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crònica 

«Hem de fer que la gent perdi la 

por a la paraula Blockchain» 

Amb més de 600 inscrits i de 50 ponents, la fira 

BxCat intenta acostar la tecnologia de la cadena 

de blocs i del metavers a la ciutadania perquè 

s’entengui que «es pot utilitzar per millorar 
totes les indústries i activitats humanes 

 

 
La conferència de Letícia Gómez-Alarcón en la primera jornada de la fira. | MARC MARTÍ 

 

Marc Verdaguer girona | 05·05·22 | 06:30  

 

 

A Platja d’Aro, l’espai d’art Il Faro ha recreat l’antiga discoteca Maddox al 

metavers com a «homenatge a una discoteca que, a finals dels anys seixanta 

i en els setanta, va ajudar a posar Platja d’Aro al mapa». «Li estem donant 

una segona vida amb una experiència 360 graus, com també fem amb l’obra 

de Vincenzo Carmenati», explica Emmanuela Carmenati, filla de l’arquitecte 

italià que es va encarregar del disseny de Maddox o del primer projecte del 



Port d’Aro, que ara ha posat en funcionament a la població de la Costa Brava 

«el primer espai d’art i cultura de Catalunya que aplica i desenvolupament la 

tecnologia Blockchain». La iniciativa de Carmenati és de les més curioses, 

però només una de les moltes que es poden veure entre ahir i avui al Palau 

de Fires de Girona en la segona edició de la fira BxCat que, en paraules del 

director del Centre Blockchain de Catalunya, Quirze Salomó, és una nova 

oportunitat perquè «la gent entengui aquesta tecnologia i com la poden fer 

servir per millorar les seves vides». 

 

 
La cita del Palau Firal de Girona té més de 600 inscrits. | MARC MARTÍ 

 

Salomó defineix BxCat com «una fira divulgativa en la qual tots els projectes 

de Catalunya que es fan en Blockchain s’expliquen als ciutadans» i, com que 

«els camps són molt diversos», les iniciatives presents que es presenten 

aquests dies són només un petit tast de què pot oferir aquesta tecnologia a 

les persones del carrer. «Hem de fer que la gent perdi la por a la paraula 

Blockchain, que en català és cadena de blocs, i entenguin que pot aportar de 

valor en la seva activitat», detalla Joan Matamala, de la Fundació Nord, que 

des de Girona treballa en l’aplicació de la tecnologia Blockchain per 

desenvolupar nous sistemes de «votació i participació» i també «per a la 

recreació de metaversos». «El Blockchain és un canvi de paradigma entre els 

administradors i els administrats fent una societat molt més democràtica, la 

cadena de blocs pot empoderar molt més a la ciutadania», conclou Matamala. 



 
Tres persones provant un dels metaversos creats per la gironina Fundació Nord. | MARC MARTÍ 

La irrupció del metavers  

«Aquest any, la fira va molt lligada amb el metavers, perquè el Blockchain és 

la columna vertebral dels metaversos i expliquem també l’adveniment 

d’aquesta nova revolució que són els metaversos i que crec és molt 

interessant d’entendre». Quirze Salomó argumenta així la decisió de BxCAT 

de posar la mirada en aquesta segona edició de la fira en una tecnologia que, 

a definició del creador de Facebook Mark Zuckerberg, és «com un internet 

incorporat, on en lloc de veure el contingut estaràs en ell».  

Dues tecnologies, el Blockchain i el món virtual del metavers, que ofereixen 

un llarg ventall de possibilitats per explorar. «En el camp de l’advocacia hi ha 

un camp per córrer increïble o en el món de la notaria, les aplicacions no són 

infinites, però gairebé...», apunta Joan Matamala des del seu estand de la 

Fundació Nord comparteix espai amb múltiples projectes i empreses sobre 

videojocs, avatars, visites virtuals o, també, aplicacions industrials. Com per 

exemple, les que posa sobre la taula l’empresa lleidatana Invelon amb unes 

«ulleres de realitat mixta amb les que afegim una capa d’informació virtual i 

hologràfica a la nostra realitat». Per exemple, detalla Alan Navarro, cap de 

Desenvolupament de Negoci de la firma, possibilitat que un treballador no 

necessiti consultar cap manual per saber com va a una màquina: se li projecta 

en un vídeo en tres dimensions sobre el mateix aparell en el què està 

treballant.  

«En comptes de tenir un manual d’instruccions, el treballador veu al mateix 

temps la màquina digital que està prenent vida, i que li diu què ha de fer amb 

l’aparell real», detalla Navarro que afegeix com, a través del metavers, 

Invelon també és capaç de crear en realitat virtual com serà una nova 



màquina. «Això permet que, abans que entri en producció, el client pugui 

veure-la amb detall i saber exactament què farà i com», apunta el directiu 

d’Invelon. 

