Nota de premsa

Barcelona acollirà la major exposició mundial de iots de
lloguer
L'esdeveniment portarà a la capital catalana durant una setmana més de mil persones i 80
empreses del sector a nivell internacional

L'associació internacional MYBA, dedicada al món de la nàutica i les grans eslores, ha
seleccionat Barcelona per acollir el MYBA Charter Show, la fira de superiots dedicats al
lloguer, que mou gairebé mil persones d'alt poder adquisitiu i que omple més de 600
habitacions d'hotel durant una setmana. Aquest congrés professional es trasllada des de la
ciutat de Gènova, que l'ha albergat durant els últims 28 anys, i s'organitzarà a Barcelona,
amb seu a la nova marina OneOcean Port Vell, durant almenys tres anys, començant per la
propera edició, de 2017.
OneOcean Port Vell i el Barcelona Clúster Nàutic han treballat per la consecució d'aquesta
important fira durant els últims mesos, competint contra altres enclavaments com Cannes,
Niça i Antibes, a més de Gènova com a ciutat seu en els últims anys. Amb aquest
esdeveniment, el Barcelona Clúster Nàutic aconsegueix promocionar la capital catalana com a
destí nàutic a nivell mundial, el que farà de tractor i impulsarà la resta del sector nàutic.
"Aquest congrés marcarà un abans i un després per al sector nàutic a la capital catalana:
servirà per col∙locar Barcelona al mapa mundial de les grans eslores, el que serà un accelerador
de tot el sector nàutic a Barcelona, compost principalment per pimes dedicades a la indústria i
als serveis", ha explicat el director general del Barcelona Clúster Nàutic, Alejo Trullàs.
L'esdeveniment atrau els millors iots d'entre 24 i 100 metres d'eslora dedicats al xàrter
(lloguer) i està reservat a professionals i brokers d'aquest sector. A celebrar‐se entre l'última
setmana d'abril i la primera de maig del proper any, en el MYBA Charter Show a OneOcean
Port Vell es podran veure durant una setmana més de 60 superiots procedents de tot el món i
exposaran prop de cent empreses i agents de brokerage. L'esdeveniment atrau gairebé mil
persones, entre professionals i tripulacions de les embarcacions, i genera una ocupació de més
de 600 habitacions d'hotel a la ciutat seu.
A més de la planta hotelera de la ciutat, l'esdeveniment generarà negoci per als restaurants i
les botigues de la Barceloneta i per a les empreses del sector nàutic dedicades a serveis i a
manteniment, i crearà un bon nombre de llocs de treball directes per a cobrir les necessitats
d’un esdeveniment internacional d'aquestes característiques.
Amb l'obtenció del MYBA Charter Show el Barcelona Clúster Nàutic aconsegueix un dels
objectius marcats en la seva fundació fa dos anys i mig, un gran esdeveniment mundial del
sector nàutic que permeti promocionar Barcelona com a destinació nàutica a nivell
internacional per a les grans eslores. Portar un major trànsit d'aquest tipus d'embarcacions a

Barcelona no només provoca el creixement del turisme de poder adquisitiu alt a la ciutat, sinó
que suposa donar feina a moltes pimes instal∙lades a Barcelona (gran part dels vuitanta
associats del Clúster són pimes), tant en el sector industrial com en el de serveis. De fet, es
calcula que per cada iot de gran eslora amarrat a Barcelona es generen nou llocs de feina.
El MYBA Charter Show de Barcelona es convertirà en el major esdeveniment de iots de xàrter a
nivell europeu, a un nivell similar que la mateixa fira que se celebra a l'illa d'Antigua, al Carib, a
la tardor.
El sector dels superiots genera un volum de negoci anual de més de 2.250 milions d'euros a tot
el món, amb importants expectatives de creixement per als propers anys.
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