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Barcelona és la ciutat de tot el món que 
atrau més participants en congressos  

.Segons el rànquing de l’ICCA, la capital catalana va rebre 122.877 

delegats durant el 2013 i se situa en primera posició a nivell mundial 

. Barcelona és l’única destinació que es manté consecutivament des de 

l’any 2001 entre les cinc primeres ciutats que més congressos acullen  

 

Barcelona, 27 d’octubre de 2014.  – Barcelona s’ha convertit en la ciutat de tot el món 

que més delegats de congressos atrau. La destinació catalana va rebre l’any passat 

122.877 assistents, repartits en 179 congressos, segons el rànquing de la International 

Congress and Convention Association (ICCA). Barcelona ocupa, d’altra banda, la 

quarta posició del 2013 en nombre d’esdeveniments congressuals, només superada per 

París, Madrid i Viena. 

Aquest és el segon cop en els darrers deu anys que la ciutat comtal lidera el rànquing de 

ciutats amb més capacitat d’atracció d’assistents a congressos. Barcelona ja va 

encapçalar aquesta classificació el 2010, quan va aconseguir reunir més de 140.000 

participants en un any, un rècord a la història del segment de congressos de la ciutat. 

Segona destinació de la dècada  

Bona prova de la consolidació de la ciutat en el competitiu segment del sector de 

congressos ho és el fet que des de 2001 la destinació barcelonina és l’única ciutat del 

món, i a més a més l’única que no és capital d’Estat, que es manté al top five de ciutats 

amb major nombre de congressos celebrats cada any. A més, a la darrera dècada (2004-

2013) s’ha refermat com la segona ciutat en nombre de participants congressuals 

(926.111), per sota de Viena (935.156) però per davant de París (878.948).  



Rank City 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totals 

1 Barcelona 71,577 47,321 79,596 99,484 108,201 108,147 140,117 61,895 86,896 122,877 926,111 

2 Amsterdam 31,896 51,515 51,846 58,376 58,023 60,566 83,811 94,315 82,349 114,166 686,863 

3 Istanbul 24,618 55,65 52,461 35,688 59,959 80,68 48,676 73,219 74,802 112,175 617,928 

4 Vienna 72,11 70,255 71,646 122,795 57,824 123,569 88,941 93,016 133,286 101,714 935,156 

5 Singapore 38,587 52,735 57,005 52,517 64,986 48,302 75,637 82,82 67,938 96,62 637,147 

6 London 36,194 38,584 44,112 29,04 35,828 37,673 58,363 80,569 75,956 83,358 519,677 

7 Paris 102,168 77,136 100,591 59,025 90,605 74,124 75,442 121,038 96,372 82,447 878,948 

8 Berlin 62,688 53,206 39,523 91,323 113,442 97,278 83,996 81,859 102,182 72,57 798,067 

9 Seoul 36,376 57,391 62,353 46,888 63,341 55,62 63,699 63,043 52,908 67,768 569,387 

10 Lisbon 43,534 43,384 32,308 45,466 40,527 46,255 46,097 68,258 48,382 63,131 477,342 

*Font: ICCA Statistics Report  

 

Aquesta nova primera posició assolida per la ciutat es basa en la fortalesa de la marca 

Barcelona, en la capacitat d’acollir  congressos de grans dimensions i, també, en la tasca 

d’assessorament, planificació i captació de reunions que duu a terme des de fa 31 anys 

el programa Barcelona Convention Bureau (BCB) de Turisme de Barcelona. Es calcula 

que al 2013 el turisme de reunions en la seva totalitat va generar per ell mateix un 

impacte econòmic de 1264,26 milions d’euros a la ciutat. 

De fet, Amsterdam, Istanbul i Viena són les úniques ciutats que juntament amb 

Barcelona van superar els 100.000 assistents a congressos al llarg de 2013. La capital 

catalana va aplegar tan sols durant el mes de setembre més de 45.000 participants amb 

motiu de reunions congressuals mèdiques tan importants com la European Respiratory 

Society, la Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe i la 

European Association for the Study of Diabetes.  

El Mobile World Congress no compta en aquesta classificació 

L’ICCA (www.iccaworld.com) inclou per a les seves estadístiques aquells congressos 

internacionals que tenen un mínim de 50 participants, se celebren de manera regular i 

roten com a mínim entre tres països diferents. Aquesta última dada és important: 

Barcelona ha aconseguit situar-se en la primera posició del rànquing ICCA sense 



necessitat de sumar esdeveniments com el Mobile World Congress, i els seus més de 

80.000 delegats participants, que només se celebra a la capital catalana.  

Per aquest mateix motiu, i si comptem també els congressos inferiors a 50 participants, 

el nombre resultant de delegats assistents a congressos a Barcelona és molt superior a la 

xifra que dóna la ICCA. En total, i segons les dades que recull el Barcelona Convention 

Bureau, la ciutat va atraure 289.191 delegats en el mercat associatiu el 2013.  

El BCB (www.barcelonaconventionbureau.com) és el programa especialitzat de 

Turisme de Barcelona per a la promoció de la ciutat com a destinació de congressos, 

convencions i viatges d’incentiu. Nascut l’any 1983 i pioner a l’Estat espanyol, el 

Barcelona Convention Bureau fa tasques d’assessoria i planificació de reunions per a 

totes aquelles empreses que volen organitzar una trobada professional. 
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