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La fira creix un 12% i reuneix les principals empreses de la piscina i l'spa del mercat internacional 

Piscina & Wellness Barcelona se submergeix en 
la connectivitat, la sostenibilitat i la innovació  

Piscina & Wellness Barcelona celebra el seu 25 aniversari amb una 
aposta renovada per la innovació, la sostenibilitat i la 
internacionalització, els tres vectors que han marcat tota la seva 
trajectòria. Així, en la seva pròxima cita, mostrarà les últimes solucions 
tecnològiques i serveis de la 'piscina intel·ligent, connectada i 
ecoeficient', a més d'oferir una visió global de les piscines per a usos 
residencial i públic, instal·lacions aquàtiques, i una gran mostra 
d equipament per wellness, spa i fitness. 

Organitzat per Fira de Barcelona en col·laboració amb l'Associació 
Espanyola de Professionals del Sector Piscines (ASOFAP), Piscina & 
Wellness Barcelona reunirà, del 15 al 18 d'octubre al recinte de Gran Via de 
Fira de Barcelona, a més de 350 expositors de 25 països ja més de 500 
marques en 35.000 m2 bruts d'exposició, fet que suposa un increment del 
12% en nombre d'estands i en superfície ocupada respecte a l'anterior 
convocatòria, celebrada el 2017.  

El saló posa, més que mai, l'accent en la innovació i mostrarà les últimes 
novetats en producte, tecnologies i solucions eco-eficients que milloren la 
sostenibilitat, el control i automatització del manteniment a distància i, 
sobretot, l'experiència d'ús de les piscines. 

El president del comitè organitzador del saló i president executiu de Fluidra, 
Eloi Planes, explica: "conceptes com salut, esport, benestar, connectivitat i 
cura del medi ambient estan revolucionant el món de la piscina". Per Plans 
"el creixement del mercat passa per la incorporació de productes innovadors 
i d'alta qualitat, així com serveis d'alt valor afegit a les instal·lacions 
aquàtiques". En aquest sentit, Piscina & Wellness Barcelona resulta el millor 
escenari per conèixer les tendències que vénen i com aplicar-les tant en 
noves instal·lacions com en altres ja existents. 

Marcada internacionalitat  
Els principals líders del mercat com Fluidra, Espa, Pentair, Zodiac, BS Pool, 
Emaux, Renolit, QP Grup, Ercros, Rosa Gres, Hayward, Abrisud, 
Construccions Esportives Comtal, Aquavia, Inbeca, Thomas Wellness 
Group, Action Park, Whirlcare oTechnogym seran presents a la fira que 
ocuparà dos pavellons del recinte de Gran Via. Paral·lelament, el saló torna a 
assolir un alt índex d'internacionalitat, una de les seves grans senyals 
d'identitat, amb un 58% dels seus expositors procedents de l'exterior.  

Així, després d'Espanya, el país que aporta més empreses és la Xina, seguit 
de França, EUA, Països Baixos, Portugal i Itàlia. Per la dimensió del parc de 
piscines -el segon d'Europa i el quart del món-, el mercat espanyol ofereix 
interessants oportunitats de negoci per a la rehabilitació, manteniment i 
equipament de les instal·lacions aquàtiques residencials. També suposa un 
fort atractiu l'ascens de la demanda de productes i serveis per a piscina d'ús 
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públic i instal·lacions aquàtiques recreatives, a més de per wellness i spa que està impulsant el sector 
turístic del país. Per tot això, les firmes internacionals consideren la fira un accés directe per contactar 
amb els principals agents de la demanda a Espanya. 

Paral·lelament, Piscina & Wellness Barcelona aprofita la marcada internacionalitat de la seva oferta per 
atreure professionals de tot el món. Aquest poder de convocatòria a l'exterior (el 45% dels seus més de 
13.000 visitants el 2017 van ser estrangers) contribueix especialment a promoure les exportacions 
espanyoles del sector tant a Europa com a Llatinoamèrica i l'àrea mediterrània, principals zones 
d'influència de la fira. Està prevista l'organització de trobades empresarials entre expositors i visitants 
estrangers a través de més de 130 reunions de negocis agendades amb "hosted buyers" -compradors 
convidats pel saló- de fins a 26 països. També es preveu l'assistència de 300 compradors amb projectes 
concrets del mercat nacional lligats principalment al sector hoteler i turístic. 

