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EDITORIAL

Ara fa un any que començàvem aquest projecte d'elaborar una revista
que aportés valor al sector que representem; l'esport i l'activitat física
com a mitjà per a aconseguir una vida més saludable i de més qualitat.
Durant aquest any hem tret a la llum quatre revistes i em sento molt
satisfeta de la feina de l'equip que ho ha fet possible i de les persones
que han col·laborat desinteressadament aportant el seu coneixement i
experiència: Carles Miñarro, Pablo de los Reyes, Vicente Javaloyes,
Manel Valcarce, Federico Winer, Carles Poyato, Carles Murillo, Manel
Lucas, Toni Brocal, Valentina Murganti i Maria Fernandez, en
representació de l'equip de comunicació de Trib3, totes són primeres
figures del sector econòmic i empresarial esportiu. 

Aquest projecte de la nostra revista pretén donar un espai en el qual
compartir coneixement i actualitat i també presentar el sector davant la
societat com el que és, una economia de servei, que aporta benestar.
Estem al costat de les persones en els seus moments de cura, de
concentració, de salut, d'esforç, de reptes, en definitiva, en tot allò que
ens ajuda a portar una vida més gratificant. Considerem que hem de
posar en valor el que sou, el que som, i la gran qualitat de les persones
que formen aquest sector.

La propera revista sortirà després de la celebració de l'Assemblea
General que vindrà precedida pel I Congrés ADECAFF que serà el
dia 1 de juliol de 2022, nosaltres ja estem treballant. Ha de ser un
dia de germanor, de trobada, de complicitat, però també
d'informació, de coneixement i de repàs del què ha passat per a
entomar el que ha de venir, junts.
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Espero saludar-vos a tots personalment l’1 de juliol, ja sense
mascaretes perquè finalment podem tornar a la normalitat i a fer
esport sense mascareta, és a dir, d'una manera més saludable.
Esperem que això augmenti les altes i la pràctica esportiva, tot i que
sabem que fins al setembre no podem esperar grans moviments.
Tenim un temps, doncs, de preparació, de treball i esperem que
d'il·lusió per un futur amb normalitat en el que la política no
intercedeixi tant en les vides de la ciutadania i de l'empresa i en la que
ambdues parts ens puguem desenvolupar en llibertat i continuar
cuidant-nos.

 Aquest exemplar surt per Sant Jordi, una data especial per a tothom a
Catalunya, espero que gaudiu de la seva lectura, que gaudiu del dia de
Sant Jordi i fins el dia del nostre primer Congrés i assemblea, el proper
1 de juliol,  espero i desitjo que els vostres negocis es vagin recuperant
i la vida torni a fluir per ells.
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ARTICLE D'OPINIÓ
PER AUGUST TARRAGÓ - PRESIDENT D'ADECAFF

5

Toca parlar en positiu del nostre sector

Segurament tots coincidiríem que ens ha tocat
viure un dels moments més complicats del nostre
sector, en el que s'han superposat la crisi de la
pandèmia amb la crisi dels subministraments.
L'impacte que hauran tingut aquestes dues crisis
consecutives és evident que deixarà unes quantes
cicatrius. 

Però, tanmateix, des de l'ADECAFF creiem que ja
és ben hora de començar a parlar en positiu,
mirar el futur en positiu i començar a treballar en
el nou escenari, que ben segur serà bo per al
sector. Entre altres coses perquè la pandèmia ha
servit perquè la societat valorés l’activitat física i
esportiva i els beneficis que pot aportar en la salut
integral de les persones.

A més, el futur que ens espera serà bo per al nostre sector perquè hem après moltes coses
durant l’adversitat de la pandèmia. La capacitat d’adaptació a les circumstàncies i d’escoltar els
nostres usuaris i usuàries s’ha posat de manifest durant tots aquests mesos i estem convençuts
que seran elements que ens permetran tornar a ser atractius per tots els qui ens donaven la seva
confiança i encara no han retornat.