Posant-se ell mateix les ulleres de «realitat mixta», Alan Navarro parla 

d’aplicacions concretes d’una tecnologia que encara, però, és molt 

desconeguda per a molts responsables d’empreses de diferents mides. «Els 

camps són molt diversos, la tecnologia Blochchain es pot aplicar en totes les 

indústries i activitats humanes; per millorar-les i per fer-les un salt en 

organització», insisteix Quirzé Salomó per a qui és molt important ressaltar 

que les «petites empreses són les que més es poden aprofitar d’aquesta nova 

tecnologia» perquè, a criteri seu, «ens està arribant un repte d’innovació molt 

gran amb una nova frontera a conquerir».  

En aquest sentit, les xerrades que van omplir la primera jornada de la fira al 

Palau Firal de Girona van anar encaminades a explicar les possibilitats de les 

noves tecnologies a les empreses. La presentació de la Digital Cataloina 

Aliance, les taules rodones sobre com «crear valor» o «monetitzar» projectes 

al metavers van ser alguns dels exemples al costat de les xerrades sobres 

PIMES i metavers entre d’altres. «La Digital Catalonia Aliance és una aliança 

de diferents tecnologies que pretén aglutinar-les per fer impuls perquè puguin 

acabar d’implementar-se tant a empreses, com administracions públiques 

com a la societat», detalla Letícia Gómez-Alarcón, coordinadora d’aquesta 

aliança, que encara veu la societat «una mica allunyada del món de la 

digitalització i la tecnologia».  

«Per això són importants fires com aquesta», conclou Gómez-Alarcón en una 

línia semblant a la que es marca com a principals objectius la gironina 

Fundació Nord: «Implementar les noves tecnologia, sobretot basades en el 

Blockchain, per intentar crear a la zona de Girona un pol d’innovació, 

coneixement i expertesa intentar que l’escletxa digital».  

 

 

 

 

 

 

https://www.diaridegirona.cat/economia/2022/05/05/hem-fer-gent-perdi-paraula-

65732182.html 

 

https://www.diaridegirona.cat/economia/2022/05/05/hem-fer-gent-perdi-paraula-65732182.html
https://www.diaridegirona.cat/economia/2022/05/05/hem-fer-gent-perdi-paraula-65732182.html


 

Economia 

Avatars, visites virtuals i aplicacions 
per a empreses: Girona explora el 

metavers a la fira BxCa 

 

La segona edició del certamen centrat en la tecnologia 

blockchain s'estrena al Palau de Fires 
 

Dimecres, 4 de maig de 2022 15:45h 
 

 

 
 

ACN, Xavier Pi / Gironès / Girona 

 

Fira de Girona es converteix avui i demà en plataforma d'innovació digital. 

S'hi celebra la segona edició del BxCat, el certamen centrat en la tecnologia 

blockchain i que aquest any posa el focus en el metavers. Per descriure-ho 

en poques paraules, el terme fa referència als espais digitals immersius. Però 

més enllà d'això, hi ha totes les potencialitats que porta aparellades al 

darrere. 



"Ampliarem les capacitats humanes, estem davant la creació d'una nova 

dimensió amb tot el que això vol dir; en cinc anys viurem aquesta nova 

realitat, la tocarem en el nostre dia a dia", subratlla Quirze Salomó. "L'ús que 

se'n faci dependrà de cadascú, però aquests nous mons ampliaran aquell real 

que ara coneixem", afegeix el CEO del CBCat. 

Les aplicacions del metavers, concreta Salomó, són moltíssimes. "Ja 

comencen a existir noves formes de comerç exclusivament per al món digital; 

el metavers és la frontera empresarial més gran que he vist fins ara, i els 

reptes que hi ha i les oportunitats són magnífiques", subratlla el CEO. 

Però quines són aquestes aplicacions? I quin ús en poden fer tant les 

empreses com la ciutadania? Per respondre aquestes preguntes, una volta 

pels estands del Palau de Fires permet trobar respostes. El certamen aplega 

una vintena d'expositors, sobretot amb la mirada posada a potenciar el talent 

català. "És una fira de Catalunya per als catalans", concreten des del CBCat. 

 

 

 

Al mostrador de l'estand que hi té la lleidatana Invelon hi ha diverses ulleres 

de realitat augmentada. Quan un se les posa, a la realitat s'hi afegeix una 

altra pantalla: aquella que crea una dimensió digital. "Afegim una capa 

d'informació virtual i hologràfica a la nostra realitat", explica el cap de 

Desenvolupament de Negoci d'Invelon, Alan Navarro. 

 

Reparacions de maquinària 

Amb això, l'empresa ha creat solucions per facilitar tant el manteniment com 

la reparació de maquinària. Digitalitza els aparells en detall -creant el que es 

coneix com a 'bessó digital'- i, a l'hora de solucionar alguna avaria, el 

treballador compta amb una assistència digital. A través del metavers veu 



quines passes ha de fer per reparar la maquinària, i automàticament pot 

aplicar-les a l'aparell real. 

