançar que els titulars de l'espai el volen tornar a posar en marxa el
proper 1 de febrer.
Arran de les informacions publicades recentment, el regidor es va posar en contacte amb els
amos del negoci per conèixer els seus plans. A posteriori, i en declaracions a aquest mitjà, va dir
que "la reobertura de l'hotel és una bona notícia per a la ciutat i molt especialment per a l'entorn
dels ravals de Sant Pere i Robuster, on es desenvolupa el projecte Reus Espais Vius". Aquest té
l'objectiu d'atraure emprenedors que vulguin iniciar una activitat econòmica als locals buits en
aquestes dues vies. Un d'aquests, per cert, és la cafeteria annexa a l'Hotel Gaudí.

Reusdigital.cat ha contactat amb la regidora de Promoció de Ciutat, Montserrat Caelles, per
copsar la seva opinió de la situació del popular hotel reusenc, sobre el qual raona que "en els
últims anys s'ha especialitzat en el turisme sènior". En aquesta línia, indica que des de
l'Agència Reus Promoció es treballa "amb la perspectiva que el negoci s'ha de reactivar al febrer,
si no passa res", raó per la qual s'espera que pugui atraure aquest tipus de client objectiu un cop
prengui més força el programa Imserso de cara a la campanya de 2022.
Cal recordar, a banda, que la setmana passada, durant l'acte de balanç dels dos anys i mig de
mandat del grup municipal de Junts per Reus (del qual forma part Caelles), aquesta va avançar
que "aviat" es donaran a conèixer "inversions hoteleres" a la capital del Baix Camp. A les portes
de la campanya de Nadal, i en ple desenvolupament del projecte Reus, una escapada genial
(que vol atraure visitants catalans, especialment, per al cap de setmana), Caelles considera
"essencial" que la ciutat tingui una "bona" oferta d'allotjaments, i en aquesta, ara per ara, es
compta l'Hotel Gaudí.
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