Les coordenades per a continuar construint el nostre sector entenem que entre d’altres han de
tenir en compte els aspectes següents:

POSEM EN VALOR EL NOSTRE PRODUCTE. ALLÒ QUE FEM.1.
Tenim un producte guanyador en el nostre sector. Cada cop és més evident que l'activitat física i
esportiva està més integrada en la vida de les persones, des dels més petits als més grans. Perquè
l'activitat física i esportiva aporta salut, aporta relacions, aporta emocions positives i en definitiva
aporta VIDA. Vivim millor quan som persones actives. 

Amb aquest "producte" tenim un dels principals elements per ser optimistes de cara al futur.
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2. POSEM EN VALOR EL NOSTRE SECTOR. ALLÒ QUE SOM.
El nostre és un sector que en poc temps ha canviat moltíssim. Som més dels que érem i molt més
diversos del que érem. Molts i diferents models de negoci, molts i diferents tipus d'empreses,
moltes ofertes diverses en el mercat que en definitiva constaten que hi ha lloc per a tothom i que
l'objectiu comú ha de ser fer créixer el pastís. 

Que siguem molts més i molt més diversos en realitat vol dir que la competència augmenta i per
força augmenta el nivell de tots nosaltres junts i de cadascun de nosaltres per separat. Un mercat
que creix sempre és un mercat millor. Per tant, som un sector viu, divers, fort i en el que cada cop
hi ha més capacitat per adaptar-se i continuar aprenent. 

Personalment, us diré que tinc orgull de sector, perquè veig i conec cada cop més persones i
m'adono de la gran diversitat i la gran capacitat que tenim. 

3. NO PAREM DE RECLAMAR UN MILLOR TRACTE PER PART
DELS QUI ENS GOVERNEN.
Si és important que tinguem clar que d'aquesta crisi només ens en sortirem nosaltres, considerem
que és igualment important, i a més és just, que les administracions que ens han perjudicat i que
haurien de vetllar perquè els nostres negocis els puguem desenvolupar en un entorn amigable i
respectuós, entenguin que ara toca que ens compensin i contribueixin que el nostre sector
recuperi l’empenta d’abans de la pandèmia. 

No pararem d'insistir que el que estem vivint des d'aquell trist 13 de març de 2020 no ha estat
responsabilitat nostra i no se'ns pot fer pagar el preu d'unes decisions que, per molt que fossin
necessàries, han estat carregades a les nostres espatlles injustament. En la gestió de la
postpandèmia toca que els governs actuïn amb responsabilitat i que cadascun d'ells entomi el que
li competeix:

L'IVA ha de reduir-se de manera immediata. Recordem que som l'únic dels sectors
més afectats pels tancaments i restriccions de la pandèmia que continuem amb un IVA
del 21%. El govern espanyol té una oportunitat d'or amb la tramitació i aprovació de la
Ley del Deporte i entenem que no seria coherent haver reconegut l’activitat física com a
servei essencial i mantenir-nos en un tracte fiscal tan discriminatori.

Ajudes directes. La Generalitat ha de desencallar de forma urgent la tercera ajuda
directa que estem reclamant i negociant fa molts mesos. És molt urgent que es
desencalli. Entenem que hi ha dificultats administratives per a la gestió dels ajuts, però,
tanmateix també és important que el Govern empatitzi amb les nostres empreses que
hem suportat i pagat de les nostres butxaques els efectes de la crisi pandèmica i dels
subministraments. Per tant, és URGENT que el govern català desencalli de manera
immediata les ajudes directes que compensin parcialment el mal causat per la
pandèmia i les restriccions a les quals se’ns ha sotmès.
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4. PROMOGUEM I DONEM SUPORT A TOTES LES INICIATIVES
QUE FAN CRÉIXER LA PRÁCTICA D'ACTIVITAT FÍSICA I
L'ECONOMIA DE L'ESPORT.

Com a sector, i en especial des de les associacions com ADECAFF, hem de donar suport a tot allò
que aporti rellevància i valor a l’ESPORT. L’esport en majúscules. Tot allò que contribueixi a
construir un país esportiu contribueix a la consciència esportiva de tothom, a normalitzar l’esport i
l’activitat física en la vida de les persones, en definitiva a més practicants i més actius.