"En comptes de tenir un manual d'instruccions, el treballador veu al mateix 

temps la màquina digital que està prenent vida, i que li diu què ha de fer amb 

l'aparell real", subratlla Navarro. En paral·lel, Invelon també aplica la realitat 

virtual al desenvolupament de nova maquinària. "Això permet que, abans que 

entri en producció, el client pugui veure-la amb detall i saber exactament què 

farà i com", explica el cap de Desenvolupament de Negoci. 

Avatars d'un mateix 

Traslladar-se al món virtual es pot fer de moltes maneres. Si es vol fer amb 

la mateixa aparença, el que cal és crear-se un avatar. I d'això, la barcelonina 

Linking Realities hi entén. Nascuda el juny de l'any passat, durant aquest 

temps ha creat més de 7.000 avatars. 

"La idea és que l'avatar et representa a tu mateix en aquests entorns digitals, 

i el que et permet és traslladar-te d'una plataforma a una altra sense haver 

de crear un nou usuari cada vegada", explica el CEO de l'empresa, Cai Felip. 

A través d'aquest jo virtual, per posar alguns exemples, es poden mantenir 

reunions virtuals, passejar-se per fires immersives, entrar en videojocs o bé 

visitar museus. 

I al BxCat, d'aquestes experiències també se'n troben. L'exemple és l'estand 

dedicat a Vincenzo Carmenati, l'arquitecte milanès que va treballar a Platja 

d'Aro (Baix Empordà) i que va projectar-hi edificis com la discoteca Maddox, 

el restaurant Llevant, la primera fase del port o que va transformar el Castell 

de Benedormiens en espai expositiu. Ara, gràcies al metavers, els visitants 

de la fira poden veure una mostra -exclusivament digital- que en repassa la 

trajectòria i que permet interactuar amb les seves obres d'art (pintures i 

escultures). 

I també, el blockchain 

La segona edició del BxCat se centra en el metavers. De fet, tota aquesta 

primera jornada de la fira es dedica a les experiències virtuals immersives. 

S'hi fan ponències i debats sobre com crear valor i monetitzar el metavers o 

quines aplicacions pot tenir aquesta nova realitat per a les petites i mitjanes 

empreses (pimes) i el món del petit comerç. 

Però el certamen també posa l'accent en el blockchain. Que, de fet, és la raó 

per la qual va néixer. Per això, les conferències i part dels estands també 

mostren les aplicacions que pot tenir aquesta tecnologia -també anomenada 

cadena de blocs- que es basa en garantir que la informació que es comparteix 

és encriptada i incorruptible. 



Empreses i entitats com Polygon Hermez, Jelurida, Bitfaktor, Vocdoni, i2CAT 

o Eurecat exemplifiquen com el blockchain es pot aplicar a l'hora de fer 

eleccions (contribuint a la seguretat del vot) o bé per garantir la traçabilitat 

alimentària. Però tant aquesta tecnologia com el metavers també 

convergeixen en els videojocs. I la catalana G4AL (Games For a Living) n'és 

un dels millors exponents. 

L'empresa llançarà al mercat aquest proper juliol un nou videojoc, Elemental 

Raiders. I gràcies a la tecnologia blockchain, el jugador podrà vendre els seus 

personatges. "Allò que permet aquesta tecnologia és monetitzar-los, cosa que 

fins ara no es podia", explica el CEO de G4AL, Manel Sort. "D'aquesta manera, 

una persona que hagi començat a jugar posem per cas ara fa dos anys, pot 

aprofitar tot el desenvolupament que ha tingut el seu personatge i donar-li 

valor", hi afegeix. 

I per a l'any vinent, l'empresa ja té en ment desenvolupar un projecte amb 

el metavers. "L'estem conceptualitzant, perquè a més de pensar-lo molt bé, 

fan falta bastants recursos per materialitzar-lo", concreta Font. La idea de 

G4AL és crear un videojoc de supervivència, amb diferents mons virtuals, "on 

el jugador es vagi ajuntant amb d'altres jugadors per anar avançant", conclou 

el CEO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gerio.cat/noticia/1508063/avatars-visites-virtuals-i-aplicacions-per-a-

empreses-girona-explora-el-metavers-a-la-fira 
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EDUCACIÓ GIRONA - 4 maig 2022 15.27 h  

Girona explora les potencialitats 

del metavers a la fira BxCat 

 La segona edició del certamen centrat en la tecnologia 

blockchain s’estrena al Palau de Fires i s’amplia a dos 
dies 

 Avatars, visites virtuals i aplicacions per a empreses, 

amb segell català  

 
 

ACN - GIRONA  

Avatars per portar el nostre jo al món virtual, aplicacions per a les empreses, 

visites immersives en 3D a museus o videojocs interactius. I tot, amb segell 

català. Girona explora les potencialitats del metavers a la segona fira BxCat, 

que aquest 2022 s’estrena al Palau de Fires i s’amplia a dos dies. “En tan sols 

cinc anys viurem part del nostre temps dins aquestes noves realitats”, 

subratlla el CEO del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), Quirze Salomó. 



