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TAULA RODONA
D.JORDI GALLARDO.

MINISTRE DE PRESIDÉNCIA, ECONOMIA I EMPRESA DEL 
GOVERN D´ANDORRA

¨ANDORRA. LLEIS D'ACTIUS DIGITALS¨

Intervenen
Sr. Jordi Gallardo. Ministre d'Innovació d'Andorra

Carlos Aso. CEO de AndBank
Alain Uribeetxebaria. Soci fundador de Hereditas Advocats

¨ Andorra és un país amb una gran tradició financera i una posició
privilegiada a Europa, que ha sabut aprofitar les oportunitats que

ofereixen les noves tecnologies i els actius digitals.
En aquesta conferència, explorarem les lleis i ajustarem que En aquesta

regeixen l'ús d'aquests actius a Andorra, així com els
desafiaments i oportunitats que presenten per als inversors.

A més, tindrem el plaer d'escoltar experts en fons d'inversió
que compartiran els seus coneixements i perspectives sobre com utilitzar 

aquests actius per a maximitzar els rendiments i minimitzar els riscos.
Aquest serà un esdeveniment únic i informatiu que no es pot perdre.

Esperem la seva presència i participació en aquesta conferència sobre 
Andorra, Elleis d'actius digitals i experts en fons d'inversió. Els esperem!

23 FEBRER de 10.00 - 13.00 hores.
AUDITORI NACIONAL D’ANDORRA. AD300 ORDINO
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Intervenen:
Judith Hidalgo. Directora d'Andorra Business
Danyil Shatko, CEO de LitLab Games Dona

Javier Sánchez, Propietari i President Executiu de Zemsania Global Group
Fred Antunes, CEO of Realfver

¨Promoció i desenvolupament econòmic per a empreses estrangeres a Andorra¨
Andorra Business és l'agència de promoció i desenvolupament econòmic

d'Andorra. Impulsar sectors clau per a la diversificació de l'economia,
captar i acompanyar a la inversió estrangera i local, fer costat a les

empreses andorranes per a ser més competitives,
i facilitar l'aterratge al país de noves empreses,

són algunes de les nostres prioritats.

CONFERÈNCIA ANDORRA BUSINESS

23 FEBRER de 13.00 - 14.00 hores.
AUDITORI NACIONAL D’ANDORRA. AD300 ORDINO
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Intervenen:
David Peri Ceo & Founder Btrading Mitjana Ceo & Founder Bullfy

Landian existeix perquè les persones, les empreses, les organitzacions
i les cultures puguin participar en el Metaverso sense traves

ni limitacions. A més, és on convertir-se en qualsevol
persona o cosa solament està limitat per la imaginació.

La capacitat d'un per a evolucionar i prosperar
ve determinada pel nivell d'esforç.

Recompensar la creativitat i la interacció social és el que
tenen en comú totes les grans societats. Per això Landian està

replet d'incentius interessants que estimulen el compromís dels usuaris
i les activitats comercials. A més, es regeix per un sistema de valors compartits

que beneficia a fundadors i usuaris.

El Metaverso és un entorn virtual que ofereix als usuaris l'oportunitat
de crear experiències i relacionar-se amb altres persones de tot el món.

El metaverso és inevitable, però el concepte no és nou. Durant dècades hem 
arribat a dependre d'adaptacions similars centrades en el comerç, les interaccions 

socials i les interpretacions úniques de l'expressió personal.

Benvingut al món de Landian i a la pròxima evolució del Metaverso de la 
cooperació, la comunicació, la narració d'històries i les respostes emocionals sense 

els impediments que solen crear la distància, el temps, els diners, la raça i la 
religió.

LANDIAN - BULLFY - BEFOOTBALL
METAVERSO, SENSE TRAVES NI LIMITACIONS

23 FEBRER de 16.00 - 18.00 hores.
AUDITORI NACIONAL D’ANDORRA. AD300 ORDINO
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Modera: Mode Oriol Sabat. CCO Criptan
Intervenen: Jorge Soriano. CEO. Criptan

Mariano Giralt. The Bank of Nova York Mellon
Vicens Martí. Managing. Director Europe of Vatom. President de ElRow

Carlos Salines. Head of Digital Assets and Fintech. MoraBanc.
Luz Adelll. Partner. Draper B1
Convidat. Sr. Jordi Gallardo.