Després de l'èxit de la passada edició, Piscina & Wellness Barcelona celebrarà, així mateix, la segona 
trobada entre empreses i professionals de Llatinoamèrica i Europa per intercanviar coneixements i 
contactes de negoci. Hi assistiran arquitectes, dissenyadors, desenvolupadors, inversors turístics i 
operadors hotelers de diversos països llatinoamericans i del Carib, que constitueixen unes de les 
principals zones d'inversió hotelera de luxe al món i de major creixement de la indústria del wellness.  

Innovació i coneixement, claus de desenvolupament   
Per compartir experiències i informació i visualitzar la innovació que mou el sector, el saló habilitarà la 
'Innovation Zone', un espai on s'exposaran els productes més nous de la fira així com els guanyadors dels 
Premis Piscina & Wellness 2019. També hi haurà la mostra "IOT Smart Water" amb solucions digitals 
aplicades al control i manteniment de la piscina, una àrea d'assessorament en internacionalització i 
finançament per a empreses, i la Startup.Village, Piscinawellness.FONT on una desena d'empreses de 
base tecnològica donaran a conèixer els seus projectes i conceptes de negoci lligats a l'aigua i el benestar 
i participaran en trobades amb inversors de la xarxa Keiretsu Forum. 

Així mateix, per tercera edició consecutiva es tornarà a recrear l'espai Wellness Experience, un complet 
centre de benestar que permetrà veure els sistemes tècnics necessaris per al seu funcionament, fer 
consultes a experts i conèixer les últimes tendències en disseny, equipament i tecnologia, així com serveis 
i tractaments a oferir. El saló serà el marc, a més, de les Jornades Professionals Wellness Experience, en 
què participaran com a ponents més de 20 experts, i diversos microtallers i demostracions de teràpies 
aquàtiques com H2O Mindfulness, Ioga Termal, Aqua Elastic, Ai-Chi o Bahiku. 

Piscina & Wellness Barcelona acollirà, a més, diferents jornades entre les quals destaca el IV Simposi 
d'Oci Aquàtic en el qual es debatran qüestions relacionades amb la seguretat i la gestió de piscines i 
instal·lacions recreatives en hotels, càmpings i complexos de vacances. També hi haurà un cicle de 
conferències dedicades a les piscines d'ús públic i centres esportius, un seminari organitzat per la Fitness 
Management School centrat en la recerca de l'equilibri entre humanització i tecnologia, i diverses jornades 
relacionades amb la digitalització, la sostenibilitat i la direcció hotelera , que comptaran amb la 
participació del Cercle Internacional de Directors d'Hotel (CIDH), entre altres temes. 

L'edició del 25 aniversari  
Per commemorar els seus 25 anys acompanyant al sector espanyol de la piscina en la seva evolució i 
creixement, Piscina & Wellness Barcelona ha preparat una exposició fotogràfica amb imatges de les 
diferents edicions celebrades. Així mateix, com a acte central de l'efemèride el dia 15 d'octubre se 
celebrarà un esdeveniment al recinte de Gran Via per lliurar els Premis d'aquest any, seguida d'una Festa 
que congregarà a les principals empreses i professionals del sector. 

Piscina & Wellness Barcelona coincidirà en dates i recinte amb la celebració del Saló Internacional del 
Caravàning. 

Barcelona, octubre de 2019 

Mª Gloria Dilluvio Bianchi  Maria Dolors Herranz  
Tel. +34 93 233 21 72 - 93 233 25 41  
gdilluvio@firabarcelona.com  
mdherranz@firabarcelona.com 
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Inclourà la presentació d'un assistent virtual que adapta l'spa a l'estat d'ànim de l'usuari 

Piscina & Wellness Barcelona construeix un centre 
de benestar més digitalitzat i experiencial 

Piscina & Wellness Barcelona torna a sorprendre construint de nou un 
complet i modern centre de benestar denominat Wellness Experience, 
en una edició en la qual s'evidenciarà com la connectivitat i la 
digitalització s'integren a l'spa per tal de generar noves experiències a 
l'usuari. Aquest espai està pensat perquè professionals vinculats a 
establiments turístics, centres esportius i negocis relacionats amb la 
salut i el benestar comprovin els equipaments i serveis que es 
requereixen perquè una instal·lació d'aquest tipus sigui funcional, 
sostenible i rendible. 

