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Catalunya
catalitzadora
d’innovació
Catalunya és el
primer laboratori
obert de 5G a
Europa

Gràcies al seu esperit
d’innovació contínua,
Catalunya aposta
fermament per aprofitar
també els avenços
tecnològics com a motor
transformador del MICE.
Catalunya es posiciona per
catalitzar esdeveniments
professionals amb
visió de futur.

Hub
tecnològic
internacional
Catalunya és un
dels grans pols
d’innovació i
tecnologia
al món

Catalunya s’està
consolidant com un
referent tecnològic
mundial gràcies a una
potent i creixent indústria
en l’àmbit TIC, a les seves
infraestructures digitals,
al talent i als centres
universitaris i de recerca.
Firmes com Siemens,
Facebook, Epson, Ricoh,
Cisco o Microsoft, entre
una llarga llista de
multinacionals han triat
Catalunya per instal·lar
centres tecnològics.

Líders en
innovació

Catalunya

Barcelona

(Digital Economy and Society Index)

Territori més avançat de la UE

Ciutat (no capital)
tech del món

Territori UE en cobertura
mòbil i banda ampla ràpida

Ciutat europea
més innovadora

Regió del sud d’Europa
més atractiva per a la inversió
estrangera en tecnologia

Ciutat en nombre de
congressos internacionals

Comunitat autònoma
d’Espanya amb major nombre
d’empreses innovadores

Hub de start-ups
del Sud d’Europa

(Digital Economy and Society Index)

(fDi Magazine. Financial Times)

(DGI-ACCIÓ)

(Tech Cities Index)

(Innovation Cities Index)

(ICCA)

(EU-Startups)

Catalunya,
tech friendly
Catalunya aposta per la innovació i la
tecnologia com a eix vertebrador de la
seva estratègia per consolidar-se com a
destinació capdavantera i de referència
de turisme de reunions.

L’oferta MICE de
Catalunya s’alia amb
la tecnologia més
avançada.

Mobile
Barcelona és la Mobile World Capital, la ciutat de
referència internacional d’innovació i talent en el camp
de la telefonia mòbil que acull el Mobile World Congress.
El congrés mundial per excel·lència de tecnologia mòbil dura
pocs dies però el seu llegat perdura tot l’any i arriba també a tot
el territori català amb iniciatives com la Mobile Week, un espai
obert de reflexió al voltant de l’impacte de la tecnologia digital
en la societat a través de l’art, la ciència i la tecnologia.

Barcelona,
Seu dels grans congressos
tecnològics i d’innovació

La capital catalana és una ciutat capdavantera
internacionalment en tecnologies de futur i, alhora,
un pol d’atracció de congressos i fires sobre tecnologia
i innovació digital. Barcelona demostra any rere any estar
absolutament equipada i preparada per a l’organització
de grans esdeveniments internacionals innovadors
i transformadors.

“Catalonia is a destination that
meets talent, innovation and life”
Carles Grau, CEO Mobile World Capital Barcelona

Be

Smart

Catalunya és un smart country de referència
internacional que treballa intensament en aprofitar
l’ús de la tecnologia per a la transformació digital
del turisme i l’impuls de les destinacions intel·ligents.
Barcelona, la primera smart city de l’Estat espanyol i la
quarta d’Europa, n’és la més destacada però també hi ha
nombrosos projectes i iniciatives smart per tot el territori
català enfocats a millorar l’experiència del visitant. Espais
o destinacions com Lloret de Mar han desenvolupat
una infraestructura tecnològica d’avantguarda, un
sistema d’intel·ligència que capta la informació de forma
procedimental, analitza i comprèn els esdeveniments en
temps real, per facilitar la presa de decisions
i la interacció del visitant.

A Catalunya la
innovació s’uneix amb
el compromís social

Tecnologia
responsable

La sostenibilitat i el llegat són elements clau en la planificació
i desenvolupament de reunions i esdeveniments professionals. Catalunya
aposta per un turisme de reunions responsable, i les noves tecnologies (touchless,
big data, intel·ligència artificial, Internet of Things, realitat virtual...) aplicades al
MICE hi juguen un paper clau en aquesta estratègia per afavorir l’aplicació dels
objectius de desenvolupament sostenible. D’altra banda, amb l’objectiu de posicionar
Barcelona com la capital de l’Humanisme Tecnològic, la capital catalana és la seu del
Digital Future Society Global Summit en el qual cèlebres figures de reconeixement
internacional en l’àmbit tecnològic debaten sobre el futur ètic de l’accelerada
digitalització a la qual ens enfrontem.

