
 
 
 

 
 

 

 

Turisme de Barcelona expressa el seu suport 

a la GSMA i treballa amb 127 candidatures 

per congressos fins el 2025  

 

• El Consorci, com a entitat col·laboradora del MWC, expressa tot 

el seu suport a GSMA per “una decisió difícil que s’ha generat per 

un element extern i una alerta global” 

 

• Eduard Torres: “El MWC és un congrés molt important per les 

seves dimensions i repercussió en el teixit productiu, però, en el 

balanç global de la ciutat, com a destinació de reunions, tenim un 

model diversificat d’una gran solidesa que permetrà, un cop més, 

superar l’adversitat”     

 

• Des del Barcelona Convention Bureau s’està treballant en 127 

candidatures de congressos per els propers anys  

 

Barcelona, 13 de febrer 2020 .-  El president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres, 

ha expressat aquest matí tot el suport a la GSMA per la difícil decisió que s’ha hagut de 

prendre  en relació a un esdeveniment que té un gran impacte internacional i una evident 

repercussió en el teixit productiu de la ciutat i del país. Això no obstant, ha volgut llançar 

un missatge de confiança i d’optimisme davant “un futur immediat ple d’èxits gràcies a 

un model molt sòlid que hem creat, entre tots, pel que fa a l’organització d’esdeveniments 

i congressos importants”. 

En aquests moments, Turisme de Barcelona, a través del Barcelona Convention Bureau 

(BCB), assisteix a Amsterdam, a la darrera edició de l’Integrated Systems Europe (ISE) 

que se celebra en aquesta ciutat. Es tracta del congrés de l’audiovisual més important del 

món amb més de 80.000 professionals, que a partir de l’any que ve trasllada a Barcelona 

la seva seu. “Aquesta va ser una excel·lent notícia, fruit del treball conjunt amb altres 

institucions, i que com tantes d’altres reafirma la nostra tasca de promoció contínua per a 

la captació de congressos i reunions arreu del món través del programa BCB. I així ho 

continuarem fent” ha assegurat Torres. 



 
 
 

 

El  BCB és el programa especialitzat de Turisme de Barcelona que treballa i presenta 

candidatures per acollir congressos i reunions a la destinació Barcelona amb una projecció 

a mitjà  termini la qual cosa permet confirmar congressos en l’horitzó del 2025. 

Per aquest any, ja hi ha confirmats més de 33 congressos de més de 1000 delegats i 

treballem en més de 100 expedients oberts per acollir-ne de nous.  Entre els més 

importants per aquest any, IoT Solutions World Congress, el congrés anual del càncer 

Gastrointestinal,  o el congrés de la Internacional Society of Blood Transfusion (ISBT). 

“Barcelona, juntament amb París i Viena, s’ha mantingut en el top 5 de les ciutats amb 

més activitat congressual, durant 19 anys seguits. Ja sigui en nombre de congressos com 

en nombre de delegats. Això és una prova més que demostra que el nostre és un model 

sòlid com a destinació de reunions i de negocis”.  

“Som referència en congressos, amb el sector tecnològic, mèdic o farmacèutic al 

capdavant” ha afirmat.  Aquest any passat Barcelona ha acollit 3 dels 5 congressos mèdics 

més importants del món (Oncologia, Diabetis, Urologia) i compta amb una llarga llista 

d’esdeveniments compromesos pels propers cinc anys.  

Sobre la propera edició del MWC pel 2021, Turisme de Barcelona s’ha posat a disposició, 

un cop més, com a col·laborador de GSMA, per a liderar el programa de suport i atenció 

personalitzada als congressistes, tant pel que fa a l’allotjament com al transport, 

informació de la ciutat, seguretat o suport lingüístic.  

Per a més informació: Lali Ferrando lferrando@barcelonaturisme.com 93 368 97 00   646 467 
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