
Segurament notareu que aquest any tot és una mica diferent, 
però som aquí per ajudar-vos a organitzar el vostre viatge. 
En aquesta edició hi ha alguns requisits d’entrada addicionals 
que contribueixen a garantir un entorn segur per a tothom. 
 
Per ampliar aquesta informació, visiteu  
https://www.mwcbarcelona.com/attend/event-entry-cat 

Us donem la benvinguda al MWC Barcelona

https://www.mwcbarcelona.com/attend/event-entry-cat 




Inscripció i altres 
requisits 

Tots els assistents i exhibidors s’han de 
descarregar l’aplicació del MWC21 per  
obtenir l’acreditació digital abans d’entrar  
a l’esdeveniment.

Aquesta acreditació substitueix les acreditacions 
impreses de l’any passat i permet visitar 
l’esdeveniment sense contacte físic. La vostra 
acreditació digital s’activarà i us permetrà 
entrar a l’esdeveniment després de completar 
la inscripció, la declaració de salut i les proves. 
Assegureu-vos de mantenir activa la sessió 
durant tot l’esdeveniment i disposar sempre de 
prou bateria al telèfon.  

Cada cop que entreu al recinte de l’esdeveniment, 
la vostra acreditació digital del MWC21 ha 
d’estar activa. Per això, haureu de completar la 
declaració de salut cada dia. La trobareu a la 
secció d’Acreditació Digital (Digital Badge).

Sempre que encara tingueu un resultat negatiu 
vàlid per un dia sencer de l’esdeveniment, la 
vostra acreditació digital apareixerà amb una 
barra verda. Això indica que esteu preparats per 
entrar i gaudir del MWC Barcelona.

Per accedir a la guia amb tots els passos 
necessaris per assistir al MWC21, visiteu  
el nostre lloc web.

Aquest any, totes les persones que 
assisteixin al MWC21 han de fer la inscripció 
en línia abans d’arribar a l’esdeveniment. 
Assegureu-vos de completar la inscripció 
correctament amb les dades adequades, 
ja que no hi haurà la possibilitat de fer-la 
al recinte on se celebra l’esdeveniment. 

Haureu de carregar una foto o fer servir la 
vostra càmera web. També caldrà carregar 
una foto del vostre passaport o del document 
nacional d’identitat de la UE abans d’arribar. 
És imprescindible que verifiqueu la vostra 
identificació abans d’arribar a l’esdeveniment;  
en cas contrari, no podreu entrar-hi.

Quan hàgiu completat la inscripció i s’hagin 
verificat la vostra foto i identificació, rebreu un 
correu electrònic de confirmació d’assistència 
al MWC Barcelona 2021. Aquest document us 
facilitarà l’entrada a Espanya en cas que vingueu 
d’un altre país, sigui o no de la UE. L’heu de 
portar sempre a sobre quan viatgeu.

Abans d’agafar el vol necessitareu un codi 
QR per ensenyar-lo a l’aeroport de sortida i 
d’arribada. Per obtenir aquest codi, completeu 
el Formulari de Control Sanitari (FCS) que 
trobareu a https://www.spth.gob.es/  

MWC21 App - 
Mandatory

Daily Health 
Declaration

Digital Badge

https://www.mwcbarcelona.com/app
https://www.mwcbarcelona.com/attend/event-entry-cat
https://www.mwcbarcelona.com/attend/event-entry-cat
https://www.spth.gob.es/ 


Proves  
Accediu a la vostra acreditació digital a 
l’aplicació de l’esdeveniment MWC21 i carregueu 
un resultat negatiu vàlid d’una PCR* o una 
prova d’antígens (prova ràpida). Els nostres 
professionals sanitaris revisaran i aprovaran els 
resultats.  

	l Si es rebutja la vostra prova, efectueu una 
reserva prèvia per fer-vos un test al mateix 
recinte (vegeu la següent opció). La revisió i 
aprovació poden trigar fins a 24 hores i podran 
ser rebutjades si no s’autentifica la prova. 

	l Reserveu una prova al mateix recinte de 
l’esdeveniment (Hall 1, Fira Gran Via) abans 
de la vostra arribada: reserveu l’horari que us 
convingui (subjecte a disponibilitat) i rebeu 
els vostres resultats (les cites amb reserva 
prèvia tenen prioritat). 

	l Els assistents poden reservar o carregar els 
resultats de la prova a partir del 24 de juny. 
 
