NOTA DE PREMSA

Barcelona i Viena s’alternaran com a seu del
Congrés de Radioteràpia i Oncologia

 Més de 6.000 delegats es donaran cita a la capital catalana a les
edicions dels anys 2018 i 2021
 Les dues ciutats van presentar una candidatura conjunta per
captar una de les cites més importants a escala europea

Barcelona, 30 de març de 2016. – Turisme de Barcelona, de la mà del seu Barcelona
Convention Bureau, i l’Oficina de Turisme de Viena Convention Bureau (VCB) han
captat el Congrés Anual de Radioteràpia i Oncologia (ESTRO) per a les seves
respectives ciutats, gràcies a una candidatura conjunta presentada per ambdós
organismes de promoció turística.
Com a resultat d’un procés estratègic, la Societat Europea de Radioteràpia i Oncologia
(ESTRO) ha decidit rotar els seus congressos anuals fins l’any 2022 entre Barcelona i
Viena –amb la seva oferta conjunta – i una ciutat addicional que anirà canviant.
En concret, Barcelona acollirà la celebració del 37è Congrés Anual de l’ESTRO l’any
2018, que tindrà lloc el mes de maig al Centre de Convencions Internacional de
Barcelona (CCIB), i té ja assegurada, també, la celebració del congrés per a 2021. Cada
any uns 6.000 delegats viatgen al Congrés Europeu de Radioteràpia i Oncologia, que té
una durada de quatre dies i presenta els resultats de la recerca en oncologia de radiació
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de científics de tot el món, que treballen en benefici dels pacients de càncer. Viena, per
la seva banda, acollirà aquest congrés els anys 2017 i 2020.
Tant el Barcelona Convention Bureau de Turisme de Barcelona com el Viena
Convention Bureau del Patronat de Turisme de Viena han col·laborat des de 1995 per a
donar-se a conèixer conjuntament fora d’Europa.

“L’aliança amb Viena segueix donant resultats”
Christoph Tessmar, director del Barcelona Convention Bureau, ha destacat: “L’aliança
de Barcelona amb Viena segueix donant bons resultats ja que, un cop més, l’oferta que
elaborem juntament amb els nostres socis austríacs ha estat clau per captar un dels
congressos més importants a escala europea”.
Per la seva banda, Christian Mutschlechner, director del Viena Convention Bureau del
Patronat de Turisme de Viena, ha afegit: “És un gran placer per a nosaltres comptar amb
la confiança de l’ESTRO i alinear-nos amb el seu enfocament estratègic per
desenvolupar el seu congrés anual i comptar amb excel·lents socis per celebrar-lo, tant
a Barcelona, amb el CCIB, com a Viena, amb el Reed Messe Wien”.
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