Meeting
playgrounds

Catalunya és talent, expertise
negoci, coneixement i dinamisme.
El meeting point de la innovació
Destinacions amb un magnífic entramat
d’espais de reunions i entorns adaptats i equipats
per acollir tot tipus d’esdeveniments disruptius
amb les noves tecnologies com a valor afegit.

Barcelona

Intro

Inspira’t

Girona

Catàleg

Lleida

Tarragona

Meeting
Playgrounds

Barcelona

La inquietud innovadora i la voluntat d’aplicar aquests
avenços en molts diversos àmbits han fet de Barcelona una
referència mundial en arquitectura, turisme, investigació científica,
coneixement... i MICE. Amb espais de reunions capdavanters
com Fira de Barcelona, CCIB o Palau de Congressos de Catalunya
entre molts d’altres, la capital catalana i les seves comarques són
un reclam per a organitzadors d’esdeveniments professionals a la
recerca de personalitat, sostenibilitat, creativitat i innovació.
Barcelona

Intro

Inspira’t

Girona

Catàleg

Lleida

Tarragona

Sincrotó ALBA

Accelerador de partícules de
darrera generació que atreu
investigadors i empreses de
recerca i desenvolupament
d’arreu d’Europa.

Més info

Meeting
Playgrounds

Barcelona

La inquietud innovadora i la voluntat d’aplicar aquests
avenços en molts diversos àmbits han fet de Barcelona una
referència mundial en arquitectura, turisme, investigació científica,
coneixement... i MICE. Amb espais de reunions capdavanters
com Fira de Barcelona, CCIB o Palau de Congressos de Catalunya
entre molts d’altres, la capital catalana i la seves comarques són
un reclam per a organitzadors d’esdeveniments professionals a la
recerca de personalitat, sostenibilitat, creativitat i innovació.
Barcelona

Intro

Inspira’t

Girona

Catàleg

Lleida

Tarragona

22@

Un dels primers districtes
d’innovació urbans al món.
Reuneix bona part del sector
innovador, tecnològic i creatiu
de la ciutat de Barcelona.

Més info

Meeting
Playgrounds

Barcelona

La inquietud innovadora i la voluntat d’aplicar aquests
avenços en molts diversos àmbits han fet de Barcelona una
referència mundial en arquitectura, turisme, investigació científica,
coneixement... i MICE. Amb espais de reunions capdavanters
com Fira de Barcelona, CCIB o Palau de Congressos de Catalunya
entre molts d’altres, la capital catalana i la seves comarques són
un reclam per a organitzadors d’esdeveniments professionals a la
recerca de personalitat, sostenibilitat, creativitat i innovació.
Barcelona

Intro

Inspira’t

Girona

Catàleg

Lleida

Tarragona

Pier01
Barcelona
Tech City
Hub tecnològic internacional
de referència a Europa. Punt de
trobada de l’ecosistema digital
de Barcelona.
Més info

Meeting
Playgrounds

Barcelona

La inquietud innovadora i la voluntat d’aplicar aquests
avenços en molts diversos àmbits han fet de Barcelona una
referència mundial en arquitectura, turisme, investigació científica,
coneixement... i MICE. Amb espais de reunions capdavanters
com Fira de Barcelona, CCIB o Palau de Congressos de Catalunya
entre molts d’altres, la capital catalana i la seves comarques són
un reclam per a organitzadors d’esdeveniments professionals a la
recerca de personalitat, sostenibilitat, creativitat i innovació.
Barcelona

Intro

Inspira’t

Girona

Catàleg

Lleida

Tarragona

Barcelona
Supercomputing
Center
El Mare Nostrum, ubicat a
l’interior d’una capella del s.XIX,
és el supercomputador més
potent d’Espanya.
Més info

Meeting
Playgrounds

Girona

Terra d’innovació gastronòmica, biomèdica i cultural.
Amb serveis i espais de reunions d’avantguarda, com el
Palau de Congressos de Girona o el Palau de Congressos Olympic,
les comarques gironines són també capdavanteres en la indústria
MICE. La ciutat de Girona, la Costa Brava i el Pirineu ofereixen
l’entorn ideal per a una experiència High&Low-Tech.