Al certamen hi participen una cinquantena de ponents i una vintena 

d’expositors. També amb voluntat d’apropar la tecnologia blockchain, i el 

revulsiu que suposa, tant a experts com a profans. “Volem posar en valor el 

que es fa a Catalunya i apropar-ho a tota la ciutadania”, diu Salomó. 

Fira de Girona es converteix avui i demà en plataforma d’innovació digital. 

S’hi celebra la segona edició del BxCat, el certamen centrat en la tecnologia 

blockchain i que aquest any posa el focus en el metavers. Per descriure-ho 

en poques paraules, el terme fa referència als espais digitals immersius. Però 

més enllà d’això, hi ha totes les potencialitats que porta aparellades al 

darrere. 

“Ampliarem les capacitats humanes, estem davant la creació d’una nova 

dimensió amb tot el que això vol dir; en cinc anys viurem aquesta nova 

realitat, la tocarem en el nostre dia a dia”, subratlla Quirze Salomó. “L’ús que 

se’n faci dependrà de cadascú, però aquests nous mons ampliaran aquell real 

que ara coneixem”, afegeix el CEO del CBCat. 

Les aplicacions del metavers, concreta Salomó, són moltíssimes. “Ja 

comencen a existir noves formes de comerç exclusivament per al món digital; 

el metavers és la frontera empresarial més gran que he vist fins ara, i els 

reptes que hi ha i les oportunitats són magnífiques”, subratlla el CEO. 

Però quines són aquestes aplicacions? I quin ús en poden fer tant les 

empreses com la ciutadania? Per respondre aquestes preguntes, una volta 

pels estands del Palau de Fires permet trobar respostes. El certamen aplega 

una vintena d’expositors, sobretot amb la mirada posada a potenciar el talent 

català. “És una fira de Catalunya per als catalans”, concreten des del CBCat. 

Al mostrador de l’estand que hi té la lleidatana Invelon hi ha diverses ulleres 

de realitat augmentada. Quan un se les posa, a la realitat s’hi afegeix una 

altra pantalla: aquella que crea una dimensió digital. “Afegim una capa 

d’informació virtual i hologràfica a la nostra realitat”, explica el cap de 

Desenvolupament de Negoci d’Invelon, Alan Navarro. 

Reparacions  

Amb això, l’empresa ha creat solucions per facilitar tant el manteniment com 

la reparació de maquinària. Digitalitza els aparells en detall -creant el que es 

coneix com a ’bessó digital’- i, a l’hora de solucionar alguna avaria, el 

treballador compta amb una assistència digital. A través del metavers veu 

quines passes ha de fer per reparar la maquinària, i automàticament pot 

aplicar-les a l’aparell real. 

“En comptes de tenir un manual d’instruccions, el treballador veu al mateix 

temps la màquina digital que està prenent vida, i que li diu què ha de fer amb 



l’aparell real”, subratlla Navarro. En paral·lel, Invelon també aplica la realitat 

virtual al desenvolupament de nova maquinària. “Això permet que, abans que 

entri en producció, el client pugui veure-la amb detall i saber exactament què 

farà i com”, explica el cap de Desenvolupament de Negoci. 

Avatars d’un mateix 

Traslladar-se al món virtual es pot fer de moltes maneres. Si es vol fer amb 

la mateixa aparença, el que cal és crear-se un avatar. I d’això, la barcelonina 

Linking Realities hi entén. Nascuda el juny de l’any passat, durant aquest 

temps ha creat més de 7.000 avatars. 

“La idea és que l’avatar et representa a tu mateix en aquests entorns digitals, 

i el que et permet és traslladar-te d’una plataforma a una altra sense haver 

de crear un nou usuari cada vegada”, explica el CEO de l’empresa, Cai Felip. 

A través d’aquest jo virtual, per posar alguns exemples, es poden mantenir 

reunions virtuals, passejar-se per fires immersives, entrar en videojocs o bé 

visitar museus. 

I al BxCat, d’aquestes experiències també se’n troben. L’exemple és l’estand 

dedicat a Vincenzo Carmenati, l’arquitecte milanès que va treballar a Platja 

d’Aro (Baix Empordà) i que va projectar-hi edificis com la discoteca Maddox, 

el restaurant Llevant, la primera fase del port o que va transformar el Castell 

de Benedormiens en espai expositiu. Ara, gràcies al metavers, els visitants 

de la fira poden veure una mostra -exclusivament digital- que en repassa la 

trajectòria i que permet interactuar amb les seves obres d’art (pintures i 

escultures). 

I també, el blockchain 

La segona edició del BxCat se centra en el metavers. De fet, tota aquesta 

primera jornada de la fira es dedica a les experiències virtuals immersives. 

S’hi fan ponències i debats sobre com crear valor i monetitzar el metavers o 

quines aplicacions pot tenir aquesta nova realitat per a les petites i mitjanes 

empreses (pimes) i el món del petit comerç. 

