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2020: 

Occitània: atur del 80% dels pro-
fessionals del sector, clausura total 
del 64% dels establiments, recurs a 
expedients de regulació d’ocupació 
per al 77% dels hotelers i el 69% 
dels restauradors.

Balears i Catalunya han sofert una 
caiguda del turisme del 85% i 56% 
respectivament, amb una pèrdua 
de 19 mil milions d’euros respecte a 
2019 per Catalunya.

#MIC21: 
turisme i resiliència 

En temps de pandèmia internacional, el concurs d’innovació turística Miro In Cube apos-
ta en la seva IV edició per la temàtica de la resiliència o la capacitat de recuperació del 
sector turístic per remuntar un any 2021 marcat per la crisi sanitària. Del 25 al 28 de 
juny, a Perpinyà, Barcelona i Palma, els participants col·laboraran en equip durant 56 
hores per desenvolupar una oferta de producte o de serveis que responguin a aquests 
reptes actuals. 

Amb la voluntat d’afrontar nous reptes per inventar 
el turisme del futur, entre evolucions tecnològiques, 
innovacions i condicions sanitàries complexes, el 
concurs Miro In Cube estarà enguany en el cor de 
les problemàtiques de reactivació del sector turístic. 
En efecte, la crisi sanitària ha forçat als professionals 
del turisme a reinventar-se, a innovar i a qüestionar 
els seus models ben massa afeblits per la crisi. En 
aquest context, el recurs a les NTIC s’ha tornat 
imprescindible. D’aquesta manera, el sector del 
turisme ha hagut de fer prova de resiliència per 
superar l’any amb el pitjor balanç de la història de 
la indústria del turisme, alhora que es prepara la 
recuperació del sector. 

«Quines són les claus per a la reactivació del 
turisme?» «Quines són les solucions per a la pràctica 

d’un turisme més resilient per una destinació?» La 
IV edició de la hackató es desenvoluparà al ritme 
d’aquestes pistes de reflexió sobre la resiliència i 
l’adaptació.  

Cada ciutat proposarà als seus candidats una 
selecció de 3 reptes adaptats a cada territori i a les 
seves especificitats, incloent-hi la noció de resiliència. 
Els candidats hauran de construir els seus projectes 
abordant les següents problemàtiques: turisme 
virtual, sostenibilitat econòmica, mediambiental 
o sociocultural del turisme. L’objectiu principal 
és d’afavorir la creació de projectes sostenibles 
innovadors que responguin a problemàtiques reals 
i concretes.

La resiliència: l’esdevenir del turisme a l’Euroregió en 2021

Resiliència : superar la batalla de la crisi sanitària. 

Quines ofertes turístiques es necessiten i com 

adaptar-se? 



Miro In Cube és una hackató simultània de 56 hores 
(del divendres 25 al diumenge 27 de juny) durant 
el qual els participants constitueixen els equips, 
passen una primera fase de selecció, gaudeixen 
de sessions de mentoria i assisteixen a tallers 
dispensats per experts del món del turisme, de 
l’emprenedoria, de la tecnologia o de la recerca. El 
quart dia es consagra a la gran final internacional, 
celebrada en el 4YFN – MWC a Barcelona.

Tot com els dos darrers anys, l’edició d’enguany es 
durà a terme en simultani a 3 ciutats: a Perpinyà, 
a la incubadora UPVD IN CUBE, a Barcelona, a 
l’Hotel Alimara, i a Palma, al Parc Bit.

Les 3 seus de la hackató compartiran moments 
de connexió en live streaming i traducció 
simultània. La tria d’aquest format respon a la 
dinàmica de formació innovadora posada en 
marxa a la Universitat de Perpinyà a través del 
IDEFI Programa Miro, amb la voluntat d’afavorir 
el treball col·laboratiu, l’amplitud de mires i 
compartir coneixement, qualitats imprescindibles 
a la innovació i a l’emprenedoria. 

Miro In Cube té doncs un abast euroregional pel 
que fa al seu perímetre d’acció i una dimensió 
internacional a través de la celebració de la gran 
final al MWC a Barcelona. 

Enguany, l’UPVD serà soci acadèmic oficial 
d’aquest esdeveniment, on tindrà un estand 
durant 4 dies (Més informació : https://www.univ-
perp.fr/fr/toute-lactualite). 

Els 3 finalistes de cada seu del concurs podran 
presentar els seus projectes el dilluns 28 en 
el 4YFN – MWC, en presència del conjunt dels 
participants, mentors, jurats i socis del concurs.

Al final d’aquesta IV edició, un jurat internacional 
seleccionarà l’equip guanyador del Miro In Cube 
2021.

