NOTA DE PREMSA

Turisme de Barcelona agraeix a la comunitat
mèdica l’aportació a l’economia de la ciutat
•

El Convention Bureau del consorci reuneix al voltant de 350
facultatius en un sopar, aquesta nit, al Disseny HUB Barcelona

•

Un 38% dels congressos que se celebren a la capital catalana
corresponen a convocatòries mèdiques

Barcelona, 17 de febrer de 2014. – Turisme de Barcelona, de la mà del seu Barcelona
Convention Bureau, reuneix aquesta nit al Disseny HUB Barcelona al voltant de 350
professionals de la medicina, en agraïment a la gran contribució que la comunitat
mèdica fa a l’economia de la ciutat a través del calendari anual de congressos. L’alcalde
de Barcelona, Xavier Trias, presideix aquesta nit el sopar que organitza el consorci.

Caps de servei, doctors que són membres d’associacions internacionals, representants
de tots els hospitals públics de la ciutat, així com també d’alguns privats com Barraquer,
Puigvert i Dexeus, assisteixen avui a l’acte promogut per Turisme de Barcelona, que
cada dos o tres anys intenta trobar-se amb aquest col·lectiu destacat de la capital
catalana per agrair-li tota l’activitat congressual que genera al llarg de l’any a la ciutat,
amb la corresponent activitat econòmica que en deriva.

Segons les estadístiques del Barcelona Convention Bureau de Turisme de Barcelona, un
38% dels congressos que es van celebrar l’any 2012 a Barcelona es va originar en el
sector mèdic, que és el principal client del turisme de reunions de la ciutat. El segon
sector en nombre de congressos és el científic, amb el 15% del total, per davant del
tecnològic, tercer amb el 8,4%.
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Congressos (2012)
Mèdic
Científic
Tecnològic
Acadèmic
Economia
Industrial
Alimentació
Social
Sostenibilitat
Tèxtil / Moda
Automoció
Altres
Total

%
38,0
15,0
8,4
7,0
3,3
3,3
1,4
1,4
0,5
0,5
0,5
20,7
100,0

La comunitat mèdica també és la principal generadora de jornades professionals, amb el
22,1% del total. El mateix passa amb les reunions d’empresa, en aportar el 27,1%
d’aquesta activitat, en aquest cas conjuntament amb el sector farmacèutic.

Encara no es coneixen les dades de 2013, però les primeres estimacions indiquen que
creix el nombre de congressos i de congressistes mèdics respecte a 2012.

Gaspart: “La comunitat mèdica és un dels motors de l’economia a la ciutat”

El president del Comitè Executiu de Turisme de Barcelona, Joan Gaspart, valora com
“absolutament cabdal l’aportació de la comunitat mèdica, que és un dels principals
motors turístics i econòmics de Barcelona”. Per Gaspart, “la solvència de Barcelona en
l’organització de trobades mèdiques és vital perquè la ciutat capti nous esdeveniments,
com Turisme de Barcelona va fer amb el Mobile World Congress i la fira EIBTM”.
El motiu del sopar és agrair el suport de la comunitat mèdica a Barcelona com a seu de
congressos. El Barcelona Convention Bureau encoratjarà els assistents a presentar
candidatures i captar nous congressos per a la ciutat donant a conèixer un cop més els
seus serveis. Així es vol ressaltar la contribució dels congressos a Barcelona,
econòmicament però també com a aportació mèdico-científica i de captació de talents.

El Barcelona Convention Bureau és el programa de Turisme de Barcelona que
promociona la ciutat com a escenari de congressos, convencions, incentius i fires.
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