Però el certamen també posa l’accent en el blockchain. Que, de fet, és la raó 

per la qual va néixer. Per això, les conferències i part dels estands també 

mostren les aplicacions que pot tenir aquesta tecnologia -també anomenada 

cadena de blocs- que es basa en garantir que la informació que es comparteix 

és encriptada i incorruptible. 

Empreses i entitats com Polygon Hermez, Jelurida, Bitfaktor, Vocdoni, i2CAT 

o Eurecat exemplifiquen com el blockchain es pot aplicar a l’hora de fer 

eleccions (contribuint a la seguretat del vot) o bé per garantir la traçabilitat 

alimentària. Però tant aquesta tecnologia com el metavers també 



convergeixen en els videojocs. I la catalana G4AL (Games For a Living) n’és 

un dels millors exponents. 

L’empresa llançarà al mercat aquest proper juliol un nou videojoc, Elemental 

Raiders. I gràcies a la tecnologia blockchain, el jugador podrà vendre els seus 

personatges. “Allò que permet aquesta tecnologia és monetitzar-los, cosa que 

fins ara no es podia”, explica el CEO de G4AL, Manel Sort. “D’aquesta manera, 

una persona que hagi començat a jugar posem per cas ara fa dos anys, pot 

aprofitar tot el desenvolupament que ha tingut el seu personatge i donar-li 

valor”, hi afegeix. 

I per a l’any vinent, l’empresa ja té en ment desenvolupar un projecte amb 

el metavers. “L’estem conceptualitzant, perquè a més de pensar-lo molt bé, 

fan falta bastants recursos per materialitzar-lo”, concreta Font. La idea de 

G4AL és crear un videojoc de supervivència, amb diferents mons virtuals, “on 

el jugador es vagi ajuntant amb d’altres jugadors per anar avançant”, conclou 

el CEO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/16-educacio/2134954-girona-explora-

les-potencialitats-del-metavers-a-la-fira-bxcat.html 
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Avatars, visites virtuals i aplicacions 

per a empreses: Girona explora les 

potencialitats del metavers a la fira 
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ACN Girona - Avatars per portar el nostre jo al món virtual, aplicacions per a 

les empreses, visites immersives en 3D a museus o videojocs interactius. I 

tot, amb segell català. Girona explora les potencialitats del metavers a la 

segona fira BxCat, que aquest 2022 s'estrena al Palau de Fires i s'amplia a 

dos dies. "En tan sols cinc anys viurem part del nostre temps dins aquestes 

noves realitats", subratlla el CEO del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), 

Quirze Salomó. Al certamen hi participen una cinquantena de ponents i una 

vintena d'expositors. També amb voluntat d'apropar la tecnologia blockchain, 

i el revulsiu que suposa, tant a experts com a profans. "Volem posar en valor 

el que es fa a Catalunya i apropar-ho a tota la ciutadania", diu Salomó. 

Fira de Girona es converteix avui i demà en plataforma d'innovació digital. 

S'hi celebra la segona edició del BxCat, el certamen centrat en la tecnologia 

blockchain i que aquest any posa el focus en el metavers. Per descriure-ho 

en poques paraules, el terme fa referència als espais digitals immersius. Però 

més enllà d'això, hi ha totes les potencialitats que porta aparellades al 

darrere. 

"Ampliarem les capacitats humanes, estem davant la creació d'una nova 

dimensió amb tot el que això vol dir; en cinc anys viurem aquesta nova 

realitat, la tocarem en el nostre dia a dia", subratlla Quirze Salomó. "L'ús que 

se'n faci dependrà de cadascú, però aquests nous mons ampliaran aquell real 

que ara coneixem", afegeix el CEO del CBCat. 

Les aplicacions del metavers, concreta Salomó, són moltíssimes. "Ja 

comencen a existir noves formes de comerç exclusivament per al món digital; 

el metavers és la frontera empresarial més gran que he vist fins ara, i els 

reptes que hi ha i les oportunitats són magnífiques", subratlla el CEO. 



Però quines són aquestes aplicacions? I quin ús en poden fer tant les 

empreses com la ciutadania? Per respondre aquestes preguntes, una volta 

pels estands del Palau de Fires permet trobar respostes. El certamen aplega 

una vintena d'expositors, sobretot amb la mirada posada a potenciar el talent 

català. "És una fira de Catalunya per als catalans", concreten des del CBCat. 

Al mostrador de l'estand que hi té la lleidatana Invelon hi ha diverses ulleres 

de realitat augmentada. Quan un se les posa, a la realitat s'hi afegeix una 

altra pantalla: aquella que crea una dimensió digital. "Afegim una capa 

d'informació virtual i hologràfica a la nostra realitat", explica el cap de 

Desenvolupament de Negoci d'Invelon, Alan Navarro. 

Reparacions de maquinària  

Amb això, l'empresa ha creat solucions per facilitar tant el manteniment com 

la reparació de maquinària. Digitalitza els aparells en detall -creant el que es 

coneix com a 'bessó digital'- i, a l'hora de solucionar alguna avaria, el 

treballador compta amb una assistència digital. A través del metavers veu 

quines passes ha de fer per reparar la maquinària, i automàticament pot 

aplicar-les a l'aparell real. 

