Turisme de Barcelona ultima la logística del
Congrés de Cardiologia amb punts
d’informació a l’aeroport i a Fira
 Barcelona Convention Bureau ultima els darrers preparatius per donar la
benvinguda al Congrés de Cardiologia
 L’Aeroport i la Fira comptaran amb un Punt d’atenció per facilitar la
informació als congressistes
 Turisme de Barcelona ofereix suport lingüístic als congressistes i serveis de
seguretat i d’emergències
 La capital catalana lidera el turisme de reunions entre les principals ciutats
europees
Barcelona, 25 d’agost de 2017.- Turisme de Barcelona a través del Barcelona
Convention Bureau està ultimant els preparatius del Congrés Europeu de Cardiologia que
començarà dissabte i portarà més de 30.000 experts de tot el món.
Avui mateix, el director del Barcelona Convention Bureau, Christoph Tessmar, s’ha
reunit amb els organitzadors i el seu equip per ultimar els detalls referents a seguretat i
logística com ara el desplegament d’informadors i de serveis de suport lingüístic per
a tots aquells que ho necessitin ja siguin els mateixos congressistes com els serveis
vinculats a seguretat i emergències.
Així, Turisme de Barcelona s’ha ocupat de la gestió de totes les necessitats de transport,
facilitant el títol de la xarxa de Transport Públic als delegats; allotjament, assegurant
més de 10.000 habitacions (des de que es va confirmar la candidatura) que ha gestionat

l’agència oficial, així com de bloquejar espais de la ciutat pels actes socials organitzats
en paral·lel al congrés.
A més, ha instal·lat mostradors i punts d’atenció a l’aeroport (T1 i T2) des de demà
mateix, divendres, i a Fira Gran Via per tal de donar informació i proporcionar suport
lingüístic a qui ho necessiti.
La Societat Europea de Cardiologia (ESC) va celebrar a Barcelona el seu congrés el 2014
i aquest any, gràcies a les negociacions i bona percepció de Barcelona com a ciutat
preparada per a celebrar reunions professionals i negocis ha tornat a escollir la capital
catalana.
Barcelona, capdavantera
Christoph Tessmar reconeix la capacitat organitzativa i l’atractivitat de Barcelona
juntament al posicionament en l’àmbit de la salut i ciències de la vida per atraure aquest
tipus de congressos. En aquest sentit, des d’ara a final d’any la capital catalana acollirà
diversos congressos alguns els quals relacionats amb la ciència com el de bioenginyeria,
oftalmologia, farmacèutics, carcinoma o Bioinformàtica fins a un total de 154 congressos
amb més de 142.994 delegats
Barcelona s’ha tornat a situar aquest any com la tercera ciutat internacional amb major
nombre de reunions organitzades el 2016 i torna a repetir en el podi mundial del turisme
de reunions segons l’Associació de Congressos i Convencions Internacionals (ICCA).
Barcelona s’ha consolidat com a destinació de reunions la qual cosa li ha permès
conservar la posició assolida l’any passat en la classificació, després de passar del cinquè
al tercer lloc. El turisme de reunions a Barcelona deixa uns ingressos econòmics directes
de 1.500 milions d’euros l’any, segons les últimes dades disponibles. El turisme de
reunions o negocis, que incorpora els congressos, convencions i viatges d’incentiu, es
considerada una activitat clau i de valor afegit pel territori i el 2016 ha comptabilitzat un
total de 1.974 reunions amb un increment del 35,7%.

