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TEXT 3
Llegiu el text i, a continuació, tracteu de convèncer el vostre company o companya segons els 
arguments que us donem.

El bitcoin, entre la bombolla i la consolidació

En només quatre anys, el valor del bitcoin, la moneda virtual més popular, s’ha multiplicat per 16.886. Si el 

maig de 2013, un bitcoin es cotitzava a 106 dòlars, el 15 de desembre arribava gairebé als 17.900. Que el valor 

d’aquesta moneda virtual hagi pujat com l’escuma en tan poc temps respon a les regles de l’oferta i la demanda 

i a la seva estrena, des del passat 11 de desembre de 2017, en el mercat de futurs de Chicago. «Tot i que l’oferta 

de bitcoins creix en el temps, ho fa a un ritme molt més lent que la demanda actual; per tant, el seu valor puja», 

explica Benja Anglès, doctor i professor de Dret Financer i Tributari de la UOC.

Els experts coincideixen a assenyalar que es fa difícil predir el comportament que pot tenir aquesta moneda 

virtual, que es va començar a establir com un sistema de pagament a partir de l’any 2009. «Dependrà de la 

confiança que mostrin els usuaris perquè s’acabi consolidant com un mitjà de pagament o bé s’acabi convertint 

en la bombolla especulativa més gran de la història», resumeix el professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia 

i Telecomunicació de la UOC Víctor Garcia.

De què dependrà, doncs, que es consolidi o que mori? El doctor Benja Anglès dibuixa diferents escenaris que 

poden conduir o bé a la caiguda en picat del valor del bitcoin o bé a la consolidació d’aquesta moneda virtual, 

inventada per un informàtic anònim suposadament vinculat al moviment anarquista, com a reacció a la crisi 

econòmica i als bancs centrals.

uoc.edu (adaptació)
OPCIÓ A 
Creus que el bitcoin és una moneda virtual segura que pot convertir-se en una alternativa a les monedes 
encunyades pels estats i al sistema financer actual, altament especulatiu. Penses, a més, que el bitcoin es 
consolidarà, perquè el comerç electrònic és un sector a l’alça.

OPCIÓ B
Creus que el bitcoin no és una moneda segura i que no constitueix cap alternativa seriosa al sistema monetari  
i financer actual. Penses, a més, que constitueix un exemple de bombolla especulativa motivada per l’impuls del 
comerç electrònic i la crisi econòmica, que l’ha convertit en un valor refugi.