"En comptes de tenir un manual d'instruccions, el treballador veu al mateix 

temps la màquina digital que està prenent vida, i que li diu què ha de fer amb 

l'aparell real", subratlla Navarro. En paral·lel, Invelon també aplica la realitat 

virtual al desenvolupament de nova maquinària. "Això permet que, abans que 

entri en producció, el client pugui veure-la amb detall i saber exactament què 

farà i com", explica el cap de Desenvolupament de Negoci. 

Avatars d'un mateix  

Traslladar-se al món virtual es pot fer de moltes maneres. Si es vol fer amb 

la mateixa aparença, el que cal és crear-se un avatar. I d'això, la barcelonina 

Linking Realities hi entén. Nascuda el juny de l'any passat, durant aquest 

temps ha creat més de 7.000 avatars. 

"La idea és que l'avatar et representa a tu mateix en aquests entorns digitals, 

i el que et permet és traslladar-te d'una plataforma a una altra sense haver 

de crear un nou usuari cada vegada", explica el CEO de l'empresa, Cai Felip. 

A través d'aquest jo virtual, per posar alguns exemples, es poden mantenir 

reunions virtuals, passejar-se per fires immersives, entrar en videojocs o bé 

visitar museus. 

I al BxCat, d'aquestes experiències també se'n troben. L'exemple és l'estand 

dedicat a Vincenzo Carmenati, l'arquitecte milanès que va treballar a Platja 

d'Aro (Baix Empordà) i que va projectar-hi edificis com la discoteca Maddox, 

el restaurant Llevant, la primera fase del port o que va transformar el Castell 



de Benedormiens en espai expositiu. Ara, gràcies al metavers, els visitants 

de la fira poden veure una mostra -exclusivament digital- que en repassa la 

trajectòria i que permet interactuar amb les seves obres d'art (pintures i 

escultures). 

I també, el blockchain  

La segona edició del BxCat se centra en el metavers. De fet, tota aquesta 

primera jornada de la fira es dedica a les experiències virtuals immersives. 

S'hi fan ponències i debats sobre com crear valor i monetitzar el metavers o 

quines aplicacions pot tenir aquesta nova realitat per a les petites i mitjanes 

empreses (pimes) i el món del petit comerç. 

Però el certamen també posa l'accent en el blockchain. Que, de fet, és la raó 

per la qual va néixer. Per això, les conferències i part dels estands també 

mostren les aplicacions que pot tenir aquesta tecnologia -també anomenada 

cadena de blocs- que es basa en garantir que la informació que es comparteix 

és encriptada i incorruptible. 

Empreses i entitats com Polygon Hermez, Jelurida, Bitfaktor, Vocdoni, i2CAT 

o Eurecat exemplifiquen com el blockchain es pot aplicar a l'hora de fer 

eleccions (contribuint a la seguretat del vot) o bé per garantir la traçabilitat 

alimentària. Però tant aquesta tecnologia com el metavers també 

convergeixen en els videojocs. I la catalana G4AL (Games For a Living) n'és 

un dels millors exponents. 

L'empresa llançarà al mercat aquest proper juliol un nou videojoc, Elemental 

Raiders. I gràcies a la tecnologia blockchain, el jugador podrà vendre els seus 

personatges. "Allò que permet aquesta tecnologia és monetitzar-los, cosa que 

fins ara no es podia", explica el CEO de G4AL, Manel Sort. "D'aquesta manera, 

una persona que hagi començat a jugar posem per cas ara fa dos anys, pot 

aprofitar tot el desenvolupament que ha tingut el seu personatge i donar-li 

valor", hi afegeix. 

I per a l'any vinent, l'empresa ja té en ment desenvolupar un projecte amb 

el metavers. "L'estem conceptualitzant, perquè a més de pensar-lo molt bé, 

fan falta bastants recursos per materialitzar-lo", concreta Font. La idea de 

G4AL és crear un videojoc de supervivència, amb diferents mons virtuals, "on 

el jugador es vagi ajuntant amb d'altres jugadors per anar avançant", conclou 

el CEO. 

https://www.lavanguardia.com/local/girona/20220504/8242793/avatars-visites-virtuals-i-

aplicacions-per-empreses-girona-explora-les-potencialitats-metavers-fira-bxcat.html 
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ACN Girona - La fira catalana de blockchain i metaversos BxCat tanca la 

segona edició havent reunit uns 400 assistents a Girona. Entre aquest 

dimecres i dijous, el Palau de Fires s'ha convertit en plataforma d'innovació 

digital, per on han passat una cinquantena de ponents i s'han pogut veure -i 

debatre- quines aplicacions per a les empreses i la ciutadania tenen tant la 

realitat virtual com la tecnologia blockchain (que garanteix la incorruptibilitat 

de les dades). "Estem molt satisfets amb aquesta edició, on hem duplicat 

assistents i continguts; s'ha demostrat sobradament que Catalunya compta 

amb el talent necessari per ser pionera amb la revolució digital", valora el 

CEO del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), Quirze Salomó. 