Barcelona

Intro

Inspira’t

Girona

Catàleg

Lleida

Tarragona

Parc Udg

Espai de suport a la recerca, el
desenvolupament i la innovació en
tots els àmbits, especialment els
relacionats amb les tecnologies
de la informació i els de recerca
mèdics i biotecnològics.

Més info

Meeting
Playgrounds

Lleida

Lleida i les seves comarques són un referent europeu en
innovació tecnològica agroalimentària i un territori amb una
àmplia experiència en organització de fires i esdeveniments
professionals innovadors. Les terres de Lleida, l’Alt Pirineu i
la Vall d’Aran compten amb moderns equipaments, com el
Palau de Congressos – La Llotja, i serveis que donen
resposta als nous reptes tecnològics del MICE.

Barcelona

Intro

Inspira’t

Girona

Catàleg

Lleida

Tarragona

Parc Científic
i Tecnològic
Agroalimentari
Acull diverses empreses i institucions
relacionades principalment amb
la tecnologia, la recerca i el
desenvolupament científic.
Més info

Meeting
Playgrounds

Tarragona

Amb 3 centres de convencions al territori (Palau de Congressos
de Tarragona, Port Aventura Convention Centre i firaReus Events)
i nombrosos espais i serveis amb oferta específica per al segment
MICE, la província de Tarragona és també un hub tecnològic d’innovació
turística amb destacades iniciatives com el CoE in Tourism Innovation.
La Costa Daurada o les Terres de l’Ebre, on s’hi ha implantat
la primera Àrea 5G rural a Catalunya, ofereixen un marc incomparable
per a la celebració d’esdeveniments professionals amb
un alt component tecnològic.
Barcelona

Intro

Inspira’t

Girona

Catàleg

Lleida

Tarragona

Departament
d’Innovació
Turística d’Eurecat
Contribuieix a la competitivitat i
la sostenibilitat de les activitats,
destinacions i empreses relacionades
amb el turisme mitjançant la innovació,
el coneixement i la tecnologia.
Més info

Meetings

love tech
Idees inspiracionals per a un
esdeveniment innovador
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Solucions per a
nòmades digitals

Meetings
love tech

01/
Esdeveniments
híbrids i virtuals
Catalunya ofereix tota mena de solucions a
mesura per a esdeveniments d’alta tecnologia.
Agències organització d’esdeveniments

Espais Tech

Streaming

Intro

Intro

Plataformes virtuals

Telecatering

Inspira’t

Catàleg

Big Data

Chroma

Plataforma Fires Virtuals

Transport 2.0

Meetings
love tech

02/
Idees de
gamificació

Una tendència tecnològica a l’alça.
La gamificació és sinònim d’engagement i
d’experiència positiva i social. La irrupció de
noves tecnologies ha permès el desenvolupament
de noves i innovadores eines i dinàmiques
de gamificació aplicades al MICE.
Activitats online

Intro

Intro

Inspira’t

Eines per interactuar amb l’empresa

Catàleg

Meetings
love tech

03/
Activitats
low tech
Des dels Pirineus, passant per petits pobles mil·lenaris o pels
seus 18 parcs naturals i fins als centenars de quilòmetres de costa
mediterrània, Catalunya ofereix nombrosos i variats racons – alguns molt
a prop de Barcelona – on es pot gaudir sense interferències de la naturalesa
en tot el seu esplendor. Fer ioga en un volcà a la Garrotxa, sopar sota
l’increïble cel estrellat del Montsec, participar en un retir en un refugi sense
llum ni cobertura, ser pastor o apicultor per un dia, submergir-se en un bany
de bosc... són múltiples les experiències low tech que es poden dur a terme
a Catalunya per desconnectar-se dels aparells i connectar-se a la natura.
Activitats aire lliure

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Espais aire lliure

Meetings
love tech

04/
Experiències
immersives

Les noves tecnologies propicien experiències
multisensorials, dinàmiques i personalitzades de
gran valor afegit per als participants d’un esdeveniment
professional. A Catalunya s’hi desenvolupen nombroses
solucions innovadores: realitat augmentada, 3D,
continguts 360, hologrames...
Hologrames

