l’esdeveniment més segur del món

MANIFEST
RECUPEREM ELS ESDEVENIMENTS PRESENCIALS
El Sector dels Esdeveniments mou una gran quantitat de riquesa en l’economia de Catalunya. La professionalitat i competitivitat de tots els actors integrants fa que Barcelona estigui constantment entre les 4 ciutats mundials amb més
atracció de Congressos Internacionals. Segons dades del Barcelona Turisme Convention Bureau, l’impacte econòmic
de les reunions i congressos efectuats a Barcelona el 2019 va ser d’ 1.761,68 Milions d’euros. Cal recordar que en aquesta
dada econòmica hi manca l’impacte econòmic de les Fires i, també, dels Esdeveniments que realitzen empreses
del territori i que no són ni reunions ni congressos. Per exemple: Inauguracions, campanyes de màrqueting,
presentacions de producte, aniversaris d’empreses, teambuildings, formacions, etc.
Ser invisibles és un principi d’excel·lència en el Sector dels Esdeveniments: si no es veu tota la preparació i
empreses implicades, significa que l’Esdeveniment és un èxit. Aquest principi d’invisibilitat fa que passem desapercebuts com a sector:
• No existeixen dades econòmiques agregades pel Sector dels Esdeveniments.
• Els oficis i les empreses que formen el Sector dels Esdeveniments no estan visualitzades. Hi ha milers d’empreses
i autònoms que s’hi dediquen directa o indirectament a Catalunya sota epígrafs econòmics molt dispars.
Totes les empreses i autònoms del Sector dels Esdeveniments, hem parat de treballar abans que la ONU decretés l’Estat
de Pandèmia: La majoria vam començar a patir cancel·lacions des de gener de 2020. Mantenir una empresa viva que
pràcticament no factura durant 12 mesos és un esforç titànic. No saber quan es podrà recuperar l’activitat amb una certa
normalitat és agonitzant. Algunes empreses ja han abaixat la persiana per sempre.
Ens cal reactivar el sector per mantenir tant la riquesa que genera, els llocs de treball que ocupa, la generació de negoci
que crea la interacció professional en els esdeveniments, la transmissió de coneixement clau que es duu a terme en els
congressos i, per últim, però no menys important, la competitivitat guanyada durant dècades de professionalització i
especialització del sector.
Per aquest motiu, les Empreses d’Esdeveniments, així com les entitats publico-privades Fira de Barcelona, Barcelona
Convention Bureau, amb el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona, prenem la iniciativa des del sector privat presentant el:
PLA D’ACCIÓ DE RETORN ALS ESDEVENIMENTS FOMENTANT LA REALITZACIÓ DE TESTS D’ANTÍGENS RÀPIDS
que es basa en:
• El reconeixement per part del Departament de Salut dels Tests d’Antigen Ràpids com a eina vàlida i complementària a aquells plans sectorials ja aprovats pels Esdeveniments.
• La definició per part del Departament de Salut de quina comunicació requereix per part dels organitzadors sobre
la realització i els resultats dels potencials Tests d’Antigen Ràpid realitzats en cada esdeveniment.
La reactivació dels esdeveniments presencials seguint les recomanacions del Pla d’Acció, tindrà un doble impacte
positiu a la societat: Reactivarà l’economia del sector dels esdeveniments (Fires, Congressos, Reunions Corporatives, etc.), augmentarà el nombre de persones testades, tallant les cadenes de contagi en un moment temprà
i transferint dades al sistema de salut pel seu seguiment i control.
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