
 

 

NOTA DE PREMSA 

Barcelona i Viena s’alternaran per acollir el Congrés 
Anual Europeu d’Ortopèdia i Traumatologia  

 

• La capital catalana serà seu de la cita els anys 2018 i 2021, i 

Viena, els anys 2017 i 2020 

 

• S’espera uns 8.000 delegats a cada trobada de l’EFORT, que té 

una durada de tres dies 

 

Barcelona, 29 de juny de 2015. - Turisme de Barcelona i el Viena Convention Bureau són els 

guanyadors del concurs per acollir el congrés anual de la Federació Europea d’Associacions 

Nacionals d’Ortopèdia i Traumatologia (EFORT), que se celebrarà a les respectives ciutats els 

anys 2017, 2018, 2020 i 2021, amb una participació aproximada de 8.000 delegats. Els anys 

2019 i 2022, la cita tindrà lloc a altres urbs. 

Cada congrés d’EFORT tindrà una durada de tres dies i comptarà amb sessions científiques, 

reunions educatives i cursos pràctics. A Barcelona, el congrés tindrà lloc a la Fira Gran Via i, a 

Viena, se celebrarà al Messe Wien Congress and Exhibition Center.  

Tessmar: “Barcelona és en un període de confirmació de congressos importants”  

Christoph Tessmar, director del Barcelona Convention Bureau, de Turisme de Barcelona, 

destaca la feina feta per aconseguir captar aquest congrés. “Vam començar aquest projecte el 

2012 i estem molt satisfets  que el congrés anual d’EFORT se celebri a la nostra ciutat. Des de 

Turisme de Barcelona som en un període de confirmació de congressos importants per als 

propers anys; el turisme de reunions ha de donar moltes alegries a mig termini al conjunt de la 

ciutat”. 

 

 

 



 

 

Per la seva part, el secretari general d’EFORT, Dr. Per Kjaersgaard-Andersen, explica “que la 

promoció conjunta de Barcelona i Viena ha contribuït a la decisió final”. Christian  

Mutschlechner, director del Vienna Convention Bureau, subratlla que “el procés no s’ha 

construït solament a partir de la confiança entre EFORT i les dues ciutats, sinó que també s’ha 

desenvolupat una estreta relació amb la seu central d’EFORT”. 