Intro

Intro

Inspira’t

Realitat virtual

Catàleg

Meetings
love tech

05/
Tecnologia
al servei de la
seguretat

Les noves tecnologies juguen un paper clau a l’hora
d’assegurar les màximes garanties de seguretat d’un esdeveniment
professional. Solucions tecnològiques de control d’assistència,
d’aforament, d’identificació, de control de temperatura corporal,
de reconeixement facial... són alguns exemples de l’utilitat de
la tecnologia smart aplicada al MICE.
Control accés

Control temperatura

Purificació aire

Test antígens

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Desinfecció

Meetings
love tech

06/
Reunions
Multiseu

Una reunió simultània a Sitges i Sidney?
Un esdeveniment a tres bandes amb Girona,
Hong Kong i Buenos Aires? Les reunions multiseu
han vingut per quedar-se i Catalunya ofereix múltiples
espais totalment equipats per connectar-se a alta
velocitat amb la resta del món.
Multiseu

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Meetings
love tech

07/
Solucions per a
nòmades digitals

Catalunya és una destinació predilecta dels nòmades
digitals. A més d’un clima privilegiat, els atributs de les
terres catalanes per atraure tants emprenedors i treballadors
remots són diversos: nombrosos espais de coworking, estil
de vida mediterrani, ric i divers teixit empresarial, mar i
muntanya a poca distància, societat cosmopolita, localitats
amb encant per inspirar-se i fer networking, una bona connexió
internacional, seguretat i una alta qualitat de vida.
Hotels per a treballar

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Coworking

Index

Catàleg
de la innovació
Activitats aire lliure

Big Data

Activitats online

Chroma

Agències organització d’esdeveniments

Control accés

Control temperatura

Eines per interactuar amb l’empresa

Espais aire lliure

Hotels per a treballar

Plataformes virtuals

Purificació aire

Telecatering

Intro

Intro

Inspira’t

Multiseu

Realitat virtual

Test antígens

Serveis auxiliars

Transport 2.0

Coworking

Espais Tech

Desinfecció

Hologrames

Plataforma Fires Virtuals

Streaming

Activitats aire lliure

La Gastronómica

Mare Nostrum creuers

Mosaiccos

Nordic Walking Girona

Transbrava

Turismo Vivencial

Transbrava

Barcelona Art of Travel

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Exploramás

Warq Tourism

Greenevents

Humanside

La Roca Village

Torna

Agències organització d’esdeveniments

Abile

Atlanta

Bocemtium

Connect 2 Enjoy

Factor 3

Intro

Inspira’t

Catàleg

Grup Congrés

R&M SILK
PANTONE 254
RGB: (R152, G29, B151)
CMYK: (C50, M93, Y0, K0)

International Meetings

Intracon

La Caraba Produccions

Marbet

Reunions i Ciència

Cutting Edge Events

Warq Tourism

Intro

>atlanta
PANTONE 261
RGB: (R0, G52, B148)
CMYK: (C100, M81, Y19, K3)