Des d’aquest punt de vista ens sembla rellevant que des de les Administracions es promoguin
esdeveniments esportius que generin activitat econòmica, desenvolupament tecnològic, imatge de
país esportiu i majors oportunitats de pràctica esportiva per a tota la ciutadania.
Des d’ADECAFF sempre donarem suport i estarem al costat dels esdeveniments esportius que
generin impacte i facin créixer el pastís.

5. FEM FORTA L'ASSOCIACIÓ.

Necessitem tenir una ADECAFF forta perquè necessitem un sector amb una veu molt potent. 
Els que sou associats de l’ADECAFF sabeu que l’associació ens aporta valor, està al nostre costat,
ens aporta recursos, eines i informació. I alhora l’ADECAFF ens representa davant de tothom i ens
dóna rellevància i capacitat de negociació conjunta.

Però també és important que sapigueu que tots i cadascun de vosaltres, de nosaltres, aportem
valor a l’ADECAFF. No som res si no som molts, en el meu ideal hauríem de ser tots. Per això us
agraïm que contribuïu a fer grossa l’ADECAFF i alhora invitem a tots els que encara no en són
associats que facin el pas, que s’associïn, perquè no es tracta només del que l’ADECAFF em pot
aportar, es tracta també del que cadascun de nosaltres aportem a l’ADECAFF, aportem al sector.
Si tenim una ADECAFF forta i un sector fort estem convençuts que serem capaços de construir
també un millor escenari en el qual tots els nostres negocis funcionin millor.

El futur que ens espera com a sector és molt esperançador. Fem-lo possible des del treball
individual de cadascuna de les nostres empreses i des del treball conjunt de tothom.
Pensem en positiu i fem que el 2022 sigui un punt d’inflexió en la recuperació econòmica i en
l’objectiu de contribuir a una societat més activa i més saludable.
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L'OPINIÓ DE L'EXPERT
TONI BROCAL
FUNDADOR EUROPEAN SPORT & HEALTH
INSTITUTE (ESHI)

Si hi ha algun tema que se m’ha fet recurrent
durant aquests dos últims anys, ha estat el
vinculat a la paraula “digital” o “digitalització”.

Crec que se’ns ha fet pales que la velocitat a la
qual la majoria de nosaltres anàvem fins a març
de 2020 no era suficient i que possiblement hi
havia una llista de “tasques pendents” massa
pendents.

Hem parlat molt de digitalització i ho
continuem fent. Alguns operadors vam
començar a emprar eines digitals (en alguns
casos per obligació, com les apps de reserves,
xarxes socials, zoom’s o similars) i vam
començar a dir que ens estàvem digitalitzant.
I... penso que no, que un cop més confonem les
formes amb el fons. Vam continuar fent el que
fèiem però fent ús d’aquestes eines, sense cap
mena de reflexió sobre el model, sobre les
noves possibilitats, nous productes o serveis,
sense parlar o revisar processos, sense un
canvi de pensament.

Camins digitals & Fitness

Diria ara que el més important de tot, és
justament aquest canvi de pensament.
Replantejar les coses des d’un punt de vista
que ens vingui donat per un pensament
digital.

Quan fem aquest canvi, és quan
possiblement ens canviï a cada un de
nosaltres el nostre paradigma i és des
d’aquest punt des d’on podem refer el
nostre model.

En un sector on una eina tan bàsica com un
software de gestió de clients (els famosos
CRM’s) no tenia penetració, deixa en
evidencia moltes coses a fer abans de
començar per la teulada.
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Així doncs, et convido a fer alguns exercicis previs a pensar a digitalitzar-te, en
pensar en metaversos o en realitats augmentades o en tindre clients 100% digitals. 

Et convido a:

Decideix qui és el teu client... i qui no (i, això és dur de fer)

Dissenya la proposta de valor que has d’oferir a aquest client amb els teus
productes i serveis, com ajudaràs a les persones, a quin “dolor” dones
solució,  i... no pensis ja en espais i activitats. Els espais i activitats seran
físics al teu centre o en molts altres formats portats de la teva mà i
segurament conseqüència d’aquesta reflexió. 

