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Haiku, guardonat amb el Premi Euroregional d’Innovació
Turística en el concurs Miro in Cube 2019
El projecte, que vol contribuir a millorar la seguretat de les dones que viatgen
soles, ha estat premiat amb 5.000€
El guardó, lliurat durant la Fira 4YFN en el marc del Mobile World Congress de
Barcelona, té com a objectiu estimular la innovació entre les joves empreses
turístiques dels territoris euroregionals

L’Euroregió Pirineus Mediterrània ha lliurat el Premi Euroregional a la Innovació Turística
a Haiku, el projecte guanyador del concurs Miro in Cube, basat en una aplicació que
permetrà augmentar la seguretat dels itineraris per a les dones que viatgin soles i que oferirà
circuits segurs de visites i allotjament, una xarxa de contactes entre altres viatgeres i, fins i
tot, un botó de teleassistència en cas de trobar-se davant d’una situació perillosa. El Premi
Euroregional consisteix en 5.000 euros de suport financer per desenvolupar el projecte.
La idea sorgeix de l’actual edició de Miro in Cube, un concurs en forma de hackató on els
participants han de creat una startup relacionada amb la gestió de fluxos turístics durant 56
hores ininterrompudes. Enguany, 69 inscrits han participat amb 9 projectes que s’han
desenvolupat simultàniament a les tres incubadores de l’Euroregió: la seu de la Universitat
de Perpinyà Via Domitia, a Occitània; el Parc BIT, a les Illes Balears i el Canòdrom de
Barcelona, a Catalunya.
El premi Euroregional d’Innovació Turística neix amb la voluntat d’estimular la innovació
i la competitivitat en el turisme amb l’objectiu de recompensar les startups o joves empreses
en aquest àmbit, facilitar la relació entre els professionals per millorar l’oferta de serveis i
productes i enfortir la xarxa que conforma el teixit empresarial dels territoris de l’Euroregió.
Gestionat per la Universitat de Perpinyà en el marc del programa Miro, el concurs Miro in
Cube té com a objectiu concebre idees innovadores per fomentar la conscienciació
individual i col·lectiva de l’impacte que té el turisme en la nostra societat i contribuir així a
aportar solucions per mitigar la petjada ecològica derivada de la mobilitat, preservar el
patrimoni cultural i afrontar els problemes de massificació i seguretat, entre altres.
La cerimònia de lliurament ha tingut lloc durant la fira 4YFN en el marc del Mobile World
Congress de Barcelona i ha comptat amb la presència de la vicepresidenta del Govern de
les Illes Balears, Isabel Busquets; el director adjunt del comitè regional de turisme de la regió
d’Occitània, Igor Knibiehly; el director de l’Agència Catalana de Turisme, Patrick Torrent i el
director general de l’Euroregió Pirineus Mediterrània, Xavier Bernard-Sans.
La fira 4YFN (Four Years From Now), que té lloc durant el Mobile World Congress (MWC),
és la fira de startups més important de l’Estat espanyol i una de les principals a escala
europea. La fira representa un espai d’exposició i de trobada entre startups, inversors i
empreses per tal d’establir connexions entre si i, per tant, la possibilitat de realitzar nous
projectes empresarials. El Mobile World Congress és la trobada anual més important del
món de la indústria de telefonia mòbil a Barcelona, considerada la capital mundial del mòbil.

L’Euroregió Pirineus Mediterrània
L'Euroregió Pirineus Mediterrània és un projecte de cooperació territorial nascut el 2004 amb
el suport de la Unió Europea. Actualment en són membres el Govern de Catalunya, de la
Regió d’Occitània i de les Illes Balears, que n’ostenta la presidència rotatòria des del febrer
del 2019. L'Euroregió Pirineus Mediterrània s’ha dotat d’un full de ruta per al trienni 20182020, que, entre d’altres, comprèn els següents objectius:
a) Actuar amb i per a la ciutadania del territori
b) Desenvolupar l’ecosistema euroregional de la innovació
c) Contribuir al desenvolupament sostenible del territori
d) Aprofundir en la identitat euroregional
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