Rànquing de les millors ciutats de congressos internacionals

Barcelona ascendeix a la primera posició en el
podi mundial de congressos
• La ciutat puja dues posicions en el rànquing internacional que
elabora l’ICCA i se situa líder mundial com a ciutat
organitzadora de congressos
• Turisme de Barcelona, amb el programa Barcelona Convention
Bureau, promou el turisme de reunions amb una repercussió
econòmica rècord de 1.851 milions
• El Barcelona Convention Bureau ha generat el 41% dels
participants i el 34% de l’impacte econòmic de congressos
Barcelona, 7 de maig de 2018.- Barcelona ha rebut avui la bona notícia d’encapçalar
el rànquing mundial de turisme de reunions de l’Associació de Congressos i
Convencions Internacionals (ICCA). Així, la destinació ha escalat dues posicions en el
podi mundial de turisme de reunions i se situa ara com la primera ciutat internacional
amb major nombre de reunions organitzades el 2017.
Les 2.134 reunions celebrades el 2017 li han permès ascendir en la classificació i passar
de la tercera a la primera posició. Per establir aquest rànquing, l’ICCA es fixa només en
els congressos internacionals de mínim 50 delegats i amb rotació entre tres països, fet
que exclou el Mobile World Congress i el Congrés Gastroenterologia UEG.
Així, Barcelona, amb 195 lidera l’estadística, amb un 7,7% més que l’any passat. Per
darrera, se situen París (190), Viena (190) i Berlín (185). La següent ciutat espanyola
del rànquing és Madrid (153), que ocupa la setena posició per darrera de Londres i
Singapur. Així, l’últim cop que Barcelona va liderar aquest rànquing va ser el 2004,
essent la única destinació que des de 2001 s’hagi mantingut en el top 5 del rànquing
ICCA.
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L’any passat, corresponent a l’exercici 2016, Barcelona ocupava la 3a posició amb 181
mítings mentre que París ostentava la 1a posició amb 196 i Viena la 2a amb 186.
Després de conèixer la notícia, el president de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart,
s’ha mostrat molt satisfet i ha afirmat que “Barcelona s’ha superat a ella mateixa en un
any més que complicat” i ha volgut felicitar especialment la feina que s’està fent des del
programa de Turisme de Barcelona, el BCB, gràcies al qual s’han assolit grans fites
aquest any i els que vindran.
El regidor de Turisme, Comerç i Mercats de l'Ajuntament i vicepresident executiu de
Turisme de Barcelona, Agustí Colom, ha destacat la vitalitat del sector turístic de la
ciutat, la seva capacitat per atreure i mantenir l'atractiu per acollir cites professionals. A
més a més, ha posat en valor la bona feina del BCB i del Govern municipal de
Barcelona, que ha reforçat l'activitat de promoció i el contacte amb organitzadors de
congressos des de l'últim trimestre de l'any. Colom ha considerat positivament aquesta
escalada de posicions en el rànquing i ha reiterat que “Barcelona se supera i contradiu
aquells que intentaven minar la seva reputació amb previsions alarmistes i infundades”,
i ha afegit que “afortunadament la bona feina contraresta, i Barcelona torna a superar-se
en aquest sector turístic que és dels que més reverteix i més directament, en l'ecosistema
econòmic i de talent de la ciutat”.
Per la seva part, el director del BCB, Christoph Tessmar, ha felicitat a tot l’equip que
treballa intensament per aconseguir noves candidatures. També ha volgut posar en valor
la fortalesa de la ciutat i l’emprenedoria de la seva gent oferint “les millors
instal·lacions i serveis per fer del turisme de negocis una activitat econòmica que se’n
beneficia tota la ciutat”, ha explicat Tessmar.

Així doncs, l’any 2017 ha acabat amb un augment del 10,5% del nombre de congressos
(561) i un 6,2% més de convencions (1.573). Pel que fa als delegats, l’increment ha
estat del 14,2%, arribant a un total de 674.890 delegats. D’aquests, els corresponents a
congressos han pujat un 55,1% mentre que en convencions l’augment és del 21,1%.
El programa Barcelona Convention Bureau és l’organisme responsable de promocionar
Barcelona com a destinació de congressos i en aquest sentit manté contactes i presenta
candidatures per poder captar congressos per a Barcelona.

Descentralització i desestacionalització
Un dels aspectes destacables del turisme de reunions és la seva contribució a la
desestacionalització i descentralització de l’activitat a partir de l’acord signat l’any
passat amb la Diputació de Barcelona que va permetre la fusió dels dos conventions
(Barcelona i província). L’any 2017 més del 20% del total de reunions MICE
(congressos, convencions i incentius) es va celebrar a les comarques barcelonines.
A Barcelona ciutat s’han celebrat 1.558 reunions (73%) amb 584.587 delegats (87%)
mentre que a les comarques de Barcelona el nombre de reunions ha estat de 456 (21%) i
de 63.395 delegats (9%).

Impacte econòmic rècord
L’impacte econòmic de l’activitat de congressos ha batut tots els rècords des del 2001
amb un total de 1.851 M€, un 21,2% més que l’any passat. Per mercats, Europa
encapçala el nombre de reunions realitzades amb 678 reunions (43,7%), seguit
d’Espanya amb 618 reunions (39,7%), Amèrica amb 178 reunions (11,5%), Àsia amb
73 reunions (4,7%), Oceania amb quatre reunions (0,3%) i Àfrica amb dues reunions
realitzades (0,1%).
Turisme de Barcelona, a través del BCB, ha liderat aquest any diferents iniciatives de
promoció al mercat nord-americà, al canadenc, al francès, al Regne Unit, al sud-est
asiàtic, i un seguit d’accions als mercats del Benelux, Alemanya, Suïssa, Rússia, Europa
de l’Est i països àrabs. A més a més, el BCB ha seguit un ritme creixent d’accions
comercials a la Índia, Sri Lanka, Shanghai i Hong Kong, entre d’altres.
En relació al nombre de contactes comercials realitzats, Àsia s’emporta el primer lloc
amb un total de 654 contactes fets, seguit d’Europa amb 618, Amèrica amb 353
contactes comercials realitzats i Espanya en darrer lloc, amb 158 contactes realitzats.
En relació al nombre de contactes comercials realitzats, Àsia s’emporta el primer lloc
amb un total de 654 contactes fets, seguit d’Europa amb 618, Amèrica amb 353
contactes comercials realitzats i Espanya en darrer lloc, amb 158 contactes realitzats.

Congressos i certàmens 2018 - 2020
De cara al 2018 s’han tancat diferents congressos com el Gastech i l’ISPOR Europe, a
més a més de tots els que se celebren enguany. Per l’any 2019, se superen les dades amb
4 nous certàmens entre els quals figuren el de Osteopatia i l’EAHP. Finalment, pel que
fa a l’any 2020, ja s’han negociat diversos congressos com el Congrés Internacional de
Transfusions de sang o el d’Educació.
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