Primer gran esdeveniment al CCIB després de l’estat d’alarma per la COVID-19

El CCIB reprèn l’activitat congressual i firal
presencial amb la tercera edició de REBUILD
•

L’esdeveniment té lloc del 29 de setembre a l’1 d’octubre al recinte del Fòrum amb
un ampli protocol de prevenció sanitària i totes les mesures d’higiene i seguretat

•

Centenars de professionals marcaran a Barcelona el futur del sector l’edificació

Barcelona, 28 de setembre de 2020
El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), gestionat per l’empresa francesa
GL events, reprendrà aquest dimarts la seva activitat congressual i firal amb la tercera edició de
REBUILD, el primer gran esdeveniment presencial després de l’estat d’alarma. Del 29 de
setembre a l’1 d’octubre, els professionals del sector es reuniran per marcar el futur de
l’edificació. L’esdeveniment contribuirà a reactivar el turisme de negocis a Barcelona, clau per
a la recuperació i dinamització de la ciutat, i estarà envoltat per un estricte protocol de prevenció
amb totes les mesures d’higiene i seguretat.
REBUILD, un esdeveniment que uneix fira i congrés, reunirà durant tres dies a més de 180 empreses
expositores i 260 experts al Congrés Nacional d’Arquitectura Avançada i Construcció 4.0, un fòrum
anual d’innovació aplicada del sector de l’edificació en el qual es mostraran els últims avenços
desenvolupats en àmbits com la industrialització, la digitalització i la sostenibilitat dels nous materials.
Per una banda, la fira mostrarà els avenços en gairebé tots els camps de l'edificació: façanes, cuines,
banys, terres, superfícies, estructures, envans, exteriors, tecnologia, serveis, interiorisme i decoració,
instal·lacions, eficiència energètica, tancament o domòtica. Per la seva part, els més de 200 ponents
del congrés tractaran temes punters com el BIM (Building Information Modelling), el Build to Rent, el
nou CTE (Codi Tècnic de l'Edificació), Proptech, Buildtech, l’IOT aplicat a edificis intel·ligents, la
impressió 3D o la descarbonització i l'economia circular aplicada a la construcció.
Protocol COVID-19
La cita se celebra cada any alternativament entre Barcelona i Madrid i estarà marcada per un estricte
protocol de prevenció sanitària elaborat per l’organització de l’esdeveniment i el CCIB -seguint els
protocols marcats per la Generalitat de Catalunya- per crear un entorn de negocis segur per a tots els
assistents. L’ús de mascareta, la neteja de mans i el manteniment de les distàncies seran obligatòries.
A més, entre les mesures destacades, es controlaran els accessos i els aforaments màxims, s’utilitzaran
àmplies sales, es faran controls de temperatures i es desinfectaran de manera constant els espais.
Clau per al desenvolupament econòmic de la ciutat
El director general del CCIB, Marc Rodríguez, ha destacat la importància de reprendre els
esdeveniments presencials i ha recordat que “l’activitat congressual i firal és clau per al
desenvolupament econòmic de la ciutat, contribueix a la creació i el desenvolupament dels negocis i
dinamitza el nostre entorn”. En l’actual context, Rodríguez ha assegurat que la seguretat és la “màxima
prioritat”. “Tenim un equip especial i hem creat uns protocols que s’adapten a cada esdeveniment”.

A més, el director general del CCIB ha afegit que “la nostra instal·lació, de més de 100.000 m², permet
adequar-nos a totes les normatives i estar sempre en disposició de complir totes les mesures que el
moment ens requereixi” perquè “en cap moment hi hagi risc per a la seguretat de les persones”. De fet,
Rodríguez ha posat d’exemple l’experiència del grup GL events, gestor del CCIB, que ja ha organitzat
amb èxit una desena de fires i salons a a França amb totes les mesures de prevenció sanitària.
El retorn a l’activitat presencial arriba després de mesos d’intens treball per mantenir el màxim nombre
d’esdeveniments el 2020 i, principalment el 2021, on s’han ajornat una part dels congressos i
convencions. Durant el temps d’estat d’alarma i la posterior desescalada, el CCIB i Diagonal Food empresa del grup GL encarregada de la restauració al CCIB- també es van implicar en diferents accions
de responsabilitat social. Entre altres, el CCIB va reobrir durant tres mesos els seus 3.300 m² de cuines
per elaborar menjar per als col·lectius més vulnerables de l’àrea de Barcelona. La col·laboració entre
el CCIB i l’ONG del xef José Andrés, World Central Kitchen, va permetre repartir 192.909 menús per
als col·lectius més vulnerables afectats per la pandèmia de la COVID-19.
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Sobre CCIB i GL Events
El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) és un dels recintes congressuals de més envergadura del
sud d’Europa, amb capacitat per acollir esdeveniments de fins a 15.000 delegats. El recinte compta amb més de 100.000
m² que inclouen el Centre de Convencions i l’Auditori Fòrum CCIB, espais en els quals, des de la seva obertura el
novembre de 2004 i fins al 2019, han acollit més de 1.520 esdeveniments i més de 6,5 milions de delegats i visitants. En
aquests anys, el centre ha generat un impacte econòmic acumulat a la ciutat superior als 4.500 milions d’euros.
GL events CCIB SL és l’empresa gestora del recinte congressual, participada per l’Ajuntament de Barcelona (12%), el
Gremi d’Hotels de Barcelona (8%) i l’empresa francesa GL events (80%), líder europeu en la gestió d’espais i logística de
grans esdeveniments.
Amb seu a Lió, GL events cotitza a la borsa de París i té tres línies de negoci que li han permès facturar 1.172,9 milions
d’euros el 2019: GL events Life, GL events Exhibitions i GL events Venues. En aquest últim àmbit, el grup opera 50 espais
per a esdeveniments (palaus i centres de congressos, parcs d’exposicions i sales multifuncionals), amb més d’1 milió de
m2 de superfície a 27 destinacions com París, Brussel·les, La Haia, Londres, Istanbul, Ankara, Xangai, Sao Paulo o Rio
de Janeiro. A més, GL events Exhibitions compta amb més de 250 salons professionals en propietat i GL events Live té
una dilatada experiència en la prestació de serveis logístics i estructures temporals a prestigioses cites esportives i d’altres
àmbits a nivell internacional com l’Exposició Universal de Milà, la reunió anual de l’FMI i del Banc Mundial a Lima, els
Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, l’Eurocopa de França, la COP22 de Marràqueix o la COP25 a Madrid.

