
 

Ciència 
 

EL PRINCIPAL CONGRÉS DE GEOQUÍMICA 
DEL MÓN ARRIBA A BARCELONA 

 
• El CCIB acull, del 18 al 23 d’agost, la conferència Goldschmidt amb més de 3.500 

assistents i on es presenten noves investigacions i s’aborden temes com els 
orígens dels planetes; magmes i volcans; o el clima del passat, present i futur  

 
Barcelona, 20 d’agost de 2019  
L’activitat al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB) no s’atura, tampoc a 

l’estiu. Més de 3.500 assistents participen del 18 al 23 d’agost a la conferència Goldschmidt, 

el congrés de geoquímica més important del món. Organitzat per l’Associació Europea de 

Geoquímica (EAG) i la Societat Geoquímica (GS), l’esdeveniment suposa un punt de trobada 

de científics, investigadors, docents i estudiants de tot el món per participar en conferències, 

tallers i sessions plenàries. A Goldschmidt 2019 s’abordaran temes com els inicis del sistema 

solar i els primers planetes; el mantell i l’escorça terrestre; magmes i volcans; el clima del 

passat, present i futur; o la química dels oceans i l’atmosfera, entre molts altres.  

 

Durant aquesta setmana es presentaran centenars d’articles de nova investigació que 

generen històries sobre la ciència darrere de la geoquímica i sobre com això afecta el món 

real. La conferència també disposa d’una àrea de 3.400 m² amb l’exposició dels pòsters 

científics que s’han presentat a Goldschmidt 2019 i amb la presència d’entitats i 

organitzacions relacionades. Amb una periodicitat anual, l’esdeveniment s’ha celebrat a 

ciutats com Yokohama (Japó), París (França) o Boston (EUA) i ara a Barcelona. Les 

pròximes edicions es traslladaran a Honolulu (Hawaii, EUA), Lió (França) i Chicago (EUA).  

 

Segon semestre amb més de 40 esdeveniments al CCIB 
A banda de la conferència Goldschmit, aquest segon semestre de 2019 suposarà acollir al 

recinte gestionat per GL Events a més de 80.000 assistents que participaran en més de 40 

esdeveniments. Destaquen els congressos mèdics, científics i els relacionats amb les 

tecnologies de la informació (IT), com el congrés mèdic de la Societat Radiològica 

Cardiovascular i Intervencional d’Europa (CIRSE); el congrés anual de l’Associació Europea 

de Medicina Nuclear (EANM); la Conferència Mundial de Mamífers Marins (WMMC) o la 8a 

edició al CCIB del Gartner ITxpo Symposium, una de les grans trobades d’analistes IT.     

 



 

Els espectacles a l’Auditori Fòrum CCIB també tindran un lloc destacat amb concerts com el 

del músic francès Yann Tiersen, conegut per la banda sonora de la pel·lícula “Amélie” i que 

presentarà a Barcelona el seu nou disc “All”; el concert del britànic James Blake per presentar 

el seu quart disc “Assume Form” o el concert Assasin’s Creed Symphony amb orquestra i 

cors simfònics per interpretar els temes més emblemàtics de la saga d’Ubisoft.  

 
… 

 
* Més informació sobre Goldschmidt 2019 a https://goldschmidt.info/2019/ 

 

 

 

 

 
Contactes de premsa 

Tom Parkhill (Goldschmidt 2019) | tom@parkhill.it  

David Jiménez (CCIB) | djimenez@ccib.es | 93 230 10 00  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 multifuncionals 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 2018, han acollit més de 1.370 esdeveniments de tota mena i prop de 6,3 milions 
de delegats i visitants. En aquests anys, el centre ha generat un impacte econòmic acumulat a la ciutat superior als 
4.440 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 1.040,5 milions 
d’euros el 2018: GL events Life, GL events Exhibitions i GL events Venues. En aquest últim àmbit, el grup opera 40 
espais per a esdeveniments (palaus i centres de congressos, parcs d’exposicions i sales multifuncionals), amb més d’1 
milió de m2 de superfície comercialitzable a 25 destinacions com París, Brussel·les, La Haia, Londres, Istanbul, Ankara, 
Xangai, Sao Paulo o Rio de Janeiro, on l’empresa es troba en ple procés de creixement. A més, GL events Exhibitions 
compta amb més de 250 salons professionals en propietat i GL events Live disposa d’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 i, el 2016, els Jocs Olímpics de 
Rio de Janeiro, l’Eurocopa de França o la COP22 de Marràqueix. 
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