
 
 
 

 
 

 

 

El director del Barcelona Convention Bureau, 

Christoph Tessmar entra a Junta directiva 

d’ICCA per representar a Europa    

 

 El director del programa especialitzat de Turisme de Barcelona 

representarà Europa en l’Associació Internacional de Congressos 

i Convencions (ICCA), l’organització de referència del sector 

MICE  

 

 El nomenament confirma el prestigi del Consorci i referma el 

lideratge la marca Barcelona en el sector MICE     

 

 La notícia arriba a les portes de celebrar l’IBTM, la cita més 

important de turisme de negocis i esdeveniments  

 

Barcelona,  14 de novembre 2022.- Christoph Tessmar, director del Barcelona 

Convention Bureau de Turisme de Barcelona, ha estat escollit representant d’Europa de 

l’Associació Internacional de Congressos i Convencions, ICCA, en el marc de 

l’assemblea anual celebrada aquesta setmana a la ciutat de Cracòvia. El director del 

Barcelona Convention Bureau de Turisme de  Barcelona ha obtingut el reconeixement de 

tots els membres de l’assemblea per entrar a ocupar el càrrec en la nova Junta directiva 

d’ICCA, l’organització de referència internacional en el sector dels congressos i les 

reunions (MICE).  

Tal com ha assenyalat el president del comitè executiu de Turisme de Barcelona, Eduard 

Torres, que ha felicitat a Tessmar i ha agraït la feina de tot l’equip de Turisme de 

Barcelona, “aquest nomenament referma el lideratge i posicionament internacional de 

Barcelona en el turisme professional de reunions i demostra la vitalitat que té la ciutat a 

més de ser un reconeixement de prestigi cap el Consorci, la qual cosa ens anima a seguir 

treballant en aquesta direcció”.  



 
 
 

 

Tessmar ocupa des del 2019 la presidència del Capítol ibèric d’aquesta organització que 

ara ha renovat la seva junta directiva amb la portuguesa Marta Gomes, directora comercial 

del Viparis (Palau de Congressos de París), al capdavant de la presidència. El director del 

Barcelona Convention Bureau s’ha mostrat molt content pel nou càrrec perquè 

“representa un reconeixement a la feina que estem fent a Barcelona a favor d’una indústria 

que ha demostrat tenir una gran capacitat de resiliència i una activitat econòmica cada 

vegada de més pes que funciona de pol d’atracció econòmica per a les ciutats i que aporta 

grans beneficis al conjunt de la societat”. 

International Congress and Convention Association (ICCA), fundada el 1963, és la 

principal organització del món de les reunions internacionals especialitzada en  buscar i 

intercanviar informació sobre congressos i convencions en el sector turístic i agrupa els 

millors especialistes en el sector serveis, transport i organització d’esdeveniments 

internacionals. Amb seu a Amsterdam, ICCA compta amb un miler d’empreses 

proveïdores i organitzacions de 88 països del món i disposa d’una important base de dades 

de clients que organitzen trobades i congressos internacionals a més de realitzar estudis i 

recerca sobre turisme de negocis. S'estima que s’organitzen regularment unes 25.000 

reunions associatives diferents de les quals ICCA ha recopilat informació sobre un 80% 

d’elles.  

Des de la seva fundació, ICCA ofereix dades, canals i oportunitats de desenvolupament 

de negocis i elabora el rànquing mundial de referència internacional de les millors 

destinacions de congressos entre les quals Barcelona es troba entre les tres primeres 

posicions. De fet, Barcelona continua sent l'única destinació que ha aconseguit estar en el 

rànquing Top-5 d'ICCA al llarg de 20 anys, inclòs l'any 2021, últim any del qual ICCA 

ha fet rànquings en el qual Barcelona es va situar en 4rt lloc.  

Christoph Tessmar, director del programa especialitzat de Turisme de Barcelona des del 

2015,  ha mostrat el seu agraïment als membres de l’organització per la confiança 

dipositada en ocupar aquest càrrec a dins de ICCA  pel “prestigi que suposa i la projecció 

que significa per Barcelona “. Conscient que hi ha molta feina per endavant, Tessmar, ha 

subratllat que “és un gran honor poder treballar des de ICCA per contribuir a millorar el 

sector i participar en projectes que ajudin a l’excel·lència de les empreses vinculades als 

congressos”.  

El Barcelona Convention Bureau és el programa especialitzat de Turisme de Barcelona 

per a promocionar Barcelona com a destinació de congressos, convencions i incentius, i 

treballa preparant candidatures i projectes per poder captar tot tipus de reunions, 

congressos i convencions, a Barcelona. Un dels aspectes destacables del turisme de 

reunions és la seva contribució a la desestacionalització i descentralització de l’activitat 

turística de les destinacions així com el llegat que poden deixar en forma de coneixement 

i expertesa de les diferents matèries que tracten. 



 
 
 

 

La notícia s’ha donat el mateix mes en què se celebrarà la fira més important del sector, 

la IBTM, que el dia 29 de novembre arrencarà a Fira de Barcelona que funcionarà de  

termòmetre del pols i fortalesa de Barcelona en l’activitat congressual.   

Aquest any 2022 s’han celebrat prop de 400 congressos entre els quals han destacat 

importants cites congressuals com el Congrés Europeu de Cardiologia (ESC Congress) o 

el Congrés Europeu de Respiratòria (ERS), dos dels congressos més importants del sector 

mèdic a nivell internacional que ja havien vingut a Barcelona amb anterioritat de manera 

que s’ha refermat la relació de confiança amb la destinació.  

Per el 2023 s’espera revalidar aquests resultats i fins i tot millorar, ja que per ara ja s’han 

confirmat 30 congressos de 1.000 delegats,  una xifra molt similar a la que es donava per 

aquestes mateixes dates abans de la pandèmia. Barcelona, a més, reforça  i consolida la 

seva posició en el sector mèdic científic concentrant per el 2023 el 40% del total de 

congressos d’aquest sector.  Entre alguns dels esdeveniments destacats pels propers anys 

hi ha el de Microbiologia i malalties infeccioses (ECCMID) i la Conferència mundial del 

càncer de pulmó.  

 

Per a més informació:  

Lali Ferrando lferrando@barcelonaturisme.com 93 368 97 00   646 467 715 
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