NOTA DE PREMSA

LA REUNIÓ DE L’ORGANISME MUNDIAL QUE REGULA
INTERNET REUNEIX AL CCIB A MÉS DE 2.300 ASSISTENTS
• L’esdeveniment de l’ICANN ha ocupat durant cinc dies la pràctica totalitat
dels 90.000 metres quadrats de l’edifici del Centre de Convencions.

Barcelona, 26 d’octubre de 2018.
El Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), gestionat per GL Events, ha acollit a més
de 2.300 assistents de tot el món que han participat en la 63ª reunió pública de la Corporació per a
l'Assignació de Noms i Números a Internet (ICANN), l'organisme que regula les adreces d'Internet a
nivell mundial. Des del passat 20 d'octubre i fins ahir, els participants han debatut presencialment i a
través de la xarxa sobre les noves possibilitats de dominis, l'aplicació del Reglament Europeu de
Protecció de Dades, el paper dels governs o els conflictes de marques a Internet a través de 326
sessions programades. A més, ha tingut lloc la reunió governamental d'alt nivell, que se celebra una
vegada cada dos anys, amb la presència de ministres i representants de governs de tot el món.
En concret, durant els cinc dies han passat per les instal·lacions del CCIB al Fòrum 2.368 persones.
L'esdeveniment, amb el Ministeri d'Economia i Empresa i Red.es com a entitats amfitriones, ha ocupat
gairebé la totalitat dels 90.000 m² de l’edifici del Centre de Convencions. L'elecció del CCIB com a seu
de la reunió pública de l'ICANN, la primera que se celebra a l'Estat, es va confirmar el desembre del
2016. Des de llavors, l’equip tècnic i humà del CCIB ha treballat per assegurar-ne l'èxit obtingut.

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, espais en els quals, des de la seva obertura el novembre de 2004 i fins al 2017,
el CCIB ha acollit més de 1.260 esdeveniments de tota mena i 5.710.000 delegats i visitants. En aquests anys, el centre ha generat un
impacte econòmic acumulat a la ciutat superior als 3.500 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 compta amb tres línies de negoci que li han permès facturar 953,8 milions d’euros
el 2017: GL events Life, GL events Exhibitions i GL events Venues. En aquest últim àmbit, el grup opera un total de 40 espais per a
esdeveniments (palaus i centres de congressos, parcs d’exposicions i sales multifuncionals), amb més d’un milió de metres quadrats
de superfície comercialitzable a 25 destinacions com París, Brussel·les, La Haia, Londres, Istanbul, Ankara, Xangai o Sao Paulo, així com
a 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. Entre les més recents destaquen 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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