
  
  

 

 

   NOTA DE PREMSA 
 

 
Perpinyà, 14 de febrer del 2020 

 
 
 

L’hackató Miro in Cube, amb el Premi Euroregional 

d’Innovació Turística, es manté malgrat la cancel·lació 

del Mobile World Congres  
 

 Properament, l’organització informarà de l’emplaçament on tindrà lloc 

la competició, que inicialment estava prevista a la fira 4YFN de 

Barcelona, esdeveniment paral·lel al MWC  

 

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 la Regió d’Occitània, la Generalitat de Catalunya i el 

Govern de les Illes Balears, que n’exerceix la presidència rotatòria des 

del febrer del 2019 

Davant l’anul·lació del Mobile World Congress (MWC) i, també, de la fira d’emprenedoria 
4YFN, on havia de tenir lloc el lliurament del Premi Euroregional d’Innovació Turística 
de l’hackató Miro In Cube 2020, l’organització de l’esdeveniment, de la qual és sòcia 
l’Euroregió, ha precisat que:  

 Tal com estava previst, l’hackató de Miro in Cube seguirà tenint lloc 
simultàniament del 21 al 23 de febrer a Perpinyà, Barcelona i Palma. De la 
mateixa manera, la final se celebrarà a Barcelona el proper 24 de febrer. 
 

 Durant les properes hores, es donarà a conèixer l’emplaçament definitiu de la 
final euroregional. 
 

 El canvi d’emplaçament no afecta l’organització general de l’esdeveniment. Es 
mantenen els socis, els membres del jurat, els coachers, els participants, els 
tallers, els desplaçaments, etc.  

Malgrat l’anul·lació del MWC, els organitzadors de l’hackató Miro In Cube mantenen 
l’esdeveniment, que tindrà lloc en les millors condicions en l’emplaçament que es 
comunicarà properament. 

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 la Regió d’Occitània, la 
Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears, que n’exerceix la presidència 
rotatòria des de febrer del 2019. L'Euroregió Pirineus Mediterrània s’ha dotat d’un full de 
ruta per al període 2017-2020, 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  

https://www.programmemiro.fr/miro-in-cube/ca/


c) Contribuir al desenvolupament sostenible del territori 
d) Aprofundir en la identitat euroregional 
 
Per a més informació:  
David CLUSELLAS 
Responsable de comunicació  
AECT Euroregió Pirineus Mediterrània 

El Centre del Món 
Bulevard de Sant Aciscle, 35 
CS 32032 
66011 Perpinyà Cedex 
França 
Tel. +33 448 22 22 34 / +33 789 61 48 25 
david.clusellas@euroregio-epm.eu 
www.euroregio.eu | Facebook.com/euroregio | twitter: @Euroregion 
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