
 

 
 
 
 

 

PortAventura Convention Centre es transforma per a acollir la 

primera edició del Balloon World Cup 

• La sala Alexandria del seu centre de convencions, convertida en un autèntic estadi amb 

pista, grada, sales VIP i zona de premsa, va ser l'escenari per a la retransmissió del 

primer mundial de globus de la història organitzat per Ibai Plans i Kosmos, empresa 

liderada per Gerard Piqué 

 

• Més de 630.000 espectadors es van connectar en el minut d'or de la retransmissió del 

torneig internacional, que va col·locar en el podi al peruà Francesco de la Cruz, seguit de 

l'alemany Jan Spieb i, en tercer lloc, de l'espanyol Jan Franquesa 

 

• L’organització de la 56a edició de l'esdeveniment esportiu Rally Catalunya-Costa 

Daurada va coincidir amb la preparació del Balloon World Cup, que va desplegar un 

gran operatiu tècnic i d'espais diàfans de la mà de PortAventura Business & Events 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

19 d'octubre de 2021, PortAventura World. – PortAventura Convention Centre es va convertir la 

setmana passada en l'estadi i centre de retransmissió de la primera edició de l'aclamat mundial de 

globus Balloon World Cup, organitzat per l’streamer Ibai Llanos i l'empresa Kosmos, amb Gerard 

Piqué al capdavant.  

Gairebé 2 milions de persones van veure en directe el Balloon World Cup i més de 630.000 

espectadors es van connectar en el minut d'or de la competició que es va retransmetre per Twitch, 

i en la qual van participar 32 seleccions internacionals en els vibrants duels contra la gravetat 

(Alemanya, Andorra, Algèria, l'Argentina, Armènia, Bolívia, el Brasil, Bulgària, Xile, la Xina, 

Colòmbia, Cuba, Espanya, els Estats Units, França, Geòrgia, Guinea Equatorial, Itàlia, el Marroc, 

Mèxic, Mongòlia, Països Baixos, Paraguai, el Perú, Portugal, el Regne Unit, Rússia, el Senegal, 

Suècia, Ucraïna, l'Uruguai, Veneçuela). Al podi dels guanyadors van pujar el peruà Francesco de la 

Cruz, seguit de l'alemany Jan Spieb i, en tercer lloc, l'espanyol Jan Franquesa.  

Un gran desplegament d'infraestructura tècnica i audiovisual va ser necessari en els més de 2.000 

m² de la polivalent Sala Alexandria, que es va transformar al complet en un estadi esportiu que va 

situar una pista de joc envidrada, una taula de retransmissió, una grada, zona VIP i àrea de premsa. 

La catifa vermella va reunir més de 60 VIPs, entre ells Shakira, Marc Màrquez o Jordi Alba, i 

streamers de renom, i les zones per a premsa van acollir a més de 30 mitjans de comunicació que 

van cobrir l'esdeveniment. A la taula de retransmissió Llanos i Piqué van ser acompanyats pels 

comentaristes Alfredo Duro, Cristóbal Soria, Jorge D’Alessandro i Ander Cortés.  

L'última tecnologia digital i audiovisual es va instal·lar al centre de convencions per a una 

retransmissió que va requerir més d'una desena de càmeres, grues, equip audiovisual i càmera 

superlenta pel VAR al servei de l’"Ull de globus”, liderat per Nacho Tellado. L'àrbitre principal va ser 

Rafa Guerrero. 

Els partits es van dur a terme en un espai tancat on cada jugador havia d'evitar que el globus llançat 

pel seu oponent caigués a terra. Per a delimitar la pista del partit es va construir un cub envidrat de 

64 metres quadrats, decorat amb mobiliari i on es va arribar a instal·lar un automòbil per a la final.  

Per a la directora de PortAventura Business & Events, Laura Valdeolivas, “hem aconseguit 

transformar els nostres espais en temps rècord. Gràcies a la versatilitat de les diferents zones, una 

infraestructura tècnica pionera i el nostre equip professional hem aconseguit acollir amb èxit 

l'organització del Balloon World Cup al mateix temps que alberguem, per setzè any, el centre 

d'operacions del 56a Rally RACC Catalunya-Costa Daurada”.  

Aquests mateixos dies s'han habilitat diverses sales del centre de convencions per a fer possible el 

desenvolupament d'aquest gran esdeveniment esportiu mundial que, al costat de la celebració del 

Balloon World Cup, han convertit una vegada més a PortAventura Business & Events en un referent 

internacional en l'organització d'esdeveniments.  

 

 


