
 
 

14. Barcelona Mobile World Capital 
 
MUNICIPI 
Barcelona 
 
TITULAR 
Barcelona és la capital mundial del mòbil (Barcelona Mobile World Capital) fins al 2018. A més 
de celebrar el Mobile World Congress, s’amplia el concepte a altres eixos com són el Centre, el 
Festival i el Hub, que desenvolupen les seves activitats durant tot l’any i s’adrecen a tota la 
ciutadania. 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES 

− Barcelona serà la capital mundial del mòbil per al període 2012-2018  
− El Mobile World Centre estarà ubicat a la cruïlla de Portal de l’Àngel amb plaça 

Catalunya i el Hub, a l’edifici MediaTIC, al carrer Roc Boronat, 17, del districte 22@ 
− El Mobile World Festival tindrà diferents seus a causa de les diverses activitats 

previstes 
− La repercussió econòmica per a tot el període s’estima en 3.459 M € 

 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
Des de l’any 2006, GSMA organitza a Barcelona el Mobile World Congress, que es calcula que 
ha tingut una repercussió en l’economia local de 1.500 milions d’euros i ha fet que Barcelona es 
posicioni com a referent internacional en tecnologia mòbil.  
 
El mes de juliol del 2010, GSMA va comunicar que obria un concurs internacional entre sis 
ciutats per decidir quina d’aquestes ciutats allotjaria el congrés del 2013 al 2017. A més, el 
Mobile World Congress passa a formar part d’un marc més ampli, que GSMA anomena Mobile 
World Capital, que no només afecta els dies de la celebració del congrés, sinó tot l’any a través 
de diferents eixos d’actuació com són el Centre, el Festival i el Hub. 
 
Desprès d’un any del procés de candidatura, el 22 de juliol del 2011, GSMA va proclamar 
Barcelona com la Mobile World Capital per davant de ciutats com Milà, Munic i París, i finalment 
per a un període comprès entre el 2012 i el 2018.  
 
Durant el 2012, s’ha constituït la Fundació Barcelona Mobile World Capital i s’ha contractat 
l’equip humà que ha de gestionar tots els projectes de la Mobile World Capital. També s’ha 
definit la ubicació física del Centre i del Hub i s’han engegat diversos projectes de mobilitat en 
l’àmbit de la salut i de pagaments a traves dels dispositius mòbils. Així mateix, s’ha constituït un 
consell assessor internacional format per representants de tots els continents.  
 
Durant el mes de febrer del 2013 està prevista la inauguració del Mobile World Centre i la 
celebració del Mobile World Congress 2013, del 25 al 28 de febrer, al recinte de la Fira de 
Barcelona de l’Hospitalet de Llobregat. També està previst el desenvolupament de diferents 
esdeveniments dins el Mobile World Festival durant els mesos de juny, setembre i octubre, i 
continuar amb el desenvolupament de projectes de mobilitat en diferents sectors: salut, 
pagaments, continguts, smart city, etc. 
 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
www.mobileworldcapital.com 
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