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NOTA DE PREMSA 

Barcelona i Viena s’alternaran com a seu  

del Congrés de Medicina Nuclear Europea 

 

• S’espera uns 5.500 delegats en la cita que l’any vinent acollirà la 

capital catalana al mes d’octubre 

 

• Les dues ciutats van presentar una candidatura conjunta i 

s’asseguren la celebració fins a l’any 2020 

 

Barcelona, 31 de març de 2015. – Turisme de Barcelona, de la mà del seu Barcelona 

Convention Bureau, i l'Oficina de Turisme de Viena Convention Bureau (VCB) han 

aconseguit un èxit que té impacte a llarg termini: les dues organitzacions han assegurat 

la celebració del Congrés Europeu de Medicina Nuclear d'Europa a les seves respectives 

ciutats per als propers sis anys. 

Com a resultat d'un procés estratègic, l'Associació Europea de Medicina Nuclear 

(EANM) ha decidit rotar els seus congressos anuals fins a l'any 2020 entre Barcelona i 

Viena -que van proposar una oferta conjunta- i una ciutat addicional, que anirà canviant.  

Barcelona serà la primera de les tres ciutats a celebrar aquest congrés al Centre de 

Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) el 2016, seguida de Viena el 2017 i 

una tercera ciutat el 2018, abans que el cicle torni a començar un altre cop. Cada any 

uns 5.500 delegats viatgen al Congrés Europeu sobre la Medicina Nuclear, que dura 

cinc dies i s'acompanya d'una extensa exposició comercial.  
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El President d’EANM, Arturo Chiti , explica que "la concessió del congrés a unes 

poques destinacions acuradament seleccionades va ser la conclusió lògica d'un procés 

de perfeccionament en l'organització de congressos. D'aquesta manera, no només 

estalviem costos, sinó que també permetem que l'equip de gestió de congressos pugui 

optimitzar la logística, aconseguint que el comitè del congrés es pugui concentrar més 

en el contingut. La destinació de cada tercer any se seleccionarà entre ciutats del nord i 

l’est d'Europa”. 

Tant el Barcelona Convention Bureau com el de Viena han estat col·laborant des de 

1995 per donar-se a conèixer fora d'Europa -una relació que fins avui és única en el 

negoci internacional de les convencions. Aquesta relació s'ha intensificat des de 2012, i 

ara també inclou les candidatures conjuntes de conferències que es posen a licitació en 

sèrie (co-opetition). 

 

“En el futur, en vindran més” 

Christoph Tessmar, director del Barcelona Convention Bureau, afirma que "és 

gratificant formar part del procés de desenvolupament estratègic d'una associació com 

l’EANM. És motiu de satisfacció i un honor que l'oferta que elaborem juntament amb 

els nostres socis de Viena hagi estat rebuda de forma tan positiva”. Tessmar cataloga 

d’èxit les candidatures conjuntes amb la capital austríaca: “L’aliança amb Viena està 

donant molts bons resultats: entre les dues ciutats, ja hem captat dos dels congressos 

importants a escala europea, i en el futur en seran més, si fructifiquen els projectes en 

què estem treballant”. 

Per la seva part, Christian Mutschlechner, director del Vienna Convention Bureau del 

Patronat de Turisme de Viena, va subratllar: "Aquest últim èxit de la nostra estratègia de 

co-opetition ve a demostrar que vam saber identificar la necessitat dels organitzadors 

per una seguretat de planificació a llarg termini, ja des d'etapes molt primerenques, i 

desenvolupem un concepte excel·lent per a aquest propòsit. Però, per descomptat, això 

només pot funcionar amb socis parells que dipositin la confiança mútua necessària”. 

 


