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El Mobile reafirma el compromís
amb Barcelona després de la
temptativa de Madrid
Mobile World Capital preeu un impacte econòmic de 492 milions d'euros a
Barcelona i la creació de 14.100 llocs de treball temporals

Hoffman, durant la presentació del Mobile | ACN

El Mobile World Congress és "feliç" a Barcelona. Així ho ha assegurat John Hoffman, director
general de l'empresa Mobile World Capital, organitzadora del certamen que enguany se celebrarà
a la ciutat i a L'Hospitalet de Llobregat del 24 al 27 de febrer. Hoffman ha valorat així, en la
presentació de l'edició del 2020, la temptativa de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, de quedar-se amb el Mobile.
El certamen té contracte amb Barcelona fins al 2023 i Hoffman ha assegurat que els
organitzadors no han tingut converses amb cap altra ciutat, tampoc amb la capital espanyola, per
valorar un canvi d'aires. El president de Mobile World Capital ha valorat positivament el
rendiment de Barcelona com a "aparador" de la indústria de telefonia mòbil mundial i ha transmès
que les empreses participants valoren positivament la ubicació del saló.
"Sense ofendre la premsa, però no sé d'on traieu les coses que escriviu, perquè no em
truqueu?Estem a Barcelona des del 2006 i estarem aquí en el futur", ha dit Hoffman intentant
tancar el debat.
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Impacte econòmic i llocs de treball
El mateix Hoffman ha estat l'encarregat de traslladar a la premsa les previsions econòmiques del
Mobile per al 2020, que s'ha presentat amb el lema "Connectivitat intel·ligent". Hi
participaran empreses com Google, Microsoft, Samsung, Lenovo, Intel o Telefònica i Hoffman ha
fet èmfasi amb la xifra de consellers delegats que el saló espera rebre, un total de 8.000.
Mobile World Capital xifra en 492 milions d'euros l'impacte econòmic que tindrà a la ciutat, tot i que
no especifica quina serà la seva destinació. També preveu crear 14.100 llocs de treball temporal.
Unes feines que en edicions anteriors han estat al centre de la polèmica per la seva precarietat
(https://www.naciodigital.cat/noticia/173811/vuit/euros/hora/talla/38/condicions/feina/al/mobile) .
Pel que fa a assistents, el certamen n'espera 110.000, mentre que la xifra d'expositors d'enguany
serà de 3.000.
Segons xifres de l'empresa, des del 2006 el Mobile ha generat un impacte econòmic a Barcelona
de 5,3 bilions d'euros i ha creat 128.200 llocs de feina.
A diferència de l'any passat, quan Hoffman va assegurar que la situació política a Catalunya hauria
pogut provocar el trasllat de l'edició del 2018, enguany el director general de Mobile World Capital
no ha fet referències explícites al context polític.
El Mobile també respira tranquil després que aquest dimecres el sector del taxi de Catalunya
confirmés que finalment no convocarà vaga
(https://www.naciodigital.cat/noticia/194788/taxistes/confirmen/no/faran/vaga/mobile) coincidint
amb el certamen, després d'haver arribat a un acord amb el Govern.
La intel·ligència artificial, protagonista
El desplegament comercial del 5G i les aplicacions de la intel·ligència artificial seran
protagonistes del Mobile d'enguany. El certamen també se centrarà en la robòtica, la privacitat i
l'entreteniment.
El Mobile també vol donar espai al debat de com frenar l'emergència climàtica i acollirà una
conferència de la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera.
El certament, en canvi, encara té deures per fer en matèria de gènere. Dels 960 oradors inclosos
al programa només el 30% seran dones. Hoffman ha admès que estan lluny de la paritat i més si
es té en compte que només un de quatre assistents són dones. Alhora, ha assegurat que estan
treballant "amb diligència" per "canviar" aquesta tendència.
Col·laboració amb el Sónar
Un altre dels atractius del Mobile serà la col·laboració amb el Sónar, que amb el festival Xside vol ser
el "cor creatiu" del congrés a partir de donar protagonisme a les tecnologies que estan
transformant el món de l'espectacle, de l'art, dels videojocs,
A partir de mitja tarda, la música serà la protagonista d'Xside i artistes com el músic i productor
britànic Richie Hawtin, el duet austríac Kruder & Dorfmeister, la dj nord-americana Honey Dijoh, o
la britànica Jamz Supernova. El públic general podrà accedir als concerts amb una entrada que té
un cost mínim de 30 euros.
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