La irrupció del metavers (les experiències digitals immersives) i els NFT 

(tokens no fungibles) han centrat l'edició del 2022 de la BxCat. Organitzada 

pel CBCat, la Cambra de Comerç de Barcelona i Fira de Girona, la fira ha 

ampliat espais i durada en aquesta segona edició. 

Per l'auditori de la Fira hi han passat una cinquantena de ponents, experts en 

diferents àmbits. Entre aquests, el fundador d'Hermez Networks, Jordi 

Baylina; l'exdirectora general de la xarxa blockchain Alastria, Montse 

Guàrdia; el fundador de la Catalan DAO, Ferran Reyes, o el director general 

de l'empresa de videojocs G4AL, Manel Sort. A més, una vintena d'empreses 

han exposat els seus projectes. Han tingut estands, entre d'altres, les 

catalanes Vocdoni, i2CAT, Eurecat, Invelon o la multinacional HP. 

Aquest dimecres, primer dia de la fira, la BxCat es va centrar en els 

metaversos. Es van fer xerrades sobre les realitats virtual, mixta i 

augmentada; les DAOs (organitzacions descentralitzades autònomes) o sobre 

les potencialitats que el nou entorn digital ofereix a les petites i mitjanes 

empreses i al petit comerç. Aquest dijous, les ponències i debats s'han centrat 



en la tecnologia blockchain, on han tingut un gran protagonisme els NFTs, les 

monedes estavles o els models d'aprenentatge 'learn to ean' (aprendre per 

guanyar). 

"Estem molt satisfets amb aquesta edició de la BxCat, on hem duplicat 

assistents i continguts", ha dit Salomó. La primera fira, celebrada la tardor 

passada, es va fer al Parc Científic i Tecnològic. El CEO del CBCat subratlla 

que les ponències i taules rodones han demostrat "sobradament que a 

Catalunya tenim professionals de primer nivell" tant en la tecnologia 

blockchain com en metavers. "I que comptem amb tot el talent necessari per 

esdevenir un país pioner en la revolució digital dels pròxims anys", ha afegit 

Salomó. 

En el marc de la fira BxCat també s'ha presentat la Digital Catalonia Alliance 

(DCA) de blockchain, una iniciativa que agrupa els principals sectors 

tecnològics emergents del territori català en una aliança de comunitats 

tecnològiques. Impulsada pel Departament de Polítiques Digitals de la 

Generalitat conjuntament amb el CBCat, la comunitat neix amb voluntat 

d'agrupar i donar suport a les start-up i empreses d’aquest sector emergent. 

Blockchain i sostenibilitat  

Abans de tancar la fira, s'ha celebrat l'entrega dels premis BlockchainxODS, 

organitzats pel CBCat. Es tracta d'un repte que posa en contacte empreses, 

universitats, experts i estudiants, per resoldre amb tecnologia blockchain 

problemes relacionats amb la sostenibilitat i el canvi climàtic. En aquest cas 

es tractava d'un repte enfocat a la purificació d'aigua d'aqüífers de l'Alt 

Empordà, una de les comarques més castigades per la sequera. 

Aquest repte del programa BlockchainxODS ha estat impulsat pel Consorci 

d'Aigües de la Costa Brava - Girona amb la col·laboració de l'Institut Català 

de Recerca de l'Aigua (ICRA), la Universitat de Girona i la UPF Barcelona 

School of Management. Hi han participat cinc equips multidisciplinaris, d'entre 

tres i cinc estudiants cadascun. Els guanyadors han estat els alumnes de la 

UdG Martí Madrenys, Sergi Bergillos, i Marc Cosgaya, que han proposat una 

solució que incorpora la tecnologia blockchain per a purificar l'aigua. 

L'organització ha anunciat que la fira tornarà l'any que ve, els dies 3 i 4 de 

maig, i que aviat es podrà trobar més informació a la seva web 

(www.bxcat.cat). 

 

https://www.lavanguardia.com/local/girona/20220505/8246198/fira-catalana-blockchain-i-

metaversos-bxcat-tanca-segona-edicio-reunint-400-assistents-girona.html 
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Es farà els dies 4 i 5 de maig al Palau de Fires i comptarà amb una cinquantena de 

ponents i una vintena d'expositors 
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Girona es convertirà la setmana vinent en epicentre de la tecnologia 

blockchain i el metavers. La segona fira BxCat, que amplia superfície i es 

trasllada al Palau de Fires, portarà una cinquantena de ponents i una vintena 

d’expositors a la ciutat entre el 4 i 5 de maig. Tecnologia 5G, realitat virtual, 

criptomonedes, aplicacions a les empreses i al comerç minorista… Són alguns 

dels temes que es tractaran en aquesta segona edició del certamen, que posa 

l’accent en la divulgació i s’obre a tota la ciutadania, amb l’objectiu de fer-li 

més entenedor el potencial d’aquestes noves tecnologies. “L’objectiu del 

certamen és ser porta d’entrada per a les empreses i tothom qui hi estigui 

interessat”, subratlla el CEO del CBCat, Quirze Salomó. 



