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MIC20 : 
Intel·ligència Artificial al servei del turisme

En la seva tercera edició, el concurs d’innovació Miro In Cube dedicat al turisme se cen-
tra en la Intel·ligència Artificial (IA). Del 21 al 24 de febrer, a Perpinyà, Barcelona i Palma, 
els participants treballaran en equip durant 56 hores per a desenvolupar una oferta de 
productes o serveis en línia entorn del tema d’aquesta edició 2020: intel·ligència artifi-
cial i turisme.

La intel·ligència artificial consisteix en l’aplicació 
de tècniques que permetin a les màquines imitar 
una forma d’intel·ligència real. El seu ús s’estén 
en un nombre creixent de sectors, incloent-hi 
el turístic. Per a moltes persones, intel·ligència 
artificial i automatització van de la mà, però hi ha 
més, la IA representa una palanca tecnològica per 
a millorar la qualitat dels serveis i per a oferir una 
experiència real al client. Els chatbots, l’ús dels 
quals està molt estès en les reserves hoteleres, 
en són un exemple clar. Però, quines respostes 
pot oferir la IA als desafiaments del turisme de 
masses o a l’impacte mediambiental del turisme? 

Per a respondre a aquesta problemàtica, cada 
ciutat proposarà als seus candidats tres temes 
relacionats amb les particularitats territorials, 
incloent-hi aplicacions de IA. Els candidats 
hauran de crear el seu projecte entorn d’un dels 
temes proposats. Alguns exemples són la IA i 
el turisme cultural, la IA i el turisme accessible, 
la IA i la desestacionalització turística o la IA i 
l’impacte mediambiental del turisme. L’objectiu 
és posar en marxa projectes innovadors en un 
context sostenible i responsable com a resposta a 
problemàtiques reals i concretes.

La intel·ligència artificial: una oportunitat per al turisme

quines respostes pot oferir la IA als desafiaments del 

turisme de masses o a l’impacte mediambiental del 

turisme?  



Miro In Cube és una hackató de 56 hores 
(del divendres a la tarda al diumenge a la nit) 
durant la qual es formen equips que passen 
per una primera fase de selecció per a després 
beneficiar-se, al llarg de la competició, de 
l’acompanyament i de tallers impartits per 
experts del món del turisme, de l’emprenedoria, 
de la tecnologia i de la recerca. El quart dia se 
celebra la final de finals.

Donat l’èxit de l’edició de 2019, el concurs 
se celebrarà simultàniament per segon any 
consecutiu a Perpinyà, a la incubadora UPVD 
IN CUBE, a Barcelona a Canòdrom i a Palma 
a Parc Bit, incubadores que formen una xarxa 
euroregional.

Els temps de connexió en directe afavoriran 
la comunicació entre els participants situats 
a les tres seus. La tria del format respon a la 

dinàmica de formació innovadora adoptada per 
la Universitat de Perpinyà i la IDEFI Programa 
Miro. Aquest format pretén fomentar el treball 
col·laboratiu, l’intercanvi de coneixement i 
l’obertura de ment, qualitats que són essencials 
en la innovació.

Aquesta hackató té, per tant, un abast 
euroregional quant al seu àmbit d’actuació i 
una dimensió internacional gràcies a l’accés al 
4YFN del Mobile World Congress de Barcelona 
que el concurs ofereix als candidats. De fet, els 
tres finalistes de cada edició local presentaran 
els seus projectes el dilluns, durant el més 
important esdeveniment de tecnologia mòbil 
del món i en presència de tots els participants, 
mentors, jurats i socis.

Al final, un jurat internacional designarà al gran 
guanyador.

Un concurs de dimensió euroregional

De acuerdo con su política eco-responsable y de 
desmaterialización de los medios de comunicación, el 
Programa Miro desarrolló en 2019 una aplicación para 
conectar a candidatos y a mentores durante el concurso. 
Esta herramienta hecha a medida garantiza el intercambio de 
conocimiento y de prácticas entre las tres sedes en un entorno 
multilingüe. Constituye también una gran ayuda en la gestión 
de las sesiones de acompañamiento a distancia. 

L’aplicació Miro In Cube  



Finals locals

Primer premi
- Un any d’incubació amb acompanyament a la incubadora d’origen del projecte
- Dos mesos d’acompanyament en una de les incubadores de la xarxa (Perpinyà, Palma o Barcelona)
- 10.000 € de dotació en serveis
- Accés al 4YFN edició 2021

Segon premi
- Un acompanyament individual de sis mesos per a la creació i estructuració del projecte, així com un 
assessorament en el tema del turisme d’oci i, si pertinent, accés a la xarxa de la incubadora regional 
AD’OCC Sport.

Tercer premi
- Dos mesos d’acompanyament per l’acceleradora Open Tourisme Lab de Nimes amb accés gratuït a 
l’espai de co-working (trobades amb les start-ups i col·laboradors presents) i l’accés / seguiment d’un 
esdeveniment professional relacionat amb l’activitat del guanyador. 