Dissenya el “viatje de client”, on ets necessari, com ho faràs palès i fes-ho
pensant en 360º. El nostre client actual és una persona hiperconnectada e
hiperinformada. Si sent que no som necessaris, ens deixarà aviat. 

Redissenya o fes de nou els processos que t’han de permetre la màxima
eficiència en la relació amb el teu client, en la presentació del teu servei
i en la venda del teu producte (i no una sola vegada sinó amb recurrència).
T’han de permetre també obtindre la màxima informació del teu client i és
amb aquest coneixement amb el qual podràs tenir una bona base, escalable,
que et permeti obtindre dades i gestionar-les.

Des d’aquest punt, pensa en com ha de ser viscuda l’experiència,
omnicanal, que el teu client ha de tindre amb els teus serveis i productes i
que difícilment trobarà a una altra banda.

I, ara... pensa amb les eines digitals i la tecnologia que et fa falta per poder
tirar endavant amb tot el que he mencionat fins ara.

Per últim, paciència, aquest nou camí no acaba, en tot cas, tot just comença.
L’obtenció de les dades, la gestió que en faràs, l’anàlisi dels indicadors i la
revisió permanent de tot l’ecosistema serà una constant en el teu negoci. 



ESPAI DEL PATROCINADOR
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RibéSalat, en col·laboració amb Adecaff ha dissenyat un producte
específic per cobrir el associats dels gimnasos amb l’objectiu d’oferir
cobertura d’accidents segons marca el Decret 58/2010, de 4 de maig en
el seu article 152 on es determina l’obligatorietat de contractació d'una
assegurança d'accidents per part dels centres a favor dels seus usuaris.

Què oferim? Avantatges

Assistencia sanitària per
accident esportiu

Esports fora de les
instal·lacions del centre

(dirigides i sota la supervisió
d'un tècnic del centre)

Esports i Activitas amb Cobertura

Sala de Fitness (Cardio, Musculació, Sala de Màquines i altres)

Activitats Dirigides (Spinning, Pilates, Yoga, Running, Natació, Aquagym,
Estiraments, Tonificació, altres activitats dirigides pel centre)

Padel, Tennis, Squash

Inclusió d'altres esports (comunicar) 

Cost: 0,80€ any / usuari per el Gimnàs
Venta a públic: a decisió del Gimnàs

Per a més informació sobre aquest producte contacta a: adecaff@ribesalat.com
#SomosRibéSalat www.ribesalat.com 



Els atacs cibernètics en 2021 han tingut un augment exponencial (+ 1500%) i no importa el
sector o la geolocalització: a nivell mundial hi ha més de 40.000 ciberatacs al dia amb un
valor mitjà de cost associat a incidents de 75.000€.

És molt probable que les exposicions derivin d'un augment de l'ús de les components
tecnològiques en el dia-dia i de la migració orgànica de dades personals i sensibles a
plataformes cloud o a la hiperconnectivitat deguda a l'ús de xarxes socials i plataformes
d'última generació. Estem vivint un augment en els atacs cibernètics que es van manifestar
per primera vegada durant la pandèmia de Covid-19.

Els ciberatacs a gimnasos s'han incrementat en la pandèmia, afectant les seves classes en
línia, cursos o aplicacions de benestar per a clients. Ataquen a les plataformes més habituals
que utilitzen per a oferir els seus serveis, com a Zoom, Google Meet, Google Classroom,
entre altres.

El problema no ha fet més que empitjorar en els ciberatacs que ja es venien produint, com
són els robatoris de dades personals de jugadors, clients i usuaris, així com les estafes en
esdeveniments esportius o el Hacking en les competicions esportives que han interromput el
funcionament o diverses deepfakes.
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L'EVOLUCIÓ DELS RISCOS CIBERNÈTICS I AFECTACIÓ
EN EL SECTOR ESPORTS

QUINA HA ESTAT L'EVOLUCIÓ D'ATACS CIBERNÈTICS EN EL 2021?