Ministre de presidència i economia de Govern d´Andorra Minist
¨Les institucions estan explorant l'ús de la tecnologia blockchain

per a millorar l'eficiència i reduir els costos en les seves operacions.
Algunes de les àrees on es pot utilitzar són en la gestió de

transaccions financeres, la gestió d'actius i la gestió d'identitat.
La tecnologia blockchain ofereix una forma segura i descentralitzada de 

registrar i compartir informació, la qual cosa permet una major transparència
i confiabilitat en les transaccions financeres. No obstant això, encara

hi ha desafiaments tècnics i regulatius que han de ser abordats abans que
pugui ser àmpliament adoptat en el sector bancari.

T'esperem per a una experiència informativa i enriquidora,
on tindràs l'oportunitat d'escoltar experts i debatre

sobre aquesta revolucionària tecnologia i el seu impacte en el món financer.
No t'ho perdis!”

TAULA RODONA
TAULA RODONA AMB CRIPTAN

¨INSTITUCIONS BANCÀRIES I LA NECESSITAT DE BLOCKCHAIN¨

23 FEBRER 10.00-18.00 HORES.
AUDITORI NACIONAL D’ANDORRA. AD300 ORDINO
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Modera:
Carlos Salines. Director d'Actius Digitals. MORABANC

Intervenen:
Adrián Peribañez. DireGerard Marabella CEO de Inmobalize

Hector Anadón CEO de RapidAnd He
Jorge Soriano. Ceo. Criptan

Joan de Ramón Brunet. Head of Growth at EthicHub. EthicHub
Àlex Fernández CEO & Founder. BITBASE
Àlex Hevia. CEO. Cometoland Productions

Gerard Marabella CEO de Inmobalize
Aleix Tuset CEO de NodeCharts

Modera: Ramón López Galindo. CEO DGOBS
Intervienen: Christian Menda. Cap de vendes. Chainalysis

Laura Nieto. Head of Digital Practice. Casis & LaCambra
Miguel Angel Rodriguez Màster en propietat intel·lectual. Pi Advocats

Pau Augé. COO. Augé Legal & Fiscal
Oriol Giró. CEO-Cofundador. Emindset Law

Àlex Hevia. CEO. Cometoland Productions,

TAULA RODONA BY HARDFORK PROJECT DAY
En aquesta presentació, explorarem l'estructura i el dinamisme del sector

empresarial a Andorra, destacant les seves fortaleses, oportunitats
i desafiaments. Descobrirem com les empreses a Andorra han crescut i

evolucionat al llarg dels anys, i analitzarem el seu impacte en l'economia e
local i en la societat en general. A més, abordarem temes rellevants

com la innovació, la internacionalització i la sostenibilitat, i discutirem
les estratègies que les empreses andorranes estan implementant per a

adaptar-se a un entorn canviant. No es perdin aquesta oportunitat d'obtenir
una visió única i detallada del teixit empresarial andorrà¨

24 FEBRER DE 10.00 A 14.00 HORES.
AUDITORI NACIONAL D’ANDORRA. AD300 ORDINO

FINANCES TRADICIONALS VS. NOUS MODELS DE NEGOCI

PANELL LEGAL / OPORTUNITATS DE LA NOVA
LLEI ANDORRANA D'ACTIUS DIGITALS I BLOCKCHAIN

ESTRENA DOCUMENTAL A ANDORRA E
“Crossing the Yellow Blocks”
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Intervenen: 

Pere Augé Founding, President Augé Hòlding Group 

Alfred Llahí (Moderador) Periodista, Escriptor i Disruptor. 

Ignasi Martin, Clúster Manager de ACTINN 
(clúster de tecnologia i innovació d'Andorra). 

Vanessa Arroyo, Coordinadora de l'Agència d'Innovació d'Andorra 
ReRecerca + Innovació (Govern d'Andorra). 

Adrián Lucena, Emprenedor i influencerespecializado en els nous models de negoci vinculats 
al sector digital, en el comerç internacional i en projectes immobiliaris. 

Gabriel Barios, Enginyer i emprenedor especialitzat en  la Tokenización d'actius immobiliaris. 

Ramón Vila, Empresari de la Comunicació i d'Assumptes Europeus i emy ambaixador del 
Pacte Climàtic Europeu. 

Alex Armengol, Coordinador de l'àrea de diversificació de la CEA 
(patronal andorrana), innovador disruptiu i Startapero. 

