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COMUNICAT DE PREMSA 
 
 

En el decurs de l’Assemblea general de l’entitat 
 

SANTIAGO GARCÍA-NIETO REELEGIT 
PRESIDENT DE LA CONFECAT 

 

La decisió ha estat presa per unanimitat pels seus membres. 
 

Santiago García-Nieto: “La nostra prioritat és superar la greu i dramàtica 
situació que vivim i, per fer-ho, necessitem una resposta i una implicació 

efectiva i suficient que encara no ha arribat per part de les administracions” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Santiago García-Nieto, president de la Confederació Empresarial d’Hostaleria i Restauració de 

Catalunya i, fotografia de família dels membres de la Junta de la ConfeCat després de l’Assemblea 

 
 
Barcelona, 23 de març de 2021 
 
En el decurs de l’Assemblea general que la Confederació Empresarial d’Hostaleria 
i Restauració de Catalunya (ConfeCat) va celebrar ahir, l’empresari hoteler 
Santiago García-Nieto va ser reelegit per unanimitat com a President de 
l’entitat, que agrupa i representa a les principals associacions i federacions 
d’hostaleria de Catalunya. 
 
Santiago García-Nieto és empresari hoteler directiu de BondiaHotels. En l'actualitat 
és també Vicepresident del Comitè executiu de la Confederació Espanyola d'Hotels 
i Allotjaments Turístics (CEHAT), Vocal dels òrgans de govern del Gremi d'Hotels 
de Barcelona i, Vicepresident del Gremi d’Hostaleria del Maresme. 
 
En la seva al·locució posterior a la seva reelecció, Santiago García-Nieto es va 
referir al futur de l’hostaleria a Catalunya davant del complex i dramàtic 
moment que viu la indústria turística com a conseqüència de la crisi sanitària 
provocada per la pandèmia sanitària i, va focalitzar l’objectiu principal de l’entitat 
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en superar l’actual moment i treballar per establir i desenvolupar les bases 
per a la seva recuperació. 
 
Per fer-ho, el President de ConfeCat va puntualitzar que “Necessitem una 
resposta i una implicació efectiva i suficient que encara no ha arribat per part 
de les administracions competents, per ajudar a un dels sectors més afectats” 
recordant que “Està en joc la supervivència de milers d’empreses i milers de 
llocs de treball a Catalunya”.   
 
Al respecte, Santiago García-Nieto es va mostrar taxatiu “Estem a les portes 
d’una crisi social, empresarial i econòmica sense precedents en el sector i a 
Catalunya, de la qual tot el país es podria ressentir greument en els propers 
anys”. 
 
 
Composició de la Junta de la ConfeCat 
Després de l’Assemblea general, la composició de la Junta de la ConfeCat ha 
quedat configurada de la següent forma: 
 
Sr. Santiago García-Nieto, President de la ConfeCat - Vicepresident del Gremi 
d’Hostaleria del Maresme 
Sr. Joan Gaspart, Vicepresident de la ConfeCat - President de la Federació 
Provincial d'Hostaleria de Barcelona 
Sr. Antoni Escudero, Vicepresident de la ConfeCat - President de la Federació 
d'Hostaleria de les Comarques de Girona 
Sra. Berta Cabré, Vicepresidenta de la ConfeCat - Presidenta de la Federació 
Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona 
Sr. Josep Castellarnau, Vicepresident de la ConfeCat - President de la Federació 
d'Hostaleria de Lleida 
Sr. Oskar Stöber, Interventor de la ConfeCat - President del Gremi d’Hostaleria de 
Sitges  
Sr. Jordi Mestre, Tresorer de la ConfeCat - President del Gremi d’Hotels de 
Barcelona 
Sr. David Riba, Vocal de la ConfeCat - President de Federació Catalana 
d’Apartaments Turístics 
Sr. Pere Chias, Vocal de la ConfeCat - President del Gremi de Restauració de 
Barcelona 
Sr. Eduard Farriol, Vocal de la ConfeCat - Membre de la Federació Empresarial 
d'Hostaleria i Turisme de Tarragona 
Sr. Manel Casals, Secretari general de la ConfeCat  
 
 

 
Per a més informació: 
Manuel Baena / Clàudia Garcia 
mbaena@barcelonahotels.org / cgarcia@barcelonahotels.org  
648 486 736 / 608 618 607 
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