Alhora, Wellness Experience, que estarà en ple funcionament del 15 al 18 
d'octubre al recinte de Gran Via, serà també l'escenari de demostracions i 
tallers de diferents activitats aquàtiques vinculades a l'esport, benestar i la 
salut, així com un fòrum de coneixement a través de les seves jornades 
tècniques, centrades en el funcionament, l'equipament i l'enfocament del 
negoci de balnearis, centres wellness, spa i talasos. 

Ocupant un espai de 612 m2 del pavelló 1 del recinte de Gran Via, 
"Wellness Experience", reproduirà les diferents estances d'un centre de 
benestar com la recepció, sala d'espera, sala de fitness, zona d'spa, 
sauna, cabines de tractaments, vestuaris, banys, piscina i jacuzzi. Totes 
elles equipades amb les últimes novetats i tecnologies del mercat 
aportades per diverses empreses expositores.  

La zona central serà la piscina activa -obra de Construcciones Deportivas  
Condal- que acollirà diverses activitats relacionades amb el benestar i la 
salut, com tallers de fisioteràpia aquàtica o demostracions de tècniques 
de relaxació com el ioga termal, bols tibetans, ayurveda o H2O 
Mindfulness.  

El disseny d'aquestes estances, tenint cura de la dimensió, l'ambientació, 
els materials i paviments empleats i les solucions tecnològiques 
instal·lades, s'ha encarregat a l'estudi Aia Arquitectura, que va resultar 
guanyador del Premi Piscina 2017 a la millor "Piscina d'un centre de 
wellness" pel seu treball al Centre Esportiu Metropolitan de Badalona 
(Espanya). Per la seva banda, l'arquitecte Josep Ferrando, expert en l'ús 
de materials reciclables i en projectes d'estructures sostenibles, es farà 
càrrec de les zones comuns i de la resta d'espais d'activitats de Piscina & 
Wellness Barcelona.  

Arriba el wellness inteligent  
Un dels atractius que s'inclou, per primera vegada, a Wellness Experience 
serà una àmplia cabina amb spa 'experiencial' regulada per Moodify, un 
assistent virtual que proposa circuits sensorials a la piscina, sauna, dutxa 
o spa, adaptats a l'estat anímic del usuari. Aquest sistema, que Fluidra 
Accelera presentarà en primícia, és capaç d'elaborar diverses 
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combinacions d'il·luminació, música i aromes per crear una atmosfera relaxant, divertida o energètica, 
segons ho desitgi el client.  

D'aquesta manera, per submergir-se en un bany revitalitzant o calmant, l'usuari només haurà d'indicar 
quina sessió vol experimentar en funció de les seves necessitats a través de la pantalla de l'aplicació o bé 
per veu. A més, per l'altaveu intel·ligent d'Amazon, Alexa, el dispositiu pot guiar a l'usuari, assenyalant-li 
activitats i circuits exactament com ho faria un professional.  

Paral·lelament, a les cabines es duran a terme diferents tractaments, i també sessions de crioteràpia que 
es realitzaran amb l'equip Cryo Arctic, una novetat mundial proporcionada per l'empresa Sonnen Land. Es 
tracta d'una càmera de crioteràpia per a cos sencer que arriba a una temperatura de -140ºC. Les seves 
principals aplicacions estan relacionades amb la pèrdua de pes, medicina preventiva, augment d'energia, 
recuperació funcional, millora del rendiment físic i com a antidepressiu. Un altre equip utilitzat en les 
cabines serà el Cryo Penguin, per a tractaments de zones localitzades del cos. S'aplica en estètica 
avançada per millorar la textura i fermesa de la pell o eliminar cel·lulitis, i en l'àmbit de l'esport en la 
recuperació de lesions, alleujament del dolor o inflamació. 