VALENTINA MURGANTI

DIRECTORA DE LÍNIES
FINANCERES RIBÉSALAT,
ESPECIALISTA EN CYBER

https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
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El tipus d'atac més comú en qualsevol sector de negoci seria el Pishing mitjançant Smishing,
que ocorre quan els delinqüents envien correus electrònics o missatges de text que semblen
provenir d'una font legítima, com del seu propi gimnàs o d'una oferta comercial qualsevol.
Aquests missatges, sovint, contenen enllaços que condueixen a llocs web maliciosos que
poden robar informació personal o infectar una computadora amb malware, o qualsevol altre
dispositiu des del qual es tingui accés com podria ser un mòbil. L'atacant enviarà al client un
correu electrònic que sembla ser d'un gimnàs, suplantant la seva identitat. El correu
electrònic demanarà al client que descarregui un arxiu (o accedeixi a un enllaç), que en
realitat és una peça de malware o redirigirà a un URL maliciós. 

El que és important recordar és que els atacants sempre busquen noves maneres d'explotar
la situació, així que cal parar esment a noves i potencials estafes.

Altres tipus comuns d'atacs inclouen Ransomware, que és quan els delinqüents xifren els
arxius d'una víctima i exigeixen un rescat per a desxifrar-los. Alguns altres, com atacs de
denegació de servei (DDos), que es produeixen quan els delinqüents sobrecarreguen un lloc
web o un servidor amb trànsit perquè no estigui disponible per als usuaris legítims són també
molt freqüents. Aquests tenen un impacte en l'operativitat amb els clients i també depenent
del model de negoci en els seus proveïdors o altres portadors d'interès amb processos o
rutines automatitzades vinculades.

Per exemple, el ciberatac més destacat en el món de l'esport en 2021 va tenir lloc al març,
quan es van robar les dades personals de milions d'usuaris de l'aplicació MyFitnessPal, on
s'haurien vist compromesos directament a 150 milions d'usuaris. Amb la creixent popularitat
de les plataformes digitals i la creixent quantitat de dades personals que s'emmagatzemen en
aquestes plataformes, el risc d'atacs cibernètics en el món dels esports només augmentarà
en el futur. Els esportistes, atletes, organitzacions i els organitzadors d'esdeveniments han de
ser conscients dels riscos i prendre mesures per a protegir-se i protegir els seus clients /
usuaris.

QUINS SÓN ELS ATACS MÉS COMUNS I MÉS RECENTS?

https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
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Els gimnasos han d'assegurar-se que els seus sistemes de ciberseguretat estiguin actualitzats
i siguin eficaces per a protegir les seves dades i la seva activitat esportiva. 

Si, a més, tenim en compte que el temps mitjà de recuperació de mitjana després d'un
ciberatac i la seva resolució d'origen s'executa en un termini de 9 mesos, dels quals 23 dies
de mitjana poden provocar una interrupció directa del negoci, necessitarem eines de
transferència de risc cap al mercat assegurador.

La solució asseguradora de ciberseguretat, s’ha de contemplar com una pòlissa vital per
l’operativa i custòdia informació com a essencials. Aquesta  pot operar i ser un recurs en la
gestió d'incidents, en la responsabilitat per ús i tractament d'informació, en la responsabilitat
per desenvolupament d'activitats en mitjans de comunicació digital, l'extorsió cibernètica,
interrupció en les xarxes, davant els proveïdors externs de serveis, sancions PCI ( Peripheral
Component Interconnect Express), recuperació de dades, entre altres.

QUINES MESURES ES PODEN ADOPTAR I COM MITIGAR EL RISC
CIBERNÈTIC?

EN QUÈ CONSISTEIX UNA PÒLISSA D'ASSEGURANÇA
CIBERNÈTICA?

Es tracta d'una assegurança que cobreix les responsabilitats i danys propis davant possibles
fugides de seguretat, ataquis hacker, virus informàtics, empleats deshonestos o negligents,
fugida d'informació i robatori d'identitat, entre altres, que avui dia amb l'especialització del
producte es complementen amb serveis addicionals de consultoria, formació per als seus
empleats, o altres serveis tecnològics que necessitin els clients per a protegir-se o mitigar les
conseqüències que poden derivar d'un ciberatac.