Pau Augé, COO de Augé Hòlding Group i advocat fiscalista/coporativo 
especialitzat en nous models de negoci i blockchain. 

AUGÉ HÒLDING GRUP 

“Inversió Exterior vinculada a les noves tecnologies. El motor de la nova Andorra: 
Marc normatiu d'actius digitals, inversió estrangera, 

fiscalitat i immigració. Anàlisi de l'impacte en l'economia andorrana 
i en l'economia de l'emprenedor o Inversor”. 

24 FEBRER DE 16.00 A 18.00 HORES. 
AAUDITORI NACIONAL D’ANDORRA. AD300 ORDINO 
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Modera 
Pepe Folache, Project Manager 3NGAGE DE BClever 

Intervenen 
Dt. Mateo Conde, CBDO BClever 

Alejandro Dos Santos, Director de expasión 
Internacional Boombastic Festival & Terrazzza Festival 

Els NFT han irromput amb força en el món de les criptomonedas 
i han generat un gran interès entre inversors i col·leccionistes. 

No obstant això, el seu potencial va molt més allà de l'especulació 
financera i pot ser especialment útil per a organitzadors d'esdeveniments. 

Sens dubte, una Sens dubte, una eina poderosa per als organitzadors 
d'esdeveniments, ja que els permeten crear entrades úniques 

i autèntiques, oferir experiències exclusives, fomentar la fidelitat 
dels assistents i obtenir dades valuoses sobre el seu comportament. 

No et perdis aquesta taula rodona al costat de Bclever i descobreix tots 
els beneficis que pots obtenir amb l'ús d'aquesta tecnologia. T'esperem 

3NGAGE, LA REVOLUCIÓ DE L'OCI INTEL·LIGENT 

24 FEBRER de 18.30 - 19.30 hores. 
AUDITORI NACIONAL D’ANDORRA. AD300 ORDINO 
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BieBienvenidos a tots a Ever Green Oak Kapital, la plataforma líder en inversió segura 
en criptomonedas com Bitcoin. Si estàs interessat a invertir en Bitcoin però no 

saps com fer-ho de manera segura i rendible, estàs en el lloc adequat! 
EEver Green Oak Kapital és una plataforma d'inversió en Bitcoin que s'ha guanyat 

una excel·lent reputació en el mercat. S'especialitza a facilitar la inversió en 
criptomonedas a través d'una plataforma fàcil d'usar i amb eines avança- 

dones d'inversió. A més, Ever Green Oak Kapital compta amb un equip d'experts 
en criptomonedas que treballen en la plataforma i estan sempre disposats a ajudar 

als inversors. 

La plataforma és segura i de confiança, gràcies al seu enfocament en la protecció dels 
fons dels inversors i el seu compliment amb les normes de seguretat i privacitat. 

Ever Green Oak Kapital també ofereix una àmplia gamma de serveis, com la posi- 
bilidad de comprar i vendre Bitcoin amb facilitat i rapidesa, així com la possibilitat de 

monitorar les seves inversions en temps real. 

Si estàs interessat a invertir en Bitcoin, et recomanem unir-te a la comunitat d'inversors 
de Ever Green Oak Kapital. Amb la nostra plataforma líder i segura, pot 

començar a invertir en criptomonedas amb confiança i tranquil·litat. Gràcies per la teva 
atenció i esperem veure't aviat en Ever Green Oak Kapital 

XERRADA 
EVERGREEN OAK KAPITAL 

24 FEBRER 16.00-17.00 HORES. 
AUDITORI NACIONAL D’ANDORRA. AD300 ORDINO 
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Intervenen: 
CCarlos Adams, Co-*foundador RACKS MÀFIA 

Victor Domínguez, Co-*foundador RACKS MÀFIA 
Alex Encinas. DEV RACKS MÀFIA 

La tecnologia blockchain s'ha convertit en una de les tecnologies 
més disruptives en l'actualitat, 

i s'està utilitzant en diferents sectors per a 
millorar l'eficiència i la transparència en els processos empresarials 

RACKS LABS 
UTILITAT DE BLOCKCHAIN 

24 FEBRER de 17.30 - 19.30 hores. 
AUDITORI NACIONAL D’ANDORRA. AD300 ORDINO 
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Intervenen:
David Peri Ceo & Founder Btrading Mitjana Ceo & Founder Bullfy

Landian existeix perquè les persones, les empreses, les organitzacions
i les cultures puguin participar en el Metaverso sense traves

ni limitacions. A més, és on convertir-se en qualsevol
persona o cosa solament està limitat per la imaginació.

