
Aconseguir que més de 100 em-
preses de Girona acceptin la mo-
neda digital Bitcoin abans de finals
d'any. Aquest és l'objectiu que
s'ha marcat l'empresa CryptoBit
amb el projecte GironaBitcoin.org
perquè la demarcació esdevingui
un lloc de referència a nivell mun-
dial. Actualment ja hi ha més de
90.000 empreses a tot el món que
utilitzen aquesta divisa electrò-
nica, de les quals més de 20 estan
a Girona. De fet, l'Estació Servei les
Alegries de Lloret de Mar, la far-
màcia Agustí Simon de Girona i l'a-
parellador i arquitecte tècnic gironí
Raúl Muñoz van ser els primers de
l'Estat del seu sector a acceptar
aquesta divisa electrònica. Tot i
això, el seu ús és molt marginal.

Però què és Bitcoin exacta-
ment? Es tracta d'una moneda
digital creada el 2009 que es pot
utilitzar a tot el món de la matei-
xa forma i que no pertany ni està
controlada per cap estat o entitat
financera. El principal avantatge és
que no hi ha intermediaris, sinó
que les transaccions es fan direc-
tament de persona a persona; i per
tant, les comissions gairebé són
gratuïtes. El responsable de Cryp-
toBit, Xavier Capuz, explica que
això fa que «els turistes l'utilitzin
molt». De fet, segons un estudi re-
cent, els visitants que paguen amb
Bitcoin gasten més que els que ho
fan amb targeta. D'altra banda,
també destaca la seva practicitat.

«Tot es fa a través del mòbil, per
tant, no cal portar diners a sobre»,
explica Capuz.

I és que el funcionament del Bit-
coin se simplifica en una aplicació
mòbil. Els usuaris poden com-
prar la moneda digital a les cases
de canvi i acaben disposant d'un
moneder personal electrònic amb
el qual poden enviar i rebre bit-
coins. Els pagaments es fan a tra-
vés de l'aplicació introduint la di-
recció del destinatari, l'import a

pagar i seleccionant enviar. Això sí,
un cop realitzada l'operació, no es
pot cancel·lar. 

L'altra cara de la moneda i prin-
cipal inconvenient, però, és la
fluctuació del valor de la divisa.
Actualment un Bitcoin equival a
uns 250 euros, però aquest import
canvia molt sovint. El preu es de-
termina per l'oferta i la demanda.
Quan la demanda s'incrementa, el
preu puja i viceversa. A més, com
que no hi ha un organisme oficial

controlador, les cases de canvi te-
nen llibertat absoluta per marcar
el preu dels Bitcoin i, per tant, no
és igual a tot arreu. Malgrat això,
Xavier Capuz assegura que hi ha
«certa coherència».

Precisament, aquest canvi de
valor és el que pot dificultar l'en-
trada de Bitcoin a Girona. De mo-
ment, la divisa digital és molt uti-
litzada per inversors i en països on
hi ha forts controls sobre els diners
que es poden treure dels caixers

com ara l’Argentina o Grècia. El
responsable d'introduir-la a Giro-
na admet que «costarà que la gent
l'utilitzi». Tot i això, afirma que la
qüestió és que la gent agafi con-
fiança i s'adapti als nous temps.
«És com la VISA, tothom es va sor-
prendre quan es va proposar però
ara és molt utilitzada», assegura
Capuz. 

Origen desconegut
Bitcoin va ser creat per Satoshi Na-
kamoto, que sempre s'ha man-
tingut en l'anonimat, fet que ha ge-
nerat moltes teories. Durant el
sorgiment de la Bitcoin, Naka-
moto va afirmar que era un home
de 37 anys resident de Japó, però
la gent va desconfiar perquè tenia
un anglès perfecte i el software no
està documentat ni etiquetat en ja-
ponès. 

Aviat es va començar a especu-
lar que es tractava d'un grup de
persones, a causa del bon desen-
volupament de la plataforma. A
més, es van analitzar les hores
dels missatges que Nakamoto pu-
blicava al fòrum Bitcoin i es va ar-
ribar a la conclusió que si, efecti-
vament, es tractava d'una sola
persona, viva en algun lloc d'A-
mèrica. Sigui com sigui, Naka-
moto va abandonar el projecte a fi-
nals de l’any 2010 i, des d'alesho-
res, la comunitat ha continuat
creixent d’una forma exponen-
cial i compta amb nombrosos
desenvolupadors que treballen
en el protocol Bitcoin.
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Actualment hi ha més de
90.000 empreses a tot el món
que usen Bitcoin, 20 d’elles a
la demarcació de Girona

El principal avanatatge és que
les comissions són gairebé
gratuïtes, però l’inconvenient
és la forta fluctuació del valor
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Aposta perquè Girona esdevingui
una referència mundial de Bitcoin

L’empresa CryptoBit s’ha proposat aconseguir que més de 100 establiments de la província
acceptin a finals d’any la moneda digital creada el 2009 i que no està controlada per cap estat


Caixer de monedes Bitcoin a l’Avinguda Lluís Pericot de Girona.
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