Blockchain i metavers són paraules que cada dia ressonen més. Però què són 

i quines potencialitats tenen és encara molt desconegut. La segona fira BxCat 

(Blockchain per Catalunya) vol fer-les més entenedores, i apropar-ne les 

potencialitats no només als experts sinó també a aquells més profans. 

La tecnologia blockchain, també anomenada cadena de blocs -d’aquí en pren 

el nom- es basa en garantir que la informació que es comparteix és encriptada 

i incorruptible. “Permet, sobretot, donar confiança a internet i convertir-la de 

xarxa d’informació a xarxa de valor”, concreta el CEO del Centre Blockchain 

de Catalunya (CBCat), Quirze Salomó. 

El metavers, per descriure-ho en poques paraules, és un espai digital 

immersiu. “Un món on convergeixen noves tecnologies, on la més visual de 

les quals és la realitat virtual, la 3D”, precisa Salomó. Sobretot, el metavers 

s’ha impulsat durant el darrer any i mig, arran de la digitalització (impulsada 

per la pandèmia), el conegut com a ‘social gaming’ (videojocs interactius) i, 

també, l’auge del blockchain. 

La segona fira BxCat vol contribuir a estendre l’ús d’aquestes noves 

tecnologies -i també el coneixement- entre les empreses i la ciutadania. 

Perquè com precisa el CEO del CBCat, tot i que tradicionalment el blockchain 

s’ha associat al món de les criptomonedes, en realitat les seves aplicacions 

van molt més enllà. “Permet garantir la traçabilitat dels aliments, per 

exemple, o configurar una identitat digital que sigui incorruptible”, concreta. 

El certamen, que l’any passat es va fer al Parc Científic i Tecnològic, aquest 

2022 amplia dies i horitzons. Se celebrarà el 4 i de maig -al 2021, va durar 

un dia- i es farà al Palau de Fires. En total, aplegarà una cinquantena de 

ponents i una vintena d’expositors. A la fira hi participaran multinacionals 

tecnològiques amb presència a Catalunya (com HP o MediaPro) i firmes 

dedicades específicament a la tecnologia blockchain (com Polygon Hermez, 

Jelurida, Bitfaktor, Vocdoni, i2CAT o Eurecat). 

El tema central d’aquesta edició, i al qual es dedicaran les ponències i taules 

rodones del primer dia, serà precisament el metavers. “Tindran cada cop més 

presència a les nostres vides; serà una realitat virtual, paral·lela a la física, 

on passarem part del dia a dia”, ha concretat Salomó. 

A empreses i ciutadania 

El CEO del CBCat subratlla que la fira vol ser “porta d’entrada” per a aquelles 

empreses que encara no fan servir la tecnologia blockchain o el metavers “i 

que volen saber com fer-ho”. Però en paral·lel, el certamen també s’obre a 

tota la ciutadania. “S’adreça a tothom, no tan sols es dirigeix al sector més 

especialitzat, sinó a tots aquells qui senten curiositat per aquestes tecnologies 

i volen comprendre-les”, ha afirmat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. 



Madrenas ha equiparat el revulsiu del blockchain amb allò que va suposar “el 

vapor durant la Revolució Industrial” i ha assegurat que fires com aquesta 

permeten consolidar la ciutat “com a pol de les noves tecnologies”. 

Precisament, dins aquest objectiu, l’alcaldessa ha dit que en breu 

l’Ajuntament presentarà el projecte de la Casa de la Tecnologia (que ja s’ha 

enllestit i que es farà al xalet Soler). 

Digital Catalonia Alliance 

La fira l’organitzen el CBCat i la Cambra de Comerç de Barcelona, i compta 

amb el suport de la Generalitat, l’Ajuntament i la Diputació de Girona. El 

director general d’Innovació i Economia Digital del Govern, Daniel Marco, ha 

posat l’accent en què el certamen és “l’espai idoni per connectar l’ecosistema 

blochckain català amb empreses i institucions, i conèixer de primera mà 

l’impacte que aquesta tecnologia tindrà en l’economia i la societat”. 

Marco ha dit que actualment arreu de Catalunya hi ha 91 empreses i entitats 

que impulsen aquesta tecnologia, i que precisament, en el marc del BxCat, la 

Generalitat formalització la creació de la comunitat blockchain dins la Digital 

Catalonia Alliance (DCA). Un clúster centrat en les noves tecnologies i que ja 

compta amb 400 empreses adherides de diferents sectors, entre les quals 

sumen una facturació global de més de 1.000 milions d’euros (MEUR). Les 

entrades per a la fira BxCat ja es compren comprar a través de la web. Els 

menors de 25 anys gaudeixen d’un descompte especial. 
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