Jornades tècniques 
Com a complement, aquest espai acollirà en una sala annexa les Jornades Professionals Wellness 
Experience en què participaran com a ponents més de 20 experts vinculats a especialitats tècniques, 
mèdiques, fisioterapèutiques, comercials o de gestió d'aquest negoci. Entre els ponents figuren noms com 
el director mèdic del Talaso Atlàntic i de l'spa Loida, Salvador Ramos Rei; l'arquitecte, fundador i director 
creatiu de Studio Gronda, Diego Gronda; el director de màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava 
Girona, Jaume Marín; el cofundador de Mindful Travel Destinations, Jimmy Pons; la directora del centre de 
cosmètica anti-aging INNATO Barcelona, Marisa Juárez; la terapeuta ayurveda, Elena Álvarez Domínguez; 
la directora de Torrens & Pacheco Consultores, empresa organitzadora de les activitats i jornades de 
Wellness Experience, Teresa Pacheco; o el consultor i expert en balnearis i spas, Gerard André, entre 
d'altres. 

Precisament el consultor Gerard André oferirà un servei d'assessorament gratuït als visitants que passin 
pel Wellness Experience per resoldre dubtes sobre productes i equipaments, així com preguntes 
relacionades amb l'enfocament del negoci i la gestió de projectes wellness. André és consultor sènior 
expert en wellness especialitzat en anàlisi de viabilitat, disseny, programació i gestió operativa 
d'establiments dedicats al benestar i turisme.  

Un sector en alça 
Amb aquest espai, Piscina & Wellness Barcelona busca promoure un major coneixement i 
desenvolupament comercial del sector del benestar, que segueix la seva trajectòria ascendent. Segons 
l'informe Global Wellness Economy Monitor 2018, la indústria spa va generar a tot el món uns ingressos 
de 119 milions de dòlars el 2017, incloent els propis spas i altres serveis relacionats. Cal destacar que 
Espanya, amb 3.304 spas, ocupa la vuitena posició en el rànquing -encapçalat per Estats Units- dels 20 
països que registren més ingressos per aquest concepte. Això es deu també a la progressiva integració de 
centres de wellness en establiments dedicades al turisme, com hotels i resorts, càmpings i altres 
allotjaments turístics.  
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Aquest any es construiran a Espanya 26.000 noves piscines 

El sector de la piscina preveu facturar 1.274 milions 
d'euros, un 6% més que el 2018 

Aquest 2019 serà un nou any de creixement sostingut per al sector 
de la piscina a Espanya, evidenciant la bona salut de les seves 
empreses i el dinamisme d'un mercat molt receptiu a les innovacions. 
El sector espera tancar l'exercici amb un volum de negoci  de 1.274 
milions d'euros, gairebé un 6% més que l'any anterior, segons indica 
el Baròmetre sectorial realitzat per l'Associació Espanyola de 
Professionals del Sector Piscina (ASOFAP) i el saló Piscina & 
Wellness Barcelona, que se celebrarà del 15 al 18 d'octubre al 
recinte de Gran Via de Fira de Barcelona. 

Entre els participants en aquest estudi -que recull les opinions de 228 
empreses-, figuren fabricants i distribuïdors de productes, equips i 
tecnologies per a piscines, així com constructors, instal·ladors i empreses 
de manteniment repartides per tota la geografia espanyola. El clima de 
negoci reflectit en el Baròmetre és, en línies generals, molt favorable per a 
aquest 2019: dos terços de les empreses superaran en volum de negoci -
la majoria entre un 5% i un 10% de creixement- dels resultats de l'any 
passat, un terç preveu mantenir-se estable respecte a l'exercici anterior, i 
només el 5,7% restant obtindrà pitjors resultats que el 2018. 

Aquesta bona marxa del negoci actual es manifesta, a més, en l'Índex de 
Confiança Empresarial 2019-2020, que se situa en 43,7 punts, i que 
mesura tant sensacions i seguretat dels empresaris, com a dades reals 
de negoci. El 56,1% de les empreses consultades considera favorables 
les seves perspectives de negoci per a aquest 2019; un 39,9% normals i 
un 3,9%, desfavorables. 

