
 
 
 

 
 

 

 

El saló internacional de congressos IBTM 

World arrenca amb fortes expectatives de cara 

al 2019 

 

• La ciutat manté el pols internacional com a ciutat organitzadora 

de congressos i fires, amb un impacte econòmic que ha crescut un 

20%  

  

• Barcelona concentra 3 dels 5 congressos mèdics més importants 

que se celebren a nivell internacional   

 

• Turisme de Barcelona, amb el programa Barcelona Convention 

Bureau, ja treballa amb candidatures pel 2025  

 

• El Barcelona Convention Bureau preveu tancar 2018 com un any 

molt bo i un 2019 excel·lent 

 

Barcelona, 27 de novembre.- Barcelona acull des d’avui i fins dijous el saló IBTM 

World, el principal certamen internacional de congressos i fires amb més de 3.000 

organitzadors d’esdeveniments i convencions de 150 països i milers de contactes 

professionals agendats entre els assistents.  Aquest matí, el president del comitè executiu 

de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart, que també és el president del Saló IBTM; el 

vicepresident segon i regidor de comerç, turisme i mercats, Agustí Colom, i el director 

general del Consorci, Joan Torrella, han tallat la cinta de la fira especialitzada en 

potenciar i impulsar el turisme de reunions que té una repercussió sobre la ciutat molt 

important, amb més de  1.800 M€ el 2017, un 21,2% més que l’any anterior. 

Aquest matí, Joan Gaspart, feia èmfasi en la importància d’un saló dedicat als negocis i 

les reunions per la seva repercussió a la ciutat i al conjunt de la població. Pel regidor, 

Agustí Colom, “Barcelona té capacitat per atreure i per mantenir l’atractiu per acollir 

trobades professionals”. Colom ha celebrat que “el lideratge en turisme de congressos de 



 
 
 

 

la ciutat a nivell internacional no és flor d’un dia, les previsions auguren un bon 2019 i la 

feina per reforçar l’activitat i la promoció en aquest sector donen els seus fruits”. 

“Barcelona és de les ciutats millor preparades per celebrar congressos i fires professionals 

i seguim superant-nos en aquest sector que és dels que més millora la reputació de 

Barcelona i dels que més reverteix i més directament en l'ecosistema econòmic i de talent 

de la ciutat", ha reblat el regidor de Turisme, Comerç i Mercats i vicepresident de Turisme 

de Barcelona.  

El director del Consorci, Joan Torrella, ha fet referència a la feina ingent que des del 

programa de Turisme de Barcelona, Barcelona Convention Bureau, s’està realitzant amb 

una agenda de promoció internacional molt intensa a nivell de fires i de workshops als 

mercats emissors més rellevants com són Xina, Mèxic, Rússia o Índia pel que fa als 

emergents i els mercats madurs com Alemanya, EUA, o França i Regne Unit.  

Barcelona manté la seva fortalesa en l’organització de congressos i reunions. Amb les 

dades que disposa el consorci de Turisme de Barcelona a dia d’avui i, segons les 

previsions del programa especialitzat en la captació de congressos, Barcelona Convention 

Bureau,  realitzades a partir de la intensa agenda que manté, per a l’any que ve, la ciutat 

ja té confirmats a dia d’avui 30 congressos de més de mil delegats amb un total de 350.000 

delegats.  

Barcelona acollirà per primera vegada el congrés europeu d’oncologia amb el doble 

de delegats 

Entre els congressos més importants d’aquest any 2019, per primera vegada arriba a 

Barcelona l’ESMO, el congrés europeu d’Oncologia, que aquest any passarà de 15.000 

delegats a 30.000. També tornarà, després de sis anys de no celebrar-se a Barcelona, el  

congrés europeu de la Diabetis amb 15.000 delegats, així com també el congrés d’urologia  

amb 13.000 delegats. Dels congressos no mèdics, destaca el congrés ITMA, de 

maquinària del tèxtil amb 100 mil delegats. 

En síntesi, Barcelona acollirà el proper any 3 (oncologia, Diabetis, Urologia) dels 5 

congressos mèdics (Respiratori i Cardiologia) més importants del món i ja té emparaulats 

congressos per l’any 2023 i el 2025. Un dels darrers que s’ha donat a conèixer és 

precisament el congrés Integrated Systems Europe, el congrés de l’audiovisual més 

important a nivell mundial que a partir del 2021 passarà a celebrar-se a Barcelona.  

Barcelona ostenta la primera posició internacional en organització de congressos segons 

ICCA amb 195 organitzats el 2017 i és la ciutat amb major nombre de reunions 

organitzades amb 2.134 reunions celebrades. Per darrera, se situen París (190), Viena 

(190) i Berlín (185). 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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