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LA CAMBRA ES FELICITA PEL NOMENAMENT DE 

BARCELONA COM A CAPITAL MUNDIAL DEL 

MOBILE WORLD CONGRESS FINS AL 2018 

 
 
• Acollir l'esdeveniment mundial més important de tec nologia mòbil és un impuls 

decisiu a l'economia del coneixement i al sector te cnològic en expansió a la ciutat. 
 

• Aquest nomenament és una mostra més, de l'èxit de l a col·laboració público-privada 
a la ciutat de Barcelona.    

 

L'anunci avui de la renovació de Barcelona com a organitzadora entre els anys 2013 i 2018 del 
Mobile World Congress, és una magnífica notícia per a la ciutat i per a Catalunya. La Cambra 
de Comerç de Barcelona i el seu president, Miquel Valls, també vicepresident 2n de Fira de 
Barcelona, volen traslladar la seva felicitació a tots els membres impulsors de la candidatura 
guanyadora.  

 

En aquest sentit, la corporació entén que aquest nomenament serà un impuls decisiu per a la 
marca Barcelona. També per a l'economia del coneixement i, en concret, al sector de les 
tecnologies digitals de la ciutat. Es calcula que l'esdeveniment va generar en l'última edició un 
impacte econòmic de 220 milions d'euros i va registrar 60.000 congressistes d'arreu del món. 

 

No es pot oblidar tampoc que la ciutat competia amb grans urbs europees, com són París, 
Munic i Milà, i que els membres del GSMA han considerat Barcelona com la millor de totes les 
alternatives. Han assenyalat, en concret, la combinació excepcional de fira d'exposicions i 
instal·lacions per a conferències i la xarxa de transports i infraestructura hotelera de la ciutat. 

 

Aquesta decisició de nomenar Barcelona és fruit de la capacitat de treball conjunt que 
Generalitat, Ajuntament de Barcelona i Fira de Barcelona i Turisme de Barcelona han dut a 
terme. La col·laboració público-privada ha donat lloc a la creació d'una candidatura forta i amb 
vocació de lideratge en l'àmbit dels esdeveniments firals a nivell mundial.  

 

Finalment, la Cambra de Barcelona, vol reconèixer el treball dut a terme pel president de Fira 
de Barcelona, Josep Lluís Bonet, el seu director general, Agustín Cordón i tot l'equip de Fira en 
fer possible aquesta bona notícia.   

 

Més informació:  

 
 

  