QUAN S'ACTIVARIA AQUESTA PÒLISSA?

Quan sigui necessari demostrar o tinguem dubtes de si s'està explotant o hem estat
ciber-atacats.
Quan necessitem resoldre un ciber-atac. 
Quan necessitem obtenir una valoració pericial de l'abast i pèrdua. 
Quan necessitem solució de consultors, experts informàtics, legals, de comunicació,
relacions públiques, entre altres. 

https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
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INTRODUCCIÓ AL METAVERS

El Metavers és un món virtual, un al qual ens connectarem utilitzant una sèrie de dispositius que
ens faran pensar que realment estem dins d'ell, interactuant amb tots els seus elements. Serà
com realment teletransportarse a un món totalment nou a través d'ulleres de realitat virtual i
altres complements que ens permetran interactuar amb ell.

Els mons virtuals no són res nou, i existeixen una gran quantitat d'ells, sobretot en el sector dels
videojocs. Tu et crees un personatge o avatar, i t'endinses en aquest món a viure aventures a
través del teu ordinador. No obstant això, el metavers no cerca ser un món de fantasia, sinó una
espècie de realitat alternativa en la qual podrem fer les mateixes coses que fem avui dia fora de
casa, però sense moure'ns de l'habitació.

Un Metavers també podria tenir la seva pròpia economia, amb alguna mena de moneda virtual
que puguem comprar amb els nostres diners reals, o guanyar d'alguna manera dins de les
interaccions que ofereixi.

Les plataformes “move to earn” a penes estan emergint, i ho fan en un planeta en el qual molts
s'esforcen perquè els esports electrònics (eSport) siguin part dels Jocs Olímpics. Això succeeix al
mateix temps que les persones s'allisten per a conviure molt més en l'univers virtual que
s'expandeix, mentre el món físic i el digital s'estan engranant de tal manera que, cada vegada, és
més difícil percebre'ls per separat.

Per a reconèixer tota l'activitat física que realitzes, el joc connecta amb una aplicació fitness que
carrega les dades de tots els passos que dones. 

El futur de l'entrenament ja no és entrenar en línia, ara és fer-lo de manera immersiva i mentre es
juga a un videojoc. Pot fer-ho monitorant les seves pulsacions, veient a temps real quantes
calories crema i, cosa que és encara més important, compartint aquest moment amb altres
usuaris, siguin amics o desconeguts, siguin a prop o jugant i entrenant a l'altre costat del món.

QUÈ ÉS? 

METAVERS & FITNESS - COM ES CONNECTEN AQUESTS DOS MONS?

(Fernández, 2022)

(Vanci, 2022)

(López, 2022)

https://www-cmdsport-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.cmdsport.com/esencial/cmd-fitnessgym/iva-contrario-la-constitucion-al-espiritu-las-leyes/amp/
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ENS HA AGRADAT...

TRIB3 s'alia amb OliveX per a obrir el seu primer gimnàs en el Metavers. 

L'EQUIP DE COMUNICACIÓ DE TRIB3 ENS HO
EXPLICA

Introducció sobre el Fitness en el Metavers

El Metavers és un món virtual, partint de la nostra actual interacció 2D amb la Internet i
convertint-lo en 3D.

En aquest món virtual, la gent podrà fer gairebé qualsevol cosa, amb qualsevol persona, en
qualsevol lloc (real o imaginari), des de la comoditat del seu saló.

Encara que aquest concepte pugui semblar fantasiós avui dia, els mons virtuals han gaudit
d'una immensa popularitat durant un temps sorprenentment llarg. En la primera dècada del
segle XXI, el primer concepte de "univers digital" àmpliament difós va ser Second Life, que ens
va donar una idea del que els mons virtuals podien oferir als seus usuaris. Va ser, per a milions
de persones, la seva primera interacció amb un món digital, responsable de fomentar
comunitats estretes i de facilitar l'accés a les persones amb discapacitats físiques. Tenint en
compte la tecnologia disponible en aquest moment, era una oferta impressionant per als
usuaris del món virtual. No obstant això, la seva interfície era inadequada, els seus requisits de
maquinari pesat i la seva funcionalitat limitada, van impedir que es convertís en l'oferta
emocionant de les interaccions d'avui dia.