Final international

Premi Euroregional d’Innovació Turística
- 5.000 € en prestació de serveis atorgats per l’Euroregió Pirineus Mediterrània
- Presentació del projecte en el MIC21 del 4YFN a Barcelona.
Premi Amadeus a la millor solució tecnològica

Premis

El concurs creix una mica cada any, així com la qualitat dels socis col·laboradors. 

A Catalunya, nous actor s’uneixen al concurs: l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de 
Catalunya, encarregada del desenvolupament del sector turístic, es converteix en coorganitzadora 
amb el suport tècnic d’Eurecat, centre tecnològic de Catalunya.

Aquest any, la innovació més important ve de la mà d’un nou soci tecnològic: Amadeus, el proveïdor 
líder mundial de solucions tecnològiques i de distribució per a la indústria dels viatges i del turisme. 
A través d’aquesta col·laboració, els participants tindran accés gratuït a les API (interfícies de 
programació d’aplicacions) i a les API d’intel·ligència artificial del programa Amadeus for Developers. 
Amadeus també oferirà un acompanyament presencial per als equips de Perpinyà i a distància a les 
altres seus a través de l’aplicació Miro In Cube. Com a soci tecnològic, Amadeus atorgarà un premi a 
la millor solució tecnològica en el 4YFN a Barcelona.

L’Euroregió Pirineus Mediterrània, soci històric del concurs, lliurarà en aquesta tercera edició el 
Premi Euroregional d’Innovació Turística.

Nous socis s’uneixen a l’aventura MIC



El 2019, Miro In Cube va reunir 67 
participants a les tres seus.
El projecte Haiku originat en el 
concurs de Barcelona va guanyar 
la final de finals. Nou mesos 
més tard, els tres integrants de 
Haiku, transformat en la start-
up KenaiGo, van presentar el seu 
producte: una eina GPS per a 
garantir la seguretat en explorar 
el món. 

MIC19

Des de 2012, la Universitat de Perpinyà Via 
Domitia dirigeix la IDEFI Programa MIRO, un 
projecte pedagògic innovador centrat en la 
formació en el sector del turisme cultural. 
Aquest programa constitueix un veritable 
laboratori per a identificar els nous reptes 
d’aquest sector. Al mateix temps, la Universitat 
de Perpinyà Via Domitia ha creat una incubadora 
d’empreses la missió de la qual és afavorir la 

creació de projectes innovadors a través de 
l’acompanyament personalitzat, de la formació 
i del suport material i financer.

El concurs Miro In Cube és el resultat de la 
combinació del coneixement i de l’experiència 
del Programa Miro en turisme i de l’experiència 
en el suport a la creació d’empreses de UPVD 
IN CUBE.

UPVD, una universitat innovadora i compromesa 



UPVD IN CUBE és la incubadora d’empreses innovadores de la Universitat de 
Perpinyà. Oberta els 7 dies de la setmana i les 24 hores del dia, el seu objectiu 
és promoure el desenvolupament d’empreses innovadores prestant un suport 
personalitzat des de la fase de concepció. UPVD IN CUBE ofereix als caps de 
projecte de diversos horitzons un accés privilegiat als seus laboratoris i a la seva 

plataforma de recerca, així com a la seva experiència en formació. Lloc únic als Pirineus Orientals, la 
UPVD IN CUBE proposa un veritable ecosistema per a fomentar la creació d’activitats innovadores en 
el seu territori. 

Més informació a: https://www.in-cube.upvd.fr/ 

Estructures d’acollida del concurs 

UPVD  INCUBE

La Fundació BIT (Fundació Balears d’Innovació i Tecnologia) fomenta i dóna 
suport a projectes empresarials centrats en les noves tecnologies (TIC) en els 
àmbits del turisme, la biotecnologia, el medi ambient i les energies renovables, 
especialment en el marc del seu programa #Emprenbit. Aquesta fundació 
dedicada a la innovació abasta les incubadores de les Illes de Mallorca amb el 
Parc Bit i de Menorca amb el Centri Bit.

Més informació a: https://www.parcbit.es/ 

Peninsula gestiona la incubadora de Barcelona, el Canòdrom. Liderada per 
Simon Lee, dóna suport a empreses i a projectes innovadors, especialment en el 
camp cultural i creatiu. En un edifici de 10.000 m2, Península està especialitzada 

en projectes en fase inicial i guia als emprenedors des de les primeres idees fins a la creació d’un 
producte viable passant per l’accés al finançament.

Més informació a: https://peninsula.co/ et https://canodrom.com/

Informació d’interès: 

Aquest concurs està obert a tothom. Per a inscriure’t, només necessites una idea, un 
projecte o unir-te a un equip per a compartir les teves habilitats.

Programa disponible en www.miroincube.eu 
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