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PIMEC i Alastria sumen esforços per promoure la 

tecnologia blockchain entre les pimes 

Ambdues entitats en la identificació de problemàtiques habituals de 

les pimes que no s’han pogut resoldre a través d’altres tecnologies 

per treballar en possibles solucions mitjançant la tecnologia 

blockchain 

Barcelona, 28 de novembre de 2018. PIMEC i Alastria han establert un marc de 

col·laboració amb l’objectiu de promoure un millor coneixement i difusió de la 

tecnologia blockchain entre les pimes. L’acord ha estat signat per Àlex Puig, fundador 

d’Alastria i Antoni Cañete, secretari general de PIMEC, davant la presència de Daniel 

Furlan, president de PIMEC 2030 i responsable i impulsor d’aquest projecte per part de 

PIMEC.  

Les dues entitats sumaran esforços en l’organització de jornades, conferències o 

esdeveniments de promoció i divulgació d’aquestes tecnologies, i intercanviaran, 

promouran i difondran informes i estudis que ajudin a conèixer millor aquest tipus de 

tecnologies per part de la societat i, especialment, del teixit empresarial.  

Així mateix, col·laboraran en la identificació de problemàtiques habituals de les 

pimes que no s’han pogut resoldre a través d’altres tecnologies per treballar en 

possibles solucions mitjançant la tecnologia blockchain.  

Amb aquest acord, PIMEC fa un pas mes perquè les pimes i autònoms de Catalunya 

se sumin a la transformació digital. És objectiu estratègic de l’entitat el suport i 

acompanyament al teixit empresarial pel qual està dissenyant programes formatius i 

executius específics, organitzant ponències i forjant aliances en tots els àmbits de la 

digitalització, IoT, blockchain, etc.  

Alastria és el primer consorci nacional de blockchain, que convoca ja més de 320 

empreses de totes les mides i sectors de l’economia. L’associació promou la 

implementació d’una infraestructura bàsica de blockchain perquè les companyies puguin 

fer proves de concepte amb aquesta tecnologia. Així mateix, desenvolupa un prototip 

d’identitat digital sobirana (AlastriaID), que dotaria de validesa legal les transaccions.  

La missió principal d’Alastria és la de sumar esforços d’innovació de tots els seus 

associats per tal de madurar i desenvolupar l’ús i la implementació de blockchain 

dintre de l’economia digital.  
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