Important : els organitzador del concurs aplicaran 
els protocols sanitaris en vigor i facilitaran el 
material necessari per tal d’assegurar l’estricte 
respecte de les mesures de prevenció sanitària. 

Un concurs de dimensió euroregional

El Programa Miro ha desenvolupat una aplicació per posar en 
contacte als candidats amb els mentors durant la hackató. 
Aquesta eina concebuda a mida, amb un entorn multilingüe, 
afavoreix compartir coneixements entre els tres llocs així com 
un intercanvi de bones pràctiques, sobretot per a la gestió de 
sessions de mentoria a distància.

l’aplicació Miro In Cube 



La hackató Miro In Cube creix una mica cada any, i amb ell la qualitat dels socis que l’acompanyen:.

La Generalitat de Catalunya és coorganitzadora del Miro In Cube a Catalunya, a través dels departaments 
d’Empresa i Coneixement i de Polítiques Digitals i Administració Pública. L’acció compta amb el CETT com 
a partner estratègic, la Mobile World Capital Barcelona com a soci, la col·laboració de l’Hotel Alimara 
Barcelona i amb el suport del centre tecnològic Eurecat.

La Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia és coorganitzadora del Miro In Cube a les Illes Balears, a 
través de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura així com de la Conselleria de Transició 
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica de la Direcció General d’Innovació del Govern de 
les Illes Balears.
 
El soci tecnològic: Amadeus, primer proveïdor mundial de solucions tecnològiques i de distribució per a 
la indústria dels viatges, serà present a través del seu programa per a startups Amadeus for Developers. 
Gràcies a aquest partenariat, els participants tindran lliure accés a les API (interfície de programació 
d’aplicacions), suport tècnic presencial a Perpinyà, i a distància pels participants de les altres seus. 
Amadeus atorgarà un premi a la gran final de Barcelona.
 
L’Euroregió Pirineus Mediterrània, projecte polític de cooperació territorial nascut l’any 2004 amb el 
suport de la Unió Europea, entre la Regió Occitània, la Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears 
treballa des de fa més de 15 anys per crear ponts entre els nostres territoris, impulsar projectes comuns al 
servei dels ciutadans i fer sentir la seva veu a escala europea. Un dels tres sectors estratègics de l’Euroregió 
és el turisme. L’objectiu és de fer de l’Euroregió una destinació turística sana, segura, sostenible i dinàmica. 
L’Euroregió recolza així els actors socioeconòmics del nostre territori i afavoreix les sinergies en aquest sector 
clau. L’Euroregió, soci històric del concurs, atribuirà per a aquesta quarta edició el Premi Eurorégional 
d’Innovació Turística.

Socis i organitzadors de l’aventura #MIC21

 © euroregion

http://L’Euroregió Pirineus Mediterrània


ELS PREMIS
Els guanyadors de les finals locals de Perpinyà, Barcelona i Palma rebran premis equivalents. 

Final internacional

Premi Euroregional d’Innovació Turística
5 000 € en prestació de serveis atorgats per 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània.
Presentació del projecte a la final del Miro In 
Cube 2022 en el MWC a Barcelona.

Premi Amadeus for Developers 
a la millor solució tecnològica (Hardware)

Primer premio

• 18 mesos d’incubació amb 
assessorament a UPVD IN CUBE: 
landing office gratuït (despatx 
equipat accessible 7/7 24/24 de 21 
m² o 14 m²), formació, mentoria, 
acompanyament personalitzat, accés 
a la xarxa d’experts i un suport de 6 
000 € (sota reserva de fons). 

•  Viatge i accés al 4YFN - MWC de 
Barcelona.

Premi AD’OCC

• 3 mesos d’acompanyament 
individual a la creació i a 
l’estructuració del projecte en el 
marc del programa de preincubació a 
Montpeller fins el desembre 2021. 

• Viatge al 4YFN - MWC. 

Premi Open Tourisme Lab
 
•  1 jornada de mentoria individual 
amb 7 sessions d’1 h amb consultors 
experts de l’OTL amb validesa d’1 any 
per un valor de 1 200 €. 

•  2 mesos d’acompanyament per 
l’acceleradora Open Turisme Lab de 
Nimes, amb 30 dies d’accés gratuït 
al seu espai de coworking, amb accés 
a un dels esdeveniments organitzats 
per l’OTL. 

•  Viatge al 4YFN - MWC.

