26 de febrer del 2019

Aragonès destaca “la contribució de les empreses catalanes a la
transformació digital que s’està produint arreu del món”
•

Xifra en 473 milions d’euros l’impacte econòmic del Mobile World Congress sobre
la ciutat de Barcelona, que enguany arriba a la seva 19a edició

•

Assegura que l’ampliació anunciada dels espais firals garanteix la continuïtat del
MWC a Barcelona i permet posicionar Fira de Barcelona als primers nivells de la
lliga europea i mundial

El vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha destacat “la
contribució de les empreses catalanes a la transformació digital que s’està produint arreu
del món” i ha volgut posar en valor el fet que, de les 2.400 empreses presents en la 19a
edició del Mobile World Congress (MWC) que s’està celebrant aquests dies a Barcelona,
“77 són de base catalana”. En aquest sentit, Aragonès ha manifestat que “som una terra
de revolucionaris digitals com en el seu moment vam ser un país de revolucionaris
industrials”.
En un recorregut per les instal·lacions del MWC, on ha visitat els estands de Seat,
Telefònica, Orange, Vodafone, Espanya i Catalunya, el vicepresident ha xifrat en 473
milions d’euros l’impacte econòmic que té aquest esdeveniment per a la ciutat de
Barcelona, i de retruc per a l’economia catalana.
Durant una atenció als mitjans de comunicació, Aragonès ha recordat la signatura del
protocol per impulsar el pla d’infraestructures de Fira de Barcelona, que va tenir lloc el
passat 19 de febrer, entre la Generalitat, els ajuntaments de Barcelona i de l’Hospitalet de
Llobregat, la Cambra de Comerç de Barcelona, la Diputació de Barcelona, Fira de
Barcelona i Fira 2000. Segons aquest protocol, les instal·lacions de Fira de Barcelona
passaran dels 240.000 m2 de sostre actuals a més de 300.000 m2. “Això situarà els
espais de Fira de Barcelona en els primers nivells de la lliga europea i mundial de fires i
ens permetrà posicionar molt millor la ciutat de Barcelona per a la continuïtat
d’esdeveniments com el MWC i perquè en vinguin molts més”, ha conclòs.

