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l’hotel W, turisme de luxe a la ciutat

el w barcelona, conegut també com a Hotel vela, va obrir les seves
portes el passat 1 d’octubre de 2009 al passeig Joan borbó, a l’ini-
ci del passeig de la barceloneta. la seva construcció no va estar
exempta de polèmica. associacions veïnals i ecologistes es van
oposar des de bon començament a què s’acabés amb l’últim tros
de platja “salvatge” que encara quedava a barcelona. es van iniciar
mesures legals que denunciaven la privatització dels 90.717m2 que
suposava el pla especial nova bocana del port de barcelona, con-
trari als criteris d’urbanisme sostenible. finalment, però, es va jus-
tificar que el projecte sí complia la vigent llei de costes, una llei que
havia fet enderrocar, en el seu dia, els antics xiringuitos populars de
la barceloneta, situats encara més lluny de la línia litoral. amb 26
pisos, 473 habitacions, 70 suites i una àmplia oferta de serveis de
luxe, l’Hotel vela va esdevenir el segon hotel que la marca, amb 37
filials arreu del mon, obria a europa. 

els Hotels w no són simples hotels de luxe. s’autodefineixen com a
“expressions úniques i individuals de vida moderna”. “el que oferim
és un estil de vida, un estil de vida wow”, explica Julie franck, del
departament de relacions públiques. wow significa anticipar-se a
les necessitats i gustos dels clients amb un servei exclusiu que, més
enllà del simple complir, sorprèn l’hoste amb petits detalls persona-
litzats que proporcionen els anomenats “moments wow”.
paradigma d’aquesta particular filosofia, identitat de la marca, és el
servei whatever/whenever (que es tradueix literalment per:
“qualsevol cosa, en qualsevol moment”). consisteix a satisfer els
capricis i desitjos més inversemblants, a fer realitat els somnis, com
un geni de la llàntia d’aladí,  “sempre que sigui possible dins dels
límits legals”, aclareix franck. banyar-se amb taurons o simular un
naufragi amb rescat d’helicòpter per demanar matrimoni en són
alguns exemples recents. 

sorpreses meravelloses i serveis sofisticats, tant per gaudir en una llar-
ga estada com per fer-ne una escapada d’un cap de setmana o, sim-
plement, donar-se una tarda de luxe. estan oberts al públic des d’una
piscina fins al bar eclipse, un local cool i emblemàtic especialitzat en
l’art de la cocteleria i ambientat amb unes vistes úniques sobre el mar
mediterrani. els visitants també poden gaudir de la cuina d’autor de
carlos abellan al restaurant bravo, especialitzat en marisc, peix i carn.   

els Hotels w, sent una marca internacional única, s’adapten a la
seva localització en tots els aspectes , també en la seva arquitectu-
ra. l’arquitecte del projecte vela, ricardo bofill, explica que en el
moment de concebre la idea que havia d’inspirar l’hotel, estava
davant de l’escullera mirant l’horitzó i la profunditat de les aigües i
va pensar: “és justament aquí”, a uns 300 metres d’on es trobava.
va tornar directe a l’estudi i va començar a donar forma a la seva
nova creació. per bofill, l’aigua és la protagonista a l’arquitectura de
l’edifici. la descriu com un somni, una imatge en moviment, un
món de reflexes infinits... “la corba parla amb l’aigua”, resumeix. 

un disseny que s’integra a l’entorn fonent-se amb els elements de
la terra i el mar. un interior ple de possibilitats que és una immersió
al plaer amb tots els sentits. aquesta és, en síntesi, l’oferta d’un
dels locals de luxe més selectes de barcelona en aquest moment.<