Turismo Vivencial

Torna

Big Data

AI.just

Digalix

imotion analytics

Mabrian

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Chroma / Plató virtual

Drac Pixel

Fluge

Mapping World Lab

Sirt

Streaming BCN

The Yellow B

Bmotion

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Control accés

Affluences

Bee the Data

Checkpoint

EvenTwo

Fluge

Ingenia

Tiketblok

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Agencia 23

Torna

Control temperatura

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

ABC4tech

Torna

Coworking

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Cloudworks

Torna

Desinfecció

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Active Desinfección

Torna

Eines per interactuar amb l’empresa

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Sparkup

Torna

Espais aire lliure

Empordà Club de Golf

Les Comes

La Gavina

Marimurtra

Mas Salagrós

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Hologrames

Bmotion

Drac Pixel

The Yellow B

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Hotels per treballar

Hotel Dolce

Gallery Hotel

Hotel Hilton Diagonal Mar

Melià

NH Collection Constanza

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Novotel

Torna

Multiseu

Cinesa

Hotel Hilton Diagonal Mar

NH Collection Constanza

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Hotel Dolce

Melià

Novotel

Torna

Plataformes virtuals

Alfabétiko

Drac Pixel

Eventscase

EvenTwo

Fluge

Play the Game

Meetmaps

The Yellow B

Watchity

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Purificació aire

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Iventions

Torna

Realitat virtual

Broomx

Drac Pixel

Digalix

Fluge

Mapping World Lab

The Yellow B

Bmotion

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Serveis auxiliars

AIB

Bags&go
Bags&Go
by

Luggage transfer service

Eventum

Traduaction

Nice People

SICSLTRADUCTORES

INTERPRETES

La profesionalidad es nuestro idioma

Wallvideo

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Streaming

Broomx

Bmotion

Ditec

Drac Pixel

Eventscase

Mapping World Lab

Miguel Díaz

Solfesa

The Yellow B

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Activitats Online

Adventuriq

Codorniu

Exploramás

Divertimento

Freixenet Events

Girona Guide Services

High Fidelity

Humanside

La Gastronómica

Moove Team

The Yellow B

Torres

Goes Travel

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Tests antigéniques

Epicspert

Eventum

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Espais Tech 1

Auditori Axa

Auditorio MGS

Espais Tech 2
Barcelona a 4 de febrer de 2021
Segons la resolució SLT/3354/2020 de 19 de desembre per les mesures en matèria de salut publica per la contenció
del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya, s´estableixen les condicions mínimes de
ventilació en espais tancats oberts al públic, que resulten d´obligat compliment a les nostres instal·lacions.

Best Hotels

Per garantir una qualitat òptima de l´aire al interior del Auditori, d´acord amb la resolució indicada anteriorment,
s´estableix un nivell de qualitat d´aire IDA1 segons classificació indicada al reglament d’instal·lacions tèrmiques en
els edificis (RITE) que exigeix un cabal mínim de ventilació de 20 litres per segon i persona o bé a una concentració
màxima de 350 ppm de CO2.

Casa Convalescència

Donant compliment a aquests requisits, s´ha configurat la nostre instal·lació de climatitzadors i sistema de ventilació
de manera que funcionin amb el 100% d´aire exterior durant tot l´any, afegint ventilació natural addicional d´acord
als paràmetres indicats a la taula següent:

CCIB

Cinesa

Esade Creapolis

Coac

UAB
Campus
Periòdicament es realitza una analítica de la qualitat del aire, per
part de
una empresa externa
homologada d´acord a normes UNE 1771330 d´inspecció de la qualitat d´aire i UNE 100012 de
higienització dels sistemes de climatització, segons s´estableix al reglament d’instal·lacions tèrmiques en
els edificis.

Guitart Hotels

Per tant els sistemes de ventilació mecànica i ventilació natural disponibles al edifici compleixen amb els
requeriments establerts per la normativa aplicable.
Direcció tècnica Auditori

Signat

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

David
Torres
Pizarro

Firmado
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David Torres Pizarro
Fecha: 2021.02.04
11:29:48 +01'00'

Evenia

World Trade Center

Torna

Espais Tech 2

H10 Hotels

HCC Hotels

Hotel 1882

Hotel Alimara

Hotel Barcelona Catedral

Hotel Calipolis

Hotel de la Mar

Hotel Dolce

Hotel Gran Palas

Hotel Hilton Diagonal Mar

Espais Tech 3

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Espais Tech 3

Hotel Augusta

Moritz

Palau Congressos Catalunya

Hotel Sant Cugat

Hotel Sant Benet

Novotel

NH Collection Constanza

Nou Studios

Palau Congressos Girona

Port Aventura

Espais Tech 4

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Espais Tech 4

El portal de l’Eixample

Fira Reus

La Pedrera

Sant Pau Recinte Modernista

SB Hotels

Sunway

Espais Tech 1

Sunway

Tarraco Arena

Valkiria

Ciutat Hotels

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

UAB Campus

Ciutat de Granollers

Casa Fuster

Torna

Tele Catering

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Cal Blai

Gau Catering

Torna

Transport 2.0

Autocars Calella

Avant Grup

Barcelona Bus Turístic

Grup Limousine

MVips

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Plataforma Fires Virtuals

Drac Pixel

Sirt

The Yellow B

Intro

Intro

Inspira’t

Catàleg

Torna

Conventions
Els

ormació

Més informació
® Agència Catalana de Turisme.
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