 
 

 

	l La prova ràpida té un cost de 15 €. 

	l La prova PCR té un cost de 85 €.* 

	l Carregar la vostra pròpia prova no té cap cost. 

	l Hi haurà un Centre de Proves al recinte, 
ubicat a la Fira Gran Via, Hall 1. 

	l Les proves es poden reservar prèviament i 
després pagar al Centre de Proves. 

	l Horari d’atenció del Centre de Proves al 
recinte:   
-    Cap de setmana anterior  
      l’esdeveniment i dies de  
      l’esdeveniment  06:00 — 22:00. 

	l Les proves tenen una validesa màxima de 72 
hores, fet que dona accés a l’esdeveniment 
el dia que s’efectua la prova i els dos dies 
següents de l’esdeveniment. 
 

 

	l Les proves quedaran vinculades a la vostra 
acreditació digital, que caduca quan s’acaba 
el període de validesa d’una prova. Per 
poder tornar a entrar a l’esdeveniment 
haureu de tornar a fer-vos la prova. 

	l Les proves també es poden carregar a través 
de l’aplicació, sense cap cost, perquè els 
nostres professionals sanitaris n’aprovin els 
resultats. No obstant això, aquest procés 
d’aprovació implica un temps d’espera que 
pot variar en funció del volum de proves 
carregades.

Informació destacada sobre les proves

*Les proves PCR no són obligatòries per accedir a l’esdeveniment però estan a disposició de 
qualsevol persona que en necessiti una per al viatge de tornada o amb qualsevol altra finalitat. 
Les instruccions per fer la reserva s’enviaran a través d’una notificació automàtica a l’aplicació 
de l’esdeveniment.



Ambaixadors i 
agents comunitaris

Informació 
destacada 

Atenció al client 

Per garantir un entorn segur, cal que tothom 
hi col·labori. Per això, hi haurà agents 
comunitaris al recinte de l’esdeveniment i 
ambaixadors amb una formació específica 
en alguns hotels que oferiran assistència 
en aspectes com ara el protocol d’accés, 
les mesures de salut i seguretat o els usos i 
costums locals, i també facilitaran informació 
sobre l’esdeveniment i la ciutat. 

	l No hi haurà credencials físiques aquest any. 

	l Heu d’utilitzar mascaretes FFP2 (sense 
vàlvula) per complir els requisits de 
seguretat de l’esdeveniment.  

	l Les mascaretes quirúrgiques i les de tela no 
s’accepten. Es poden comprar mascaretes 
FFP2 al nostre Centre de Proves dins el 
recinte, ubicat al Hall 1, Fira Gran Via.

Si durant l’esdeveniment us trobeu malament en 
algun moment, adreceu-vos a algun dels punts 
de primers auxilis de dins del recinte o truqueu 
al nostre servei mèdic per a assistents al  
+34 901123456. Utilitzeu aquesta línia telefònica 
només si us trobeu malament. 
 
Gray Dawes Travel 
Telèfon per al Regne Unit: +44 (0)1206 716159 
Telèfon per a tot el món: +44 (0)8448 553759  

Més informació aquí:  
https://www.mwcbarcelona.com/attend/ 
hotels-travel/gray-dawes

Els nostres agents comunitaris són essencials 
per assegurar el seguiment, supervisió i 
compliment estrictes de totes les normes 
i reglaments, incloent-hi els de gestió de 
l’aforament i les distàncies, per tal de garantir 
la protecció i seguretat de tothom.  

Més informació sobre els nostres ambaixadors 
i agents comunitaris i accés a la llista d’hotels 
participants

Preguntes freqüents del Ministeri de Sanitat

https://www.mwcbarcelona.com/attend/ hotels-travel/gray-dawes
https://www.mwcbarcelona.com/attend/ hotels-travel/gray-dawes
https://www.mwcbarcelona.com/attend/hotels-travel
https://www.mwcbarcelona.com/attend/hotels-travel
https://www.mwcbarcelona.com/attend/hotels-travel
https://apps.apple.com/gb/app/mwc20-official-gsma-mwc-app/id960712096
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gsma.mwcapp
https://appgallery.huawei.com/#/app/C100622735
https://www.spth.gob.es/faq?tab=2

