
 
 
 
 

Nota de premsa  
 

EDICIÓ NÚM.127 DEL MES DE FEBRER: 

“Ciberseguretat: impacte i certificació” al 22@Update Breakfast  
  

Barcelona, febrer de 2018.- 22@Network bcn, l’Associació d’Empreses i Institucions del 

districte de la innovació 22@, ha celebrat avui a Spaces 22@ l’edició nº127 del 22@Update 

Breakfast, sota el títol “Ciberseguretat: impacte i certificació”.  

 

Enric Peig, Director de l'Escola d'Enginyeria de la UPF i membre de la Junta Directiva de 

22@Network, ha presentat aquesta edició del 22@ Breakfast que ha tractat sobre els riscs 

associats a la xarxa i la manera d'evitar-los en un món hiperconnectat on les vies d'entrada de 

les amenaces es multipliquen i afecten a la vulnerabilitat de les organitzacions.  

 

L'Update ha estat a càrrec de  Javier Fernández Martín, arquitecte de seguretat cibernètica 

a Telefónica i un dels majors experts en aquest àmbit, qui durant la seva 

conferència “L'impacte de la ciberseguretat en els entorns de negoci” ha explicat casos 

pràctics i recomanacions de seguretat.  

 

L'Innovador del mes ha estat  Boris Delgado, Gerent de TIC a AENOR, qui ha explicat els 

estàndards internacionals de seguretat com la ISO 27001 i les normes d'obligat compliment 

com el ENS durant la seva ponència “Estàndards internacionals i la seva certificació en 

ciberseguretat”.  

 

En finalitzar, Antoni Oliva, Director Executiu de 22@Network bcn, ha explicat l’actualitat de 

l’Associació i les novetats al districte 22@.  

El 22@BREAKFAST és el punt de trobada i d'intercanvi d'idees innovadores que, des del 2004, 

se celebra cada mes al Districte de la Innovació. És una oportunitat per conèixer les darreres 

tendències tecnològiques i empresarials, i els progressos que es desenvolupen en l’entorn 22@ 

per a les seves empreses i institucions. Però també és una ocasió per intercanviar experiències 

amb més d'un centenar de directius i professionals vinculats a l'economia del coneixement. 

22@NETWORK BCN és l'Associació d'Empreses i Institucions del districte de la innovació 22@, 

que compta amb més de 100 empreses sòcies i col·laboradors que es beneficien de les 

sinergies que es produeixen en el propi l'àmbit de l'Associació i que s'ha consolidat també com 

un agent actiu del districte i motor de les iniciatives que ajuden al desenvolupament de les 

empreses associades. 

Per a més informació: Gabinet de Comunicació de 22@Network bcn: Filloy Consultors /  93 419 19 86 

/ press@filloy.com  
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