Aquest nivell de confiança és menor que en anys anteriors (68,5 en 2017-
18, i 63,5 punts en 2018-19) el que sembla anunciar un alentiment del 
creixement de negoci per a les empreses del sector piscina al 2020, 
segurament motivat per la incertesa econòmica. No obstant, el 44,3% de 
les empreses del sector s'espera que 2020 sigui un any favorable; el 
46,9% preveu un creixement normal, mentre que el 8,8 té unes 
perspectives desfavorables. 

Per al president de ASOFAP, Pedro Arrebola, "el Baròmetre reflecteix la 
fortalesa del sector de la piscina espanyol que encadena cinc anys de 
creixement sostingut i que ha aconseguit equilibrar les oportunitats de 
negoci en mercats com la nova construcció, la rehabilitació i sobretot el 
manteniment, que guanya pes amb l'augment de la demanda de 
productes i serveis d'alt valor afegit". Segons Arrebola, la clau per 
incrementar els nivells de confiança és seguir incidint en la innovació i en 
la professionalització del sector.   
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Creix la nova construcció 
Espanya és el quart país del món i el segon d'Europa en nombre de piscines amb un parc actual d'1,3 
milions d'unitats (entre les d'ús residencial i les d'ús públic i col·lectiu). Es tracta, per tant, d'un mercat 
madur amb especial atractiu a l'apartat d'equipament, manteniment, rehabilitació o reforma integral 
d'aquestes instal·lacions.  

En l'any en curs s'aprecia un important repunt de la nova construcció, especialment en l'àmbit d'ús públic 
i col·lectiu. Des ASOFAP estimen que el 2019 es construiran a Espanya 26.000 noves piscines, un 6% més 
que el 2018.  

Aquest fet queda constatat en el Baròmetre on la nova construcció augmenta el seu pes entre les 
principals línies de negoci del sector representant el 36,8%, mentre que la renovació arriba al 27,5%, i el 
manteniment de piscines, el 35,6%.  

Pel que fa al tipus de piscines segons el seu ús, el 64% del negoci de les empreses s'enquadra en la 
instal·lació o manteniment de piscines residencials, és a dir, les situades en cases de particulars. Mentre 
que el volum de negoci provinent de les piscines d'ús públic i col·lectiu (comunitats de veïns, establiments 
turístics, parcs aquàtics i centres esportius) representa un 36% del mercat.  

Digitalització i sostenibilitat, principals tendències  
La majoria de les empreses del sector piscina assenyalen com a principals reptes abordar la manca de 
professionals qualificats, l'intrusisme, i l'absència de titulacions formatives oficials relacionades amb la 
instal·lació i manteniment de piscines. Creix la preocupació entre les firmes del sector pels aspectes 
tècnics clau per dur a terme la seva activitat, com és el cas del marc regulador i les disparitats de criteris 
normatius entre comunitats autònomes, així com l'absència de manuals tècnics de referència per als 
professionals del sector. 

Pel que fa a 2018, al sector li inquieta menys els efectes de la venda on-line de productes per a piscina 
però veu necessari solucionar el desconeixement del consumidor sobre la solvència tècnica de les 
empreses.  

Quant als productes més demandats aquest any, els equips d'electròlisi de sal encapçalen el rànquing, tot 
seguit, els sistemes d'il·luminació LED, les solucions d'automatització de processos, com és el cas dels 
robots netejafons o els sistemes de dosificació i control segueixen tenint una alta demanda. Així mateix, 
aquest any el Baròmetre confirma la consolidació de la demanda d'innovacions que potencien la 
connectivitat (IOT) i que generen nous serveis associats a la piscina. Paral·lelament s'aprecia un augment 
en la implementació de solucions que potencien la sostenibilitat en el sector (sistemes d'estalvi energètic 
de l'aigua, sistemes de climatització amb panells solars, cobertes, etc.).  

