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El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per
l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030
de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius
d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la
injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre d'altres.

Aquesta agenda marca l’acció global per al
desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb
la resta d’agendes globals, configura un full de ruta
d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu
comú: el desenvolupament mundial sostenible.

Què són els SDG?
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Què és Blockchain4SDG?
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Blockchain 4SDG consisteix en una sèrie de reptes
repartits en diferents esdeveniments on estudiants

d’universitats catalanes acompliran projectes per
assolir els objectius proposats en cada cas. Aquests

esdeveniments són promoguts pel CBCat
juntament amb la participació d’altres entitats.

 
Es tracta d’una oportunitat per a les empreses

d’entrar en contacte directe amb els estudiants i
trobar, de forma conjunta, solucions als diferents

problemes que es presentin; paral·lelament,
aquestes iniciatives es poden arribar a convertir en

models de negoci reals.
 



Els reptes parteixen d’un objectiu
general i  molt ambiciós: 

Un repte per a cada ODS. 

Per a cada esdeveniment, abans de
començar s’especifica un objectiu més
concret sobre el que treballar,  definit
conjuntament amb els partners
principals del sector en qüestió. 

Aquest problema haurà d’estar
formulat d’acord amb els principis
S.M.A.R.T . :
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Específic: el problema se centra en un tema molt
específic que afecta l’empresa o els seus clients

Mesurable: el resultat s’ha de poder mesurar
amb KPIs clars (indicadors clau d’èxit)

Assignables: ha d’haver-hi una persona o
persones (propietari/s) de l’empresa amb un
interès directe i/o responsabilitat per a resoldre
el problema

Realista: el problema s’ha de poder assolir pels
estudiants i no hauria de requerir informació
confidencial interna de l’empresa

Temps límit: les solucions al problema s’hauran
de trobar i lliurar dins un període de temps
determinat
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La vacuna digital: la Covid-19 està comportant una crisi
on les dades i la confiança en els resultats, així com la
logística en la distribució dels PCRs, els testos
d'antígens i les vacunes, estan jugant un paper clau. 

Podríem trobar solucions amb la tecnologia blockchain
per tal de millorar aquests aspectes?

El primer repte es basa en l’objectiu 3.3 dels ODS: la fi de
la SIDA, la tuberculosi, la malària, malalties tropicals,
l’hepatitis, i altres malalties transmissibles.

1a edició: Salut i Benestar
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HIPRA multinacional del sector farmacèutic, amb seu a Girona,
és el partner del CBCat en aquest primer repte
Blockchain4SDG. HIPRA, referent en el desenvolupament i
producció de vacunes i productes biològics innovadors, també
desenvolupa dispositius de vacunació intel·ligent i serveis de
traçabilitat. En línia amb la seva estratègia i amb l'objectiu de
donar solució a una problemàtica global, ha formulat el
següent repte que s'anirà desenvolupant quan comenci el
projecte: 

"Construir un sistema blockchain que permeti la traçabilitat
d'una mostra identificant la persona de manera inequívoca

amb Visual Recognition o ADN"

1a edició: El Repte
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https://www.hipra.com/portal/es/hipra/home
https://www.hipra.com/portal/es/hipra
https://www.hipra.com/portal/es/hipra
https://www.hipra.com/portal/es/hipra
https://www.hipra.com/portal/es/hipra
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Partners

Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de
Catalunya 
Cambra de Comerç de Barcelona

HIPRA

La primera edició del Blockchain4SDG és portada a terme
pel CBCat juntament amb els següents partners:

Principals col·laboradors institucionals:

Principal partner del sector:

El partner del sector contribuirà amb mentors especialitzats
en els temes en qüestió per ajudar als estudiants en les
etapes inicials del repte: formularan exactament el
problema que presenta el repte, participaran activament a
les vàries Q&A, i realitzaran sessions d'avaluació sobre
l’actuació dels equips.
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Participants

Poden participar alumnes d'universitats catalanes que
estiguin cursant l'últim curs de carrera, o bé un màster.

