
DIVENDRES, 16 MARÇ 2012

La sala August del Palau de Congressos de Tarragona, on hi caben 1.145 persones, és ara per ara el referent a les comarques de Tarragona

ORIOL MARGALEF
Tarragona

F a pocs anys, quan els
ajuntaments nedaven
en l’abundància del
totxo, la majoria de
les ciutats mitjanes

va construir el seu propi palau de
congressos. Avui, l’oferta
d’aquest tipus d’equipaments
(uns noranta a tot Espanya) supe-

ra de llarg la minvant demanda
dels organitzadors, un fet que en
posa en entredit la viabilitat. En
aquest context de crisi, que ha
disparat la competitivitat i ha re-
duït els marges de les seus orga-
nitzadores, la ciutat de Tarrago-
na, Port Aventura i ara també
Reus rivalitzen per firmar les
grans trobades professionals pro-
gramades a partir del 2014. La ca-
ça del congressista ha començat.

“No hi ha congressos per a tot-
hom. La competència és cada
copmés dura, qüestió de supervi-
vència”, adverteix Tomàs Gil,
president de l’Associació Catala-
na d’Empreses Organitzadores
deCongressos. Les reunions pro-
fessionals generen un impacte
econòmic superior al turisme tra-
dicional i són un negoci rodó per
a l’entorn on se celebren.
Tanmateix, amb la crisi, elmer-

cat s’ha contret i molts dels grans
congressos itinerants quemobilit-
zaven centenars o milers de per-
sones han deixat de fer-se per
una qüestió de costos. En canvi,
s’ha notat un increment del nom-
bre de reunions de petit format,
activitats més curtes que mouen
menys gent i que en molts casos
s’acaben organitzant en hotels, a
un preu molt més reduït.
En plena dinàmica d’ajustos,

amb rebaixes tarifàries que vore-
gen el 20%, Barcelona i Madrid
acaparen lamajoria dels congres-
sos internacionals permarca i ac-
cessos. A nivell territorial, el Pa-
lau de Congressos de Tarragona,
inaugurat el 1999, és ara per ara
la referència, amb l’emblemàtica
salaAugust, onhi caben 1.145 per-
sones i diversos espais per a reu-
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Tarragona,PortAventura i ara tambéReus competeixenper atreure
grans congressos, un sector força saturat per la granoferta existent
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nions més reduïts i adaptables.
Malgrat la seva posició i preus,
els seus responsables han vist
caure l’activitat i l’impacte eco-
nòmic. De 14 congressos i 8.000
participants el 2008, s’ha passat
a una previsió pel 2012 de 9 con-
gressos i 5.000 persones. L’activi-
tat congressual per si mateixa, a
més, no amortitza la instal·lació,
i ja fa anys que al Palau s’hi fan
tot tipus d’espectacles i concerts
que permeten treure’n rendi-
ment i obrir més dies l’any (257
dies el 2011).
Tarragona treballa de la mà

dels col·legis professionals esta-
blerts a la ciutat, que plantegen
candidatures a nivell estatal, i
també de la URV, un bon client
del Palau. L’objectiu ésmantenir
l’atractiu per a congressos que
durin més d’un dia i que tinguin
entre 300 i 900 participants. Tot
i l’organització de la Conferència
Europea de la Jove Cambra In-
ternacional, que va atreure unes

2.200 persones el juny passat, la
davallada de les grans convocatò-
ries al sector mèdic i farmacèu-
tic s’està fent notar al Palau, que
a més ha de fer front a una nova
competència al territori. “El sec-
tor passa un moment delicat i la
proliferació d’equipaments és
un repte afegit. Haurem de ser
més agressius, i esperemque tan-
ta competència no resti congres-
sos, sinó que n’atreguimés”, afir-
ma Javier Villamayor, regidor de
Promoció Econòmica de Tar-
ragona.
A pocs quilòmetres, Salou

compta amb un teatre auditori
amb diverses sales, una per a
més de 500 persones. També
Cambrils construïa el seu propi
equipament, però fa mesos que

les obres estan aturades. La nova
i emergent competència de Tar-
ragona és a l’altra banda de la
T-11. Reus, ciutat de referència
en fires, té un equipament nou
de trinca i buit, que ha costat 37
milions d’euros, i al qual necessi-

ta donar el màxim rendiment. El
sector firal ha patit una davalla-
da a nivell general, i la ciutat mi-
ra ara cap als congressos, un ne-
goci pel qual el nou edifici de fira-
Reus té espais especialment con-
cebuts, com un auditori per a

