Girona serà la seu del Centre Blockchain de Catalunya
•

La seu del Centre Blockchain de Catalunya se situarà al recinte del Parc Científic i
Tecnològic de la Universitat de Girona (UdG).

•

Girona també aspira a construir una facultat i un espai visual dedicat a aquesta
tecnologia amb l’ajuda dels fons europeus de recuperació Next Generation EU.

Barcelona, 23 de desembre de 2020.- Girona serà finalment la seu del Centre Blockchain de
Catalunya. La ciutat ha estat escollida d’entre una llista de cinc finalistes com la millor ubicació en
base a les oportunitats que ofereix anar de la mà de la Universitat de Girona per desenvolupar
aquesta tecnologia disruptiva.
La decisió s’ha fet pública aquest dimecres en un acte al Parc Científic i Tecnològic de la
Universitat de Girona, que acollirà la seu del Centre Blockchain de Catalunya.
L’acte ha comptat amb el director del CBC, Quirze Salomó, i la vicepresidenta primera de la Cambra
de Barcelona, Mònica Roca. També hi han participat l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, el
rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi i el conseller de Polítiques Digitals i Administració
Pública, Jordi Puigneró.
L’Ajuntament de Girona i la UdG han liderat la candidatura de la ciutat per acollir la seu del Centre
Blockchain de Catalunya amb el suport de la Diputació de Girona i també de la Cambra de Girona.
Missió del Centre Blockchain de Catalunya
Presentat oficialment el passat mes de setembre, el Centre Blockchain de Catalunya és una entitat
liderada per la Cambra de Barcelona, centrada en la promoció de les tecnologies
descentralitzades (DLT) al territori mitjançant la difusió, la recerca i el desenvolupament per
convertir Catalunya en un referent per a l’atracció d’empreses i talent en aquest sector.
Des de la seva fundació, la voluntat del Centre Blockchain de Catalunya ha estat situar la seva seu
fora de la ciutat de Barcelona per posar en valor el potencial del territori més enllà de l’Àrea
Metropolitana. La descentralització de l’economia catalana és de fet un dels eixos del projecte
Catalunya 30/40 per a la construcció d’un nou model de país.
La creació del CBC s’inscriu en un conveni marc de col·laboració entre la corporació i el
Departament de Polítiques Digitals per a l’impuls de les tecnologies digitals avançades i el
foment de l’economia digital. A més del desenvolupament d’activitats basades en la tecnologia
Blockchain, aquest acord fixa actuacions conjuntes en àmbits com el New Space, la ciberseguretat
i la intel·ligència artificial.
Una facultat i una experiència visual dedicades al Blockchain
Durant l’acte s’han presentat també dos projectes de futur relacionats: una facultat de Blockchain
que se situaria al Parc Tecnològic de la Universitat de Girona i el Blockchain Experience, un
espai amb experiències visuals dedicat a aquesta tecnologia. Ambdós projectes aspiraran a rebre
finançament dels fons europeus de recuperació Next Generation EU. En el cas que el projecte de
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la facultat de Blockchain es materialitzi, el Centre Blockchain de Catalunya situarà allà la seva seu
definitiva.
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