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Lleida augmenta el nombre de congressos i
convencions duts a terme durant el 2012
•M
 és de 52.000 persones assisteixen als actes, amb un impacte econòmic de 17,5 milions
Lleida ha augmentat el nombre de
congressos i convencions fets a la ciutat i ha aconseguit mantenir el nombre de congressistes durant el 2012.
L’any passat es van organitzar un total de 31 convencions, 37 congressos,
447 jornades i gairebé un centenar
d’altres esdeveniments, als quals van
assistir 52.721 persones. El volum de
negoci estimat en matèria de congressos i convencions el 2012 va ser
d’uns 17,5 milions d’euros, una xifra
de negoci menor que l’any anterior a
causa que la despesa per congressista
ha disminuït. En aquest sentit cal destacar l’increment del volum de negoci
del Palau de Congressos i Convencions de La Llotja, que va ser de 7,7
milions d’euros l’any 2012 davant dels
7,3 milions d’euros obtinguts el 2011.
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D’altra banda, La Llotja acollirà el
2016 el Congrés Estatal de l’Associació
d’Empreses Organitzadores de Con-
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gressos i Reunions (OPC’s), que aplegarà uns 250 organitzadors professionals de congressos i convencions.
Trobades mèdiques
La ciutat serà la seu de dos congressos internacionals –el de Professionals
de la Salut en Intervencions Assistides
amb Animals (IAA) i Gossos d’Alerta
Mèdica i el d’Investigació Infermera–
i un d’àmbit català, el Congrés de la
Societat Catalana de Medicina Familiar Comunitària. La Llotja acollirà del
12 al 15 de novembre el XVII Congrés
Internacional d’Investigació Infermera,
amb l’assistència de 650 professionals
arribats de punts com el Canadà, Sudamèrica i Orient Mitjà. Lleida serà la seu
del Congrés de la Societat Catalana de
Medicina Familiar Comunitària.•••

Congrés d’advocats sobre estrangeria i asil
•D
 el 13 al 15 de juny, se centrarà en els drets de circulació dels ciutadans per Europa
La tretzena edició del Congrés Estatal sobre Estrangeria i Asil se celebrarà a Lleida del 13 al 15 de juny.
L’anunci es va fer durant la recepció de
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, a la junta del Col·legi de l’Advocacia de Lleida, que s’encarregarà de l’organització
de l’esdeveniment. El president dels
advocats lleidatans, Simeó Miquel, va
destacar que és la primera vegada que
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Lleida acull aquesta trobada anual.
Miquel va explicar que les sessions
incidiran enguany en els drets de circulació dels ciutadans per Europa,
tant pel que fa als seus habitants com
per als que vénen de fora. Per aquesta
temàtica, el Col·legi de l’Advocacia de
Lleida vol donar al congrés d’enguany
una major presència de ponents internacionals. •••
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