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TITULAR
Mobile World Capital Barcelona aposta per l’emprenedoria amb un esdeveniment exclusiu en el
marc del MWCongress 2014, el 4 Years From Now (4YFN), amb l’objectiu d’esdevenir la
setmana de referència de l’emprenedoria dins l’univers mòbil.
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES
‐ Barcelona serà la capital mundial del mòbil per al període 2012-2018
‐ Aquesta capitalitat està promoguda pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, Fira de Barcelona i GSMA
‐ La repercussió econòmica per a tot el període s’estima en 3.459 M €
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Mobile World Capital Barcelona (en endavant, MWCB) és una iniciativa destinada a convertir la
ciutat en un centre de referència de les tecnologies mòbils. Un lloc on les persones, les
empreses i les institucions treballin de manera conjunta per aprofitar el potencial de les
tecnologies mòbils com un element per transformar la vida quotidiana i crear noves oportunitats
de negoci. MWCB és el motor de desenvolupament i internacionalització del teixit empresarial.
Un dels pilars del MWCB és el projecte industrial, que es desenvoluparà a través de cinc
programes estratègics: el Programa d’emprenedoria i innovació (PEI), el Programa de centres
de competència internacionals (PCCI), el Programa de transformació mòbil (PTM), el Programa
mòbil Europa (PME) i el Barcelona Mobile Fòrum (BMF).
Un altre pilar d’aquest projecte industrial i empresarial és el Mobile World Congress, el principal
punt de trobada, negoci i coneixement en l’àmbit mundial de l’ecosistema de les comunicacions
mòbils, que se celebrarà entre el 24 i el 27 de febrer del 2014. També tindrà lloc en aquest
marc el 4 Years From Now (4YFN), una trobada internacional que posarà en contacte oferta i
demanda i impulsarà la transmissió de coneixement i el networking entre més de mil
emprenedors, professionals, startups, acceleradors, incubadores i inversors d’arreu del món.
També juga un paper destacat el Mobile World Center en l’àmbit social i ciutadà, un espai
instal·lat a la plaça de Catalunya de Barcelona i inaugurat el mes de febrer del 2013. Així com
també destaca la presència d’esdeveniments habituals en el calendari de la ciutat que compten
amb vinculacions directes o indirectes amb les solucions mòbils. Dins d’aquests esdeveniments
s’integra el Mobile World Festival, una celebració de l’estil de vida mòbil a través de l’oci i
l’entreteniment.
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