La tecnologia evoluciona ràpidament, i la nostra comprensió de com els usuaris interactuen
amb ella també s'ha desenvolupat, la qual cosa ens permet utilitzar-la com a nou potencial
fusionant la tecnologia i la indústria del fitness.

OliveX està creant experiències de fitness lúdiques amb blockchain, en associació amb
marques de jocs i de fitness de primera qualitat per a oferir als usuaris una experiència de
fitness immersiva i dotar-los de drets de propietat digital - entra en el Metavers del Fitness.
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Quines activitats s'ofereixen en el
Metavers?

Tot això s'està desenvolupant encara, però el
metavers podrà reflectir el que podem fer en
el món real. Esperem que pugui connectar a la
gent més estretament amb marques i amb
experiències.

Quines activitats s'ofereixen en el
Metavers?

TRIB3 s'ha associat amb OliveX, que és pionera
en el Metavers del Fitness, perquè vol unir el
físic i el digital. La seva visió és treballar amb
marques amb visió de futur per a crear
oportunitats, obrir el mercat i connectar el
virtual amb el món físic.

Alguns dels nostres plans amb OliveX inclouen
la "conversió" dels nostres SWEAT Points, que
els clients guanyen entrenant amb nosaltres,
en tokens per a utilitzar-los dins del metavers i
també per a permetre que la gent pagui les
sessions físiques amb criptomonedes.

També tenim l'oportunitat que el món del
fitness es dirigeixi a nous mercats com el de
les criptomonedes, els jocs i la música.
Aquestes comunitats podran utilitzar DOSE
com a forma de pagament i recompensa (en el
futur) a través de models de "move to earn".
Uneix a les marques de fitness per a ajudar les
persones a ser més actives.

Si l'avatar en el Metavers fa esport, té un
impacte en la persona "real"? En quin sentit?

El joc Dustland Runner recompensarà el
rendiment físic dels jugadors en el món virtual
amb l'ecosistema de OliveX (el Metavers del
Fitness forma part d'ell) amb tokens DOSE, que
poden utilitzar-se per a millorar el personatge i
accedir a funcions addicionals. Els NFT
col·leccionables es poden utilitzar en el joc.

Com puc formar part de TRIB3 en el
metavers? Haig de ser membre de TRIB3 o hi
ha una manera de pagar per a estar dins
d'aquest món virtual?

Estem treballant en això actualment i es
donaran més detalls sobre aquest tema.

Creieu que tenir TRIB3 en el Metavers podria
ser una manera d'atreure a un públic
diferent al vostre gimnàs?

Sí, això esperem. Volem que més persones
gaudeixin dels beneficis d'un estil de vida
saludable. El llançament de Dustland Runner és
la sinergia perfecta entre la web 3.0, el
blockchain, el fitness i el metavers, i estem
desitjant que els usuaris comencin a utilitzar-lo!

La visió és atreure al major nombre possible de
persones a blockchain i al metavers, ludificant
el fitness al mateix temps que es creen
incentius i recompenses que motivin i animin
als jugadors a mantenir-se actius



Més info a: 
trailwalker.oxfamintermon.org  

Més info a: 
verticalmontserrat.org



Ets un anunciant i vols
aparèixer en la revista

ADECAFFITNESS? 
 

Més informació a: 
adecaff@adecaff.cat 

 
 

Ets un centre esportiu i vols
que algú defensi els teus

interessos?
 

Associa't a ADECAFF, la
patronal catalana del

Fitness.
 

Més informació a: 
info@adecaff.cat 

PRIMER CONGRÈS ADECAFFPRIMER CONGRÈS ADECAFF
1 DE JULIOL1 DE JULIOL

GUARDEU LA DATAGUARDEU LA DATA
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