El II Congrés en Seguretat a la Xarxa vol potenciar la cultura i la
seguretat en el món digital
Els experts asseguren que el 50% dels usuaris utilitzen una única
contrasenya
El regidor d'Empresa, Innovació i Ocupació, Marc Arza, i els professors universitaris Jordi
Serra (UOC) i Jordi Castellà (URV) han presentat aquest dijous al migdia el II Congrés en
Seguretat a la Xarxa que tindrà lloc a l'Auditori Antoni Gaudí de firaReus el proper 16
d'octubre. Entre els objectius que persegueix el congrés és el de sensibilitzar però sobretot
potenciar la cultura de la seguretat en el món digital. De fet, l'organització del congrés ha
assegurat que el 50% dels usuaris utilitzen una única contrasenya en els diferents comptes
que tenen a Internet.
El regidor Marc Arza ha explicat que acollir un certamen d'aquestes característiques posa de
relleu la potencialitat del territori en matèria digital. Arza ha assenyalat que al polígon del
Tecnoparc i a ciutat veïnes hi ha instal·lades diferents empreses (Insa, Grupo Castilla entre
d'altres) que donen feina a més de 1.000 persones. "Confiem que aquest congrés adreçat a
tothom que tingui interès pel món digital serveixi per fer soroll i ubicar Reus com una ciutat
clau en el món TIC" ha afirmat el regidor.
De fet, el titular de la regidoria d'Empresa, Innovació i Ocupació ha dit que la "força" d'aquest
congrés passa per la quantitat de ponents que hi ha del Camp de Tarragona i pel suport i
participació del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT).
De la seva banda, el professor de la URV, Jordi Castella, ha insistit que una de les fites que
cal assolir és "sensibilitzar" a professionals i estudiants dels "riscos que hi ha a la xarxa i el
vulnerables que podem arribar a ser si no som curosos a l'hora d'utilitzar els comptes que
tenim a les xarxes socials o en el moment de fer transaccions econòmiques".
Des de l'organització s'espera que prop de 300 persones -entre estudiants de la URV, UOC i
professionals del món de les noves tecnologies- assisteixin a aquest congrés de seguretat.
El II Congrés en Seguretat a la Xarxa obrirà portes a primera hora del matí del proper 16
d'octubre. L'acte d'inauguració anirà a càrrec dels professors Jordi Serra i Jordi Castellà que
estaran acompanyats pel rectors de la UOC i la URV, Josep A. Planell i Josep Anton Ferré
respectivament, i Sr. Marc Arza regidor d’Innovació, Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de
Reus. Entre els ponents destaquen les participacions de Vicente Díaz, Urko Zurutuza, Pedro
Sánchez, Carlos Fragoso, Tomàs Roy o Nacho Alamillo. La inscripció és gratuïta i inclou el
dinar.

L'acte acabarà a la tarda amb una ponència on es presentaran els millors treballs finals del
Màster Interuniversitari de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les
Comunicacions (MISTIC).

