Perpinyà, el 30 de juny de 2021
NOTA DE PREMSA

KULTOURS REP EL PREMI EUROREGIONAL DE LA INNOVACIÓ
TURÍSTICA - MIRO IN CUBE 2021
Miro in Cube és una hackató euroregional de 56 hores que té lloc simultàniament
a Perpinyà, Barcelona i Palma, durant la qual diversos equips competeixen amb
l’objectiu de desenvolupar una idea de projecte innovador en l’àmbit del turisme.
La final de la competició va tenir lloc el passat dilluns en el marc del Mobile World
Congress | 4 years from now, a Barcelona.
El Premi Euroregional de la Innovació Turística està dotat amb 5.000 € en prestació de serveis,
per permetre als guanyadors desenvolupar el seu projecte, seleccionat entre els 9 finalistes
que provenen dels 3 territoris de l’Euroregió: les Illes Balears, Catalunya i la Regió
d’Occitània.
El projecte Kultours, seleccionat durant la final de Palma, on la startup està allotjada a la
incubadora ParcBit, consisteix en una aplicació que permet combinar turisme i cultura
literària i cinematogràfica, per desenvolupar un turisme cultural de qualitat. L'aplicació
ofereix rutes que ens porten a seguir els passos dels nostres personatges preferits a moltes
ciutats i regions.
Organitzada pel Programa Miro de la Universitat de Perpinyà Via Domitia, la quarta edició de
la hackató Miro in Cube va tenir lloc simultàniament a Perpinyà, Barcelona i Palma el cap de
setmana passat. Nou equips (tres per territori: Be-Leaf, TCB i Gamigó a Perpinyà; Altour, Slowcal
i Starbound a Barcelona; i Kultours, Eatinn i Blaij a Palma) van ser seleccionats per a la final, en
què Kultours va guanyar els 5.000 € en prestació de serveis destinats a donar suport al
desenvolupament de la seva solució innovadora. El Premi Euroregional d’Innovació Turística
va ser atorgat per un jurat internacional originari dels territoris de l’EPM.
L’Euroregió estava representada pel seu secretari general, el Sr. Xavier Bernard-Sans; el director
general d’Innovació del Govern de les Illes Balears, el Sr. Eduardo Zuñiga; el director general
de l'AETIB (Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears), el Sr. Xisco Mateu; el director
executiu de l'Agència Catalana de Turisme, el Sr. Patrick Torrent; i pel director de Turisme i
Termalisme de la Regió d’Occitània, el Sr. Hervé Alberi.
Aquesta edició es va centrar en la resiliència en el sector turístic, amb l'objectiu de
desenvolupar una oferta de productes o serveis que ofereixin solucions turístiques innovadores
i sostenibles de demà, destinades a donar resposta a les problemàtiques actuals de cada
territori i garantir-ne la recuperació.
A més del suport econòmic per a l’organització de Miro in Cube – d’un import de 15.000 € l’Euroregió va aportar la seva experiència durant les sessions de preparació, ja sigui
presencialment a Perpinyà, o bé de forma remota mitjançant l’aplicació MIC.

El concurs Miro In Cube és una competició oberta a tothom. Per registrar-vos per a l’edició
2022, només cal tenir una idea, un projecte o desitjar unir-vos a un equip per aportar les vostres
competències. Més informacions estan disponibles a www.miroincube.eu.

Per a saber-ne més:
L’Euroregió Pirineus-Mediterrània (EPM) és un projecte polític de cooperació territorial nascut
el 2004 amb el suport de la Unió Europea. L’Euroregió està formada pels governs de la
Generalitat de Catalunya i les Illes Balears i de la Regió d’Occitània / Pirineus-Mediterrània,
que n’assumeix la presidència rotativa des de l’octubre del 2020. L’edició 2021 del concurs
Miro in Cube forma part del nou full de ruta EPM per al període 2021-2030:
https://www.euroregio.eu/euroregio/documentacio#posicionaments-i-full-de-ruta
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