La capacitat d'un per a evolucionar i prosperar
ve determinada pel nivell d'esforç.

Recompensar la creativitat i la interacció social és el que
tenen en comú totes les grans societats. Per això Landian està

replet d'incentius interessants que estimulen el compromís dels usuaris
i les activitats comercials. A més, es regeix per un sistema de valors compartits

que beneficia a fundadors i usuaris.

El Metaverso és un entorn virtual que ofereix als usuaris l'oportunitat
de crear experiències i relacionar-se amb altres persones de tot el món.

El metaverso és inevitable, però el concepte no és nou. Durant dècades hem 
arribat a dependre d'adaptacions similars centrades en el comerç, les interaccions 

socials i les interpretacions úniques de l'expressió personal.

Benvingut al món de Landian i a la pròxima evolució del Metaverso de la 
cooperació, la comunicació, la narració d'històries i les respostes emocionals sense 

els impediments que solen crear la distància, el temps, els diners, la raça i la 
religió.

Intervenen: 
Álvaro González de Buitrago. CEO. Team Queso: 

CCarlos Celorrio i Danyil Shatko. Cybertitans: 
Vicente Horcajada. Chili Cheese Games. 

Álvaro Luzon. Cofundador. Chili Cheese Games. 
Jose Luis Jurado. Wardians 

Samuel Martín, Product Lead Team Queso 

Els e-sports s'han convertit en una indústria en creixement i amb 
una base de seguidors cada vegada més àmplia a tot el món. 

LLa tecnologia de la Web 3, que se centra en la descentralització, 
la privacitat i la seguretat en línia, té el potencial de transformar 

la forma en què es juguen i es transmeten els e-sports. 
En utilitzar la blockchain, els jugadors poden tenir més control 

sobre les seves dades i actius virtuals, i les plataformes de e-sports 
poden oferir una experiència més justa i transparent. 
A més, laWeb 3 també permet una monetització més 

eeficiente i una distribució més equitativa dels 
ingressos generats pels e-sports 

TAULA RODONA. TEAM QUESO
Gaming, e-sports i blockchain 

25 FEBRER de 10.00 - 14.00 hores. 
AUDITORI NACIONAL D’ANDORRA. AD300 ORDINO 
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Intervenen: 
Alejandro Salomundo. Emprenedor. 

Delox. Creador de Diari Cripto. 

La pandèmia de COVID-19 ha tingut un impacte significatiu 
en l'economia global, amb una recessió a tot el món 

i un augment de la desocupació. 
No obstant això, gràcies als paquets d'estímul fiscal i monetari, l'economia 

ha començat a recuperar-se i s'espera que continuï la seva 
recuperació en el futur. No obstant això, els desafiaments continuen, 

iincluyendo la incertesa política i l'acceleració 
de la digitalització i l'automatització, així com una lluita feroç contra la inflació 

que els governs estan intentant combatre. Us esperem! 

XERRANT AMB ALEJANDRO SALOMUNDO I DELOX 
̈EL FUTUR DE LA BLOCKCHAIN I EL SECTOR CRYPTO  

25 FEBRER de 16.00 - 19.00 hores. 
AUDITORI NACIONAL D’ANDORRA. AD300 ORDINO 
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Modera:
ERS CRYPTO. Inversor i educador en criptomonedas 

Intervienen :
Jon Economist Trader en bossa Forex 

Pla BTC. CEO. Pla BTC 
El teu primer Bitcoin. Projectes blockchain 

Mr. Defi. Inversor i criptoemprendedor 

Aquest esdeveniment serà una oportunitat única per a conèixer de primera mà les 
tendències i desenvolupaments més recents en el món de les criptomonedas. LLos experts 

en el tema compartiran els seus coneixements i projeccionsper al futur del sector. No es 
perdin l'oportunitat d'ampliar els seus coneixements i estar al corrent de les últimes novetats 

en el sector Crypto! T'esperem 

TAULA RODONA AMB NEBULA AGENCY 
̈EL FUTUR DE LA BLOCKCHAIN I EL SECTOR CRYPTO  

25 FEBRER de 10.00 - 14.00 hores. 
AUDITORI NACIONAL D’ANDORRA. AD300 ORDINO 