800 persones. “Ja som capital fi-
ral i ara volem ser també capital
congressual”, explica Alícia Ale-
gret, tinent d’alcalde de Promo-
ció Econòmica. Per fer-ho, fira-
Reus es vendrà de la mà de pres-
criptors, professionals reusencs

que destaquen en àmbits estratè-
gics per a la ciutat, com la salut i
les tecnologies, o el sector agroa-
limentari.
En aquesta “nova etapa” que

arrenca, com l’anomena Isaac
Sanromà, president del comitè
executiu de firaReus, l’entitat ha
prescindit de l’anterior director,

Jordi Martí, i ha incorporat al
seu lloc a Eduard Vicente, una
persona vinculada durant anys
al Palau de Congressos de Tarra-
gona. “Som competitius en
preus i tenim a favor nostre ser
novetat al mercat. Però hem de
transmetre capacitat, i abans que
aspirar a congressos internacio-
nals, el primer de tot serà vendre
a Catalunya”, afirma. Per atreure
congressos estatals reclama que
l’aeroport de Reus estigui con-
nectat amb el nord i el sud d’Es-
panya, fet que ara no succeeix.
El 16è congrés deCiU, que reu-

nirà 1.900 delegats a Reus aquest

La crisi ha retallat el
pressupost dels congressos,
i una manera de reduir
costos és fer-los durar
menys. La mitjana ha baixat
any rere any i el 2010 va ser
de 2,32 dies. El 61,85% van
durar màxim 2 dies

La competència entre
palaus de congressos a
Espanya ja era prou gran i
ha augmentat encara més
els darrers anys. Ara hi ha
90 palaus. La meitat dels
congressos anuals, 1.550, es
fan a Barcelona o Madrid

La celebració de congressos i
convencions va registrar el
2010 a Espanya 3,4 milions de
participants, dels quals 1,4
milions eren locals i 1,9
milions turistes de reunions.
D’aquests, 690.000 eren
estrangers (20,5% britànics)

Per davant dels palaus de
congressos (24%), els hotels
ofereixen preus competitius
i acaparen un 36% de les
convencions. Els NH, el
Gran Palas, el Termes,
l’Imperial Tàrraco o la
Boella estan ben posicionats

Congressos més curts

VICENÇ LLURBA

El nou competidor. L’emergent competència de Tarragona és ara firaReus

Inmens. El centre de convencions de Port Aventura és l’equipament més gran del territori

Capitalitat

VATICINI

“Els grans congressos
tornaran a mig
termini”, afirma
l’OPC Catalunya

CLIENTS

Col·legis professionals
i figures locals de la
salut i la nutrició,
principals clients

1,9 milions de turistesUn 36% a hotels

A LA CAÇA DEL CONGRESSISTA GRAN OFERTA I FEROTGE COMPETÈNCIA EN TEMPS DE CRISI

L E S X I F R E S

FiraReus,
el nou
rival

Menys impacte
aTarragona

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR

]Entre congressos, fires,
jornades, espectacles o
gales, el Palau Firal i de
Congressos de Tarragona
va organitzar 129 activi-
tats l’any 2011, un volum
semblant al 2010. Segons
els seus responsables,
l’activitat del Palau va
atreure 98.768 visitants,
amb un impacte econò-
mic a la ciutat de 4,89
milions d’euros. L’any
2008, l’impacte va ser de
7,6 milions d’euros.
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L a Costa Daurada
rep cada any mi-
lers de turistes vin-
culats a la cele-
bració d’esdeveni-

ments professionals, activitat
que genera importants ingres-
sos en concepte d’allotjament,
transport, restauració i oci. El
turista de congressos i reu-
nions gasta entre 200 i 250 eu-
ros cada dia, una mitjana molt
superior al calaix que deixa el
client tradicional de sol i plat-
ja. L’impacte econòmic que ge-
nera aquesta activitat, unit a
l’important efecte desestacio-
nalitzador dels congressos –la

majoria se celebren a la prima-
vera i a l’octubre, mesos flui-
xos per al sector turístic– fa
d’aquest tipus de visitants un
cobejat objecte de desig.
Maig, octubre i juny són, per

aquest ordre, els mesos amb
més activitat congressual al
Camp de Tarragona. Si el mes
de maig concentra un 14% de
les reunions a Espanya, en el
cas de la Costa Daurada la pro-
porció resulta superior. Dels
nou congressos previstos aTar-
ragona el 2012, tres són al
maig, i un d’ells coincidirà amb
TarracoViva. “El Palau deCon-
gressos té una gran importàn-
cia estratègica per a la ciutat.