Els premis de la final de Perpinyà

Primer premi 

• Assessorament i espai (pier1)  
durant 6 mesos

Segon premi

• Assessorament durant 6 mesos

Tercer premi

• Assessorament durant 6 mesos

Els premis de la final de Barcelona

Primer premi

•  Viatge al 4YFN, accés durant 
6 mesos al programa de suport 
a emprenedors Emprenbit de 
la Fundació Bit, assessorament 
estratègic i mentoria per part 
d’empreses del ParcBit (branding, 
networking, estratègia empresa...), 
viatge al South Summit i equip 
informàtic per a cada integrant de 
l’equip (màxim 3).

Segon premi

• Viatge al 4YFN, accés durant 
3 mesos al programa de suport 
a emprenedors Emprenbit de 
la Fundació Bit, assessorament 
estratègic i mentoria per part 
d’empreses del ParcBit (branding, 
networking, estratègia empresa...)

Tercer premi

• Viatge al 4YFN i accés a les 
formacions exclusives del Programa 
Emprenbit.

Els premis de la final de Palma

Mobile World Capital Barcelona, partner de l’acció a Barcelona, aporta els premis següents -valorats en 80.000 
euros- als tres millors projectes presentats a la capital catalana:



#MIC20

La Universitat de Perpinyà Via Domitia gestiona 
des de 2012 l’IDEFI Programa MIRO, un programa 
innovador en matèria de pedagogia aplicada a la 
formació en l’àmbit del turisme cultural. Aquest 
programa és un autèntic laboratori d’observació 
dels nous reptes d’aquest sector.

Paral·lelament, la Universitat de Perpinyà Via 
Domitia ha creat una incubadora d’empreses 
amb l’objectiu de fomentar la creació de 

projectes innovadors a través d’un programa 
d’acompanyament personalitzat, formacions i 
suport material i financer.

El concurs Miro In Cube neix de la unió de 
l’expertesa i savoir-faire en matèria de turisme del 
Programa Miro i de l’acompanyament a la creació 
d’empreses de UPVD IN CUBE.

La UPVD, una universitat innovadora i compromesa

L’any passat, Miro In Cube va 
reunir 51 participants a les 3 
seus. 

Els projectes dels 9 
guanyadors de l’edició 2020 
van rebre premis valorats en 
més de 60 000 €. El gran 
guanyador, la startup per-
pinyanesa SyncUp, va ser 
guardonada a Barcelona amb 
el premi Euroregional d’Inno-
vació Turística. 

L’equip format per L. Bolte, A. Kundu i P. Grabolosa, va crear una aplicació per evitar les cues als 
llocs emblemàtics i culturals d’una ciutat.



UPVD IN CUBE és la incubadora d’empreses innovadores de la Universitat de 
Perpinyà. Obert 7/7 i 24/24, el seu objectiu és fomentar la creació d’empreses 
innovadores proposant un acompanyament personalitzat des de la fase inicial 
del projecte. UPVD IN CUBE proposa als projectes incubats un accés privilegiat 
als seus laboratoris i plataformes de recerca i formacions. Lloc únic en els 
Pirineus Orientals, UPVD IN CUBE proposa un autèntic ecosistema per afavorir 
la creació d’activitats innovadores en el seu territori.

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

Sobre les estructures d’acollida del concurs

La Fundació BIT (Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia) fomenta i recolza els 
projectes d’emprenedoria de base tecnològica (TIC) en els àmbits del turisme, 
les biotecnologies, el medi ambient i les energies renovables, en el marc del seu 
programa #Emprenbit. Aquesta fundació orientada a la innovació comprèn el 
ParcBit a Palma i el CentreBit a Menorca.

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

El Campus CETT està format per l’Escola d’Hostaleria i Turisme CETT, l’Hotel 
Alimara Barcelona i l’Àgora BCN Residència Universitària Internacional. 
El CETT-UB és el centre universitari de referència de Turisme, Hostaleria 
i Gastronomia. Adscrit a la Universitat de Barcelona (UB) i enfocat cap a 
l’internacional, el centre compta amb un equip de professionals especialitzats 
que ofereixen un model de creació i de transmissió del coneixement basat en el 
rigor, la innovació i l’experiència.

Més informació :  https://www.cett.es/es/ 

Informacions pràtiques

Aquest concurs és gratuït i obert a tothom. La inscripció pot fer-se individualment o per 
equip. L’única condició és tenir una idea, un projecte o desitjar integrar un equip per aportar 

les seves habilitats.

Tot el programa a www.miroincube.eu 

Contacte premsa: 
Agència Catalana de Turisme

Passeig de Gràcia, 105
08007 Barcelona

premsa.act@gencat.cat
+34 93 484 98 89
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Perpignan
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amb el suport de:partner estratègicpartner tecnològic col.laboradorpartner


