
 

 

EL CCIB DÓNA LA BENVINGUDA A L’ESTIU AMB LA SUNSET PARTY 

 
 

• L’afterwork més esperat de la temporada va reunir ahir a la nit a 700 persones del 

sector dels esdeveniments a Barcelona 

 

 

Barcelona, 12 de juliol de 2019 

Amb l’arribada de l’estiu i el bon temps, el Centre de Convencions Internacional de 

Barcelona (CCIB), gestionat per GL Events, ha organitzat un any més la Sunset Party. Es 

tracta d’una festa de benvinguda a l’arribada de l’estiu i és l’espai ideal per compartir idees 

i negocis per als professionals, empreses i proveïdors del sector de l’organització 

d’esdeveniments. A la seva 10ª edició 700 persones van gaudir ahir d’una nit màgica i plena 

de sorpreses, entre ells el doctor Bonaventura Clotet que va ser el padrí de la festa. També 

els actors Peter Vives, Ivan Labanda i Marc Clotet o l’actriu Agnès Busquets, entre d’altres, 

no es van voler perdre la festa de l’estiu i van brindar pel 15è aniversari del CCIB a la ciutat 

de Barcelona.  

 

Aquest any és compleixen 15 anys d’activitat del CCIB a la ciutat de Barcelona. Es per això 

que la temàtica de la festa girava entorn a homenatjar la ciutat de Barcelona i els 15 anys 

d’història del CCIB. L’entrada a la festa era a través d’un “túnel del temps” amb imatges que 

mostraven als assistents el camí recorregut els darrers anys fins al CCIB actual. Després 

s’accedia a la sala principal que aquest any estava decorada simulant un mercat típic 

modernista de Barcelona.    

 

Una any més, el CCIB va posar l’accent amb el seu compromís amb les persones i aquest 

any doblarà l’aportació que realitza cada any a la Gala del Sida, que organitza la Fundació 

de Lluita contra el Sida, fins a 12.000 euros. Igualment, per cada assistent a la Sunset Party 

el CCIB realitzarà una aportació a l’hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.  

 

L’afterwork més esperat de la temporada va celebrar la seva desena edició a la Banquet 

Hall, un dels espais més singulars i especials de Barcelona, la sala té 1.665 m2 diàfans i una 

terrassa amb vistes al Mediterrani. Tot això, acompanyat d’un exquisit assortit gastronòmic 

amb receptes innovadores d’inspiració estiuenca, combinat amb les millors carn i peixos, 

junt amb una barra amb infinitat de formatges i extraordinaris dolços (pinya colada, 

xocolata amb llet amb figues…), van ser els elements estrella que, un altre any, van tornar 

a sorprendre a tots els assistents amb la qualitat i la particularitat de la festa. 
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