L'organització encoratja els equips multidisciplinaris
formats per estudiants amb diferents perfils i
backgrounds universitaris (enginyeries, dret, ciències de la
salut...).

Hi ha dues universitats associades al projecte: la
Universitat de Girona i la Universitat Politècnica de
Catalunya. 

Aquestes, de la mateixa manera que els partners, també
aportaran mentors d’entre el professorat i/o membres del
conjunt de doctorats de la facultat, per ajudar els
participants a complir amb els requeriments del repte,
guiar-los durant el procés i donar suport quan sigui
necessari.



Un representant del CBCat
Un representant del Departament de Polítiques Digitals
de la Generalitat de Catalunya 
Un representant de la Cambra de Comerç de Catalunya
Representants dels diferents partners 
Un tercer expert del repte en particular

El jurat és un òrgan separat format per tal d'avaluar els
resultats i les solucions proposades pels respectius grups
dels estudiants.

El jurat estarà format pels següents representants per tal
de garantir la seva imparcialitat i objectivitat:

Per tal d’assegurar la imparcialitat i l'objectivitat del jurat,
no en podran formar part els representants de les
universitats.
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Jurat



Grups de treball
Els estudiants s'agruparan en conjunts de 4
persones, que poden ser de diferents
universitats. S'encoratja la creació de grups
multidisciplinaris (enginyeries, dret, ciències de
la salut...). 

L'organització, així mateix, es reserva el dret a
refer els grups en funció del perfil dels seus
membres.

Els estudiants hauran d’estar cursant l’últim
any de carrera o un màster, tot i que no cal que
sigui d'una disciplina concreta. 
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Dissenyant la solució

Cada grup de treball dissenyarà una solució al
problema plantejat. Aquest repte reforçarà les
seves habilitats per treballar en equip,
l’organització i presentació. A més, consolidarà la
seva competència per poder solucionar els
problemes presentats.

No cal presentar la solució proposada en estat
de ple desenvolupament, pot ser un prototip,
però l’estat de desenvolupament de la solució
serà un dels criteris de decisió del jurat.



Calendari del B4SDG

15 març - 5 abril

Període d'inscripció

6 abril

Sessió formativa als alumnes
inscrits

6 abril -  7 maig

Fase de creació i
disseny del repte

10 - 13 maig

Deliberació del jurat

14 maig

Selecció de guanyadors i
cerimònia d'entrega de premis



Com participar?
Els estudiants s’han de
registrar a través d'un
formulari a la pàgina web
oficial de Blockchain4SDG. 

1 Per poder-se registrar correctament, els
estudiants han d’introduir els seus noms
complets, el nom de la universitat,  i  el
mail oficial que tinguin d’aquesta. 
A més, si tenen grup de treball ,  hauran de
determinar un nom per aquest (és
important que tots els membres posin el
mateix nom).

2

3 Cada estudiant formarà part
d'un grup de 4 persones, que
pot ser l 'escollit per
l 'estudiant al moment de 
registrar-se, o, en cas de no
tenir-ne, se l i  assignarà
automàticament.

A partir d'aquí,  els estudiants s'hauran
de posar a treballar seguint el calendari ,
per poder entregar el projecte en el
marc temporal establert.

4

https://www.cbcat.io/blockchain4sdg/


Cada un dels participants que arribin a la final seran
guardonats amb un certificat dels reptes blockchain, firmat
per cada un dels partners representatius.

Possibilitat de pràctiques a les empreses o institucions
organitzadores per als estudiants que més destaquin al repte

El premi serà un iPhone per cada un dels estudiants del grup
guanyador.

Tots els participants, partners, col·laboradors i universitats
representatives seran convidades a la presentació final, la
cerimònia dels premis i al dinar de gala.

Premis
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BONA SORT!

CBCat
Blockchain4SDG


