COMUNICAT DE PREMSA

MWCapital i el Gremi d'Hotels de Barcelona potenciaran la
innovació del sector turístic
•

Ambdues entitats busquen posicionar a Barcelona com un referent en la
indústria global turística

Barcelona, 11 d’octubre de 2018.- La Fundació Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) i el
Gremi d'Hotels de Barcelona han firmat un acord de col·laboració per potenciar la innovació del
sector turístic català. El fruit d'aquest acord és un programa d'activitats denominat “Travel
Innovation Hub”, que busca construir una àmplia comunitat local en el sector de la innovació
turística, centrada a connectar amb hubs internacionals, així com a compartir coneixements i
recursos per aprofitar les sinergies.
Aquest acord, que tindrà una durada d'un any, comptarà amb un pla operatiu i un Comitè de
Seguiment integrat per representants d'ambdues entitats. Entre els objectius prioritaris que es
fixen el MWCapital i el Gremi d'Hotels de Barcelona, destaca la necessitat de generar una
indústria turística més valuosa i sostenible a la ciutat, on el desplegament i la implementació de
noves solucions i models de negoci es basin en la tecnologia i la innovació. També figura la seva
aposta per situar en el mapa a la regió de Barcelona com un centre d'innovació de referència
dins de la indústria global turística, i captar l'interès dels millors talents i empreses del món per
enfortir l'ecosistema turístic.
Així mateix, mitjançant aquesta aliança ambdues parts es comprometen a posar tots els seus
esforços a construir una relació sòlida entre la indústria turística i l'ecosistema emprenedor per
crear interaccions en el camp de la transformació digital i la innovació oberta. Captar l'interès i
el compromís de les empreses perquè aquestes participin en iniciatives relacionades amb el
procés de transformació digital en el sector turístic, és una altra de les qüestions en les quals
posaran l'accent, així com a activar i aprofitar les xarxes d'ambdues parts per generar tracció cap
a la indústria turística corporativa i l'ecosistema emprenedor.

Mobile World Capital Barcelona
Mobile World Capital Barcelona impulsa la transformació mòbil i digital de la societat, amb
l'objectiu de millorar la vida de les persones a nivell global.

Amb suport públic i privat a Barcelona, Catalunya i Espanya, MWCapital treballa en tres àrees:
acceleració de la innovació a través de l’emprenedoria digital; transformació digital de la
indústria; i capacitació de noves generacions, professionals i ciutadans en l'ús de tecnologies
digitals. Els nostres programes estan transformant positivament l'educació, la indústria i
l'economia.
MWCapital acull Mobile World Congress i va fundar 4 Years From Now [4YFN], la plataforma de
negocis per a la comunitat de start-ups present en tots els esdeveniments de Mobile World
Congress a tot el món.
www.mobileworldcapital.com

Gremi d’Hotels de Barcelona
El Gremi d’Hotels de Barcelona té com a objectiu l'impuls i el desenvolupament de projectes
innovadors en el context de l'activitat turística i hotelera, perquè aquests dotin de valor a la
destinació i repercuteixin positivament en l'encaix de l'activitat amb el seu entorn, alhora que
permetin millorar els resultats empresarials del sector.
El Gremi d’Hotels de Barcelona es marca com a objectiu fomentar la innovació mitjançant
quatre línies de treball:
- Divulgació i foment del grau de coneixement i formació del personal vinculat a l'activitat
hotelera.
- Fomentar la implantació de projectes col·lectius d'innovació.
- Impulsar l’emprenedoria turística en totes les seves fases.
- Facilitar la innovació dins de les empreses consolidades del sector, posant-les en contacte
amb start-up i fomentant el Corporate Venturing.
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