NOTA DE PREMSA
Perpinyà, 16 de gener del 2019

L’Euroregió premiarà la millor idea en turisme
sostenible en el concurs Miró in Cube 2019
El premi consisteix en 5 000 euros de suport financer
L’objectiu és fomentar propostes innovadores als reptes actuals del turisme i la
mobilitat
Del 20 al 22 de febrer de 2019 tindrà lloc la segona edició Miro in Cube, un concurs en forma de
hackató on els participants disposaran de 56 hores per crear una start-up relacionada amb la gestió
de fluxos turístics. Gestionat per la Universitat de Perpinyà, el concurs es desenvoluparà
simultàniament a les tres incubadores de l’Euroregió: la Universitat de Perpinyà Via Domitia a
Occitània, el Parc BIT de les Illes Balears i el Canòdrom de Barcelona, a Catalunya.
El programa Miró in Cube té com a objectiu concebre solucions innovadores per a fomentar la
conscienciació individual i col·lectiva de l’impacte que tenen les pràctiques turístiques en la nostra
societat i contribuir així a aportar solucions davant dels reptes que planteja el turisme sostenible
relacionats amb la petjada ecològica derivada de la mobilitat, la conservació del patrimoni cultural
o els problemes de massificació i seguretat, entre altres.
Al llarg dels 4 dies, els participants –juntament amb l’ajut de coachs- posaran en pràctica les seves
habilitats per convèncer el jurat de la viabilitat dels seus projectes. L’Euroregió, com a membre del
jurat, premiarà la millor idea amb 5 000 euros en ajut financer. La cerimònia d’entrega de premis
es realitzarà el 25 de febrer a Barcelona, durant el Fòrum 4YFN que es realitza en el marc del
Mobile World Congress.
L’Euroregió Pirineus Mediterrània
L'Euroregió Pirineus Mediterrània és un projecte polític de cooperació territorial nascut el 2004
amb el suport de la Unió Europea. Actualment en són membres el Govern de les Illes Balears, la
Regió d’Occitània i la Generalitat de Catalunya, que n’ostenta la presidència rotatòria des del juny
del 2017. L'Euroregió Pirineus Mediterrània s’ha dotat d’un full de ruta per al trienni 2018-2020,
que, entre d’altres, comprèn els següents objectius:





Actuar amb i per a la ciutadania del territori
Desenvolupar l’ecosistema euroregional de la innovació
Contribuir al desenvolupament sostenible del territori
Aprofundir en la identitat euroregional
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