
 

 

Covid-19 

El CCIB obté el segell internacional “Safe 

Travels” del World Travel & Tourism Council 

• La certificació valida els protocols de prevenció i higiene davant la Covid-19 
 

 

Barcelona, 23 de desembre de 2020  

El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), 

gestionat per l'empresa francesa GL Events, ha obtingut el 

segell "Safe Travels" del World Travel & Tourism Council 

(WTTC). Aquest distintiu, atorgat a través de Turisme de 

Barcelona com a entitat gestora de la certificació local, 

reconeix i valida els protocols de prevenció i higiene aplicats 

davant la Covid-19. El CCIB ha obtingut el segell com a 

membre del Compromís per la Sostenibilitat Turística 

Barcelona Biosphere, distintiu que va obtenir en 2019. 

 

A Barcelona, Turisme de Barcelona és l'entitat encarregada de gestionar i concedir el distintiu del WTTC 

entre les empreses del sector amb l'objectiu de transmetre un missatge de seguretat i confiança. El 

distintiu, reconegut internacionalment, s'ha desenvolupat en col·laboració amb les organitzacions 

internacionals de referència que segueixen les directrius de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). 

Igualment, de cara als professionals de sector, és una credencial reconeguda internacionalment que 

acredita la implementació de mesures de seguretat i prevenció enfront de la pandèmia.  

 

Primer segell internacional de seguretat 

El WTTC, que representa el sector privat global de viatges i turisme, ha estat el primer organisme 

internacional a llançar el primer segell de seguretat mundial. El distintiu permet als viatgers reconèixer 

en qualsevol país del món les empreses, entitats i destinacions que hagin adoptat protocols de 

seguretat i higiene del WTTC i que tenen el suport de l'Organització Mundial de Turisme de Nacions 

Unides (OMT) i dels Centres de control i Prevenció de Malalties (CDC). 

 

El director general de CCIB, Marc Rodríguez, ha recordat que "la seguretat és la nostra màxima prioritat" 

i era "primordial disposar d'un certificat que suposa el major reconeixement estatal i internacional". El 

recinte, de 100.000 m², ha elaborat diferents protocols que s'adapten a cada esdeveniment i que ja 

s'han aplicat en els últims esdeveniments desenvolupats al centre de convencions, al plató virtual del 

CCIB i als concerts de l'Auditori del Fòrum. Amb el segell "Safe Travels", Rodríguez ha afegit que "els 

nostres clients i visitants poden continuar amb la certesa que el centre aplica tots els protocols i poden 

desenvolupar els seus esdeveniments amb totes les garanties i seguretat". 

 

Entre d'altres, els protocols indiquen l'ús obligatori de màscara, la neteja de mans i el manteniment de 

les distàncies seran obligatòries. A més, entre les mesures destacades, es controlen els accessos i els 

aforaments màxims, s'utilitzen àmplies sales, es realitzen controls de temperatures i es desinfecten de 

manera constant els espais amb ventilació reforçada de les sales. 

 



 

 

Contacte de premsa: David Jiménez | djimenez@ccib.es | 674 033 249 

 
 
 
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 L ima, els 
Jocs Olímpics de Rio de Janeiro, l’Eurocopa de França, la COP22 de Marràqueix o la COP25 a Madrid. 

mailto:djimenez@ccib.es