El president de Piscina & Wellness Barcelona i president executiu de Flu idra, Eloi Planes, destaca que 
conceptes com smart, qualitat de l'aigua, digitalització i benestar transformaran en aquests dos pròxims 
anys la forma en què el sector presenta les seves innovacions als clients finals. "Les companyies més que 
productes vendran serveis al voltant de la piscina", ha pronosticat Planes, una tendència que també recull 
el Baròmetre que presentarà els seus resultats més àmpliament durant la celebració de la fira. 

El sector de la piscina a Espanya està format per 2.500 empreses que donen feina a 70.000 persones 
directament i indirectament.  

Sobre ASOFAP 

L'Associació Espanyola de Professionals del Sector Piscina (ASOFAP) és l'entitat que integra i representa 

a tota la cadena de valor del sector (fabricants, distribuïdors, industrials-professionals de la piscina i 

mantenidors). Entre els seus objectius hi ha la major professionalització i internacionalització del sector a 

través de mesures formatives i acords transfronterers, l'aprovació de normatives que regulen el sector, la 
lluita contra l'intrusisme professional i la representació del sector davant les diferents administracions i la 

societat. 
 
Sobre Piscina & Wellness Barcelona 
De periodicitat biennal, és un dels salons de referència en el calendari internacional del sector de la 
piscina i el de més internacionalitat d'Europa en la seva especialitat. Està organitzat per Fira de Barcelona 
en col·laboració amb ASOFAP. En la seva propera edició, que tindrà lloc del 15 al 18 d'octubre, reunirà 
més de 350 expositors directes de 25 països al recinte de Gran Via.  

Barcelona, 3 d octubre de 2019 
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Les firmes podran connectar amb inversors de la Xarxa Keiretsu Forum 

La connectivitat, protagonista entre les startups que 
participen en Piscina & Wellness Barcelona 

Piscines connectades, peces de roba intel·ligents, sistemes de cronometratge esportiu o assecadors 
de xancletes, són algunes de les noves iniciatives que presentaran les startups triades per participar 
en Startup.Village, Piscinawellness.FONT, una zona en la qual una desena d'empreses emergents 
presentaran els seus projectes durant la propera edició de Piscina & Wellness Barcelona i en què els 
emprenedors podran conèixer clients i persones interessades en finançar noves companyies, així 

com explicar-los quins seves aplicacions i plans de negoci.  

Els projectes que participin en el Startup.Village, Piscinawellness.FONT, de Piscina & Wellness Barcelona 
tindran l'oportunitat d'entrar en contacte amb un sector cada vegada més receptiu a la digitalització i a les 
noves tecnologies. Aquesta zona, patrocinada per Fluidra Accelera, els donarà una visió de la 
transformació en productes, tecnologia i serveis i que pot impulsar encara més el sector de la piscina i el 
wellness. 

En aquest sentit, les startups presents al saló treballen en diferents àrees com la sostenibilitat, l'esport, la 
tecnologia o la indústria tèxtil, entre d'altres. Com Burüburan, que ha llançat al mercat el primer assecador 
i higienitzador de xancletes del món, que evita la propagació de fongs i bacteris; Bionox, firma que 
desenvolupa peces de roba intel·ligents i bioactives amb aplicacions mèdiques i per a la millora del 
rendiment esportiu; Macsha, una companyia que ven sistemes de cronometratge per a actes esportius; o 
Yupcharche, fabricant d'estacions de càrrega públiques per a dispositius mòbils que es poden ubicar en 
instal·lacions esportives. A més, també participen IOT Smart Services, experta en desenvolupar serveis de 
IOT; FIXME, plataforma que ofereix serveis de fisioteràpia i entrenament personal a domicili, i Moodify, un 
assistent virtual de Fluidra Accelera que crea circuits sensorials segons l'estat d'ànim de l'usuari. 

Així mateix, també hi haurà presència de projectes internacionals com BioPoolTech, una startup francesa 
que desenvolupa el concepte de piscina Bio i connectada; o Dive The World, una empresa de Hong Kong 

experta en organitzar viatges per practicar submarinisme. 