Dinamitza l’economia local i la
de l’entorn”, explica Javier Vi-
llamayor, regidor de Promoció
Econòmica. De fet, el 68% dels
participants en reunions afir-
ma haver visitat específica-
ment la ciutat on se celebrava
la trobada.
La despesa mitjana d’aquest

turisme fora de temporada,
que en un 77% s’allotja prefe-
rentment en hotels de 4 i 5 es-
trelles, és molt superior a la del
client tradicional de la Costa
Daurada.Un de cada tres turis-
tes que visiten la destinació du-
rant elsmesos de calor i s’allot-
gen als hotels de Salou, Cam-
brils i la Pineda gastamenys de
200 euros addicionals en tots
els dies que passs aquí, segons

l’Observatori de la Fundació
d’Estudis Turístics.
També el perfil és clarament

diferenciat. Mentre que el par-
ticipant de congressos, conven-
cions i reunions és un client
professional especialitzat de
classe mitjana, que ha notat de
forma moderada l’impacte de
la crisi, gairebé la meitat dels
turistes que fan ús dels hotels a
l’estiu són treballadors de clas-

se mitjana-baixa i baixa, se-
gons l’Observatori, un sector
que ha notat més que cap altre
el flagell de l’atur i que en
molts casos es veu obligat a re-
tallar despeses.
En total, la despesa mitjana

dels participants en reunions
professionals va ser de 332,55
euros l’any 2010, segons dades
oficials de l’Spain Convention
Bureau. Això inclou el cost
d’inscripció a les jornades, pe-
rò també l’allotjament i la des-
pesa personal en els 2,3 dies de
mitjana que sol durar una
d’aquestes activitats.
L’efecte de la crisi ha retallat

els últims anys la despesa dels
congressistes, que han passat
de generar un impacte de

4.560milions d’euros el 2008 a
4.029 el 2010.
De cara els propers anys,

també s’haurà de tenir en
compte la clàusula moral que
s’ha autoimposat la indústria
farmacèutica, el segon princi-
pal organitzador d’aquest tipus
d’activitat, que ha decidit reta-
llar els actes d’oci complemen-
taris. Segons el codi de bones
pràctiques aprovat l’any passat
pels laboratoris fabricants de
medicaments, “els congressos i
convencions organitzats pel
sector farmacèutic no podran
incloure aspectes lúdics ni fer
ús d’hotels de golf i/o temà-
tics”.c

mes, servirà d’aparador oficial.
De cara al futur, Vicente estén la
mà a Tarragona. “Podem aspirar
a candidatures conjuntes, frag-
mentant els continguts”, afirma
el director de firaReus.
El centre de Convencions de

Port Aventura, que va suposar
una inversió de 30 milions d’eu-
ros i es va posar en marxa el
2009, és el més gran al territori
ambuna capacitat per a 4.000de-
legats. No té res a envejar als
grans equipaments de Barcelona
i aprofita la infraestructura del
parc, amb allotjament, càtering i
oferta lúdica pròpia. L’any pas-
sat va acollir 180 esdeveniments,
amb una mitjana de 150 perso-
nes, i un 30% de procedència in-
ternacional. El centre es ven a
l’estranger amb lamarca Barcelo-
na, i tot i que no vol entrar en la
guerra de preus, també ha ajus-
tat tarifes un 10% per sota, afir-
ma Franck Barbaras, director de
PortAventura Business &
Events. “El 2012 es presenta
fluix”, reconeix Barbaras. Però
Tomàs Gil veu llum al final del
túnel. “Els grans congressos tor-
naran a mig termini. Els patroci-
nadors busquen rendibilitat, im-
pactar molta gent. Les reunions
petites tindran difícil finançar-
se”, assegura.c

Un grup de turistes davant del Palau de Fires i Congressos de Tarragona

Segons l’últim informe de
l’Spain Convention Bureau,
l’activitat congressual a
Espanya va suposar l’any
2010 un negoci de 4.029
milions d’euros. D’aquests,
711 milions d’euros els van
generar els acompanyants
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El 68% dels
congressistes afirma
que visita la ciutat on
se celebra la trobada

Benvingut,
senyordelegat

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

4.029 milions

Reformes a l’hotel temàtic
]L’hotel PortAventura,
que va obrir les portes el
2002, estrenarà remodela-
ció coincidint amb l’ober-
tura del parc, el 30 de
març. L’establiment, un
quatre estrelles amb 500
habitacions, és de tots els
del complex el més prò-
xim al centre de conven-
cions de Port Aventura,
inaugurat el 2009, i neces-
sitava adaptar-se a la de-
manda d’aquests usuaris.

“Teníem els hotels massa
enfocats exclusivament al
segment vacacional. Els
serveis i l’aspecte de les
habitacions de l’hotel can-
viaran per ajustar-se a les
necessitats dels clients”,
explica Franck Barbaras,
director de PortAventura
Business & Events. Un
dels serveis que estrena
l’hotel és el wifi, indispen-
sable en aquest segment
del mercat.

La despesa diària del turista de congressos se situa en 250 euros,
molt per sobre del client tradicional de la Costa Daurada