En el marc d'aquest fòrum també es triarà la millor startup entre les 10 empreses internacionals que han 
estat seleccionades per participar al saló, que se celebrarà del 15 al 18 d'octubre al recinte de Gran Via de 
Fira de Barcelona. 

Fòrums d'inversió 
Finalment, amb la col·laboració de Keiretsu Fòrum es duran a terme dos Fòrums d'Inversió on es tractaran 
temes com la inversió industrial a startups i les mètriques d'inversió en forma de taula rodona. A 
continuació, les empreses emergents podran presentar-se davant diferents inversors nacionals i 
internacionals entre els que figuren: Hulya Koc (EUA), Ted Elvhage (Estocolm), Duygu Eren (Istanbul), 
William Saphiro (EUA), Fernando Moroy (Keiretsu Forum), Xavier Servat (Fluidra), Ángel San Segundo, 
Mario Brassesco (Encomenda), Victor Rahona (Lanzadera), Silvia Baró (LANAI Partners) Jaume Biel 

(Faraday), Germán Cutillas (Fitalent) o Álvaro Hita (Intelectium). 

Des de 2007, Keiretsu Forum ha ajudat a finançar més de 150 startups a Espanya, algunes d'elles són 

actors destacats en els seus sectors, i induint canvis importants en la manera de fer les coses. 
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El fòrum reuneix els principals actors del sector per conèixer les tendències i generar negoci 

Piscina & Wellness Barcelona celebra la segona 
trobada Llatinoamèrica-Europa 

La segona trobada empresarial Piscina & Wellness Llatinoamèrica-Europa tindrà lloc a Barcelona, en 
el marc del saló dedicat al sector que organitza Fira de Barcelona. El fòrum té com a objectiu 
generar nous punts de col·laboració entre empreses i professionals, conèixer le s tendències i les 
oportunitats de negoci, així com compartir experiències i coneixement. Els convidats, que 
participaran en diferents activitats, conferències i taules de treball, són professionals experts en 
diferents àrees com la tecnologia, l'arquitectura, el disseny, la sostenibilitat o la construcció.  

La trobada parlarà de la transversalitat del concepte wellness i dels diferents actors que formen part de la 
cadena de desenvolupament d'un projecte d'aquest tipus. A més, el fòrum és una eina per donar a 
conèixer a nivell internacional a aquelles empreses i professionals que volen introduir-se al mercat o 
generar visibilitat als que vulguin diversificar el seu negoci. Llatinoamèrica és la regió amb major 
creixement en el sector i un dels mercats que més inversió hotelera i turística està atraient actualment i 
que millor previsió de futur té. 

Al llarg de la trobada, els visitants podran conèixer l'opinió d'experts com Carla Esobedo, directora de 
projectes i disseny de Intercontinental Hotels (IHG), una de les empreses hoteleres més importants del 
món; Luis Alonso Balaguer, considerat el professional més destacat de centres wellness en Europa i 
Latam; Jesús León, director de compres de Blue Diamond Resorts, un dels grups hotelers més destacats 
a Mèxic, Amèrica Central i Carib; o Marco Praga, director d'arquitectura de GVA, el principal estudi hoteler 
de Llatinoamèrica, entre d'altres. 

El fòrum té una durada de dos dies i està dividit en diferents activitats i tallers amb l'objectiu que els 
assistents rebin una visió global del mercat, coneguin cap a on es dirigeix el sector i puguin entablecer 
noves relacions laborals. El primer dia, 15 d'octubre, es realitzaran les conferències taules de debat i les 
trobades de negoci entre perfils que puguin estar interessats a treballar junts; a més, a la nit, s'atorgaran 
els premis Piscina & Wellness a un sopar de gala. 

El dia 16 d'octubre, els assistents visitaran el saló Piscina & Wellness Barcelona, se seguirà treballant en 
generar sinergies entre els professionals i les empreses del sector a través de diferents trobades, i 
visitaran projectes singulars a la ciutat de Barcelona que puguin ser d'interès . D'aquesta manera, a més 
de generar negoci, els visitants podran conèixer la història, la cultura, la gastronomia i l'arquitectura de la 
ciutat. 
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