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PIMEC Girona organitza una trobada sobre 

ciberseguretat aplicada a les pimes 

Especialistes i professionals del sector parlen dels atacs que poden patir les 

empreses i de les estratègies que es poden fer servir per protegir els negocis   

Girona, 7 de maig de 2019. PIMEC Girona ha organitzat avui un acte sota el tílol 
'Ciberseguretat; atacs i estratègies de defensa per a les pimes, que ha servit per 
introduir el món de la ciberseguretat a través de casos pràctics per conèixer les 
vulnerabilitats a les quals estan sotmeses les empreses i per descobrir com es poden 
protegir.  

La jornada, que ha comptat amb una quarantena d’assistents, ha partit de la premissa 
que el 2018 un 87% de les pimes van ser víctimes de ciberatacs produïts pel mal ús de 
les noves tecnologies. A partir d’aquí, s’han analitzat i detallat conceptes com el 
phishing, malware i ramsomware, alguns dels mètodes que utilitzen els ciberdelinqüents 
i que el teixit empresarial cal que tingui en compte.  

El president de PIMEC Girona, Pere Cornellà, ha obert i tancat un acte que ha comptat 
amb especialistes i professionals del sector que han exposat les estratègies que poden 
fer servir les pimes per protegir els seus negocis.  

El soci fundador d’Evidències Digitals.cat, pèrit judicial i informàtic forense, Bruno 
Pérez, ha explicat al públic en què consisteixen aquests termes i quines implicacions 
tenen, davant els nous fluxos de treball que condueixen cada vegada més les nostres 
dades fora de les xarxes corporatives, cap a dispositius i aplicacions que la mateixa 
empresa no controla. 

En la seva intervenció, el cap de la Unitat Policial de Ciberseguretat dels Mossos 
d’Esquadra, Roger Martínez, ha parlat de les principals amenaces i mètodes que 
utilitzen els ciberdelinqüents. 

D’altra banda, el director de Tecnologia i Innovació de PIMEC, Andreu Bru, ha donat a 

conèixer els diferents sistemes de ciberseguretat gestionada amb solucions concretes 

per a les pimes, tot destacant que l’augment dels atacs s’atribueix a l’increment dels 

punts d’accés de més risc i a la falta d’atenció a la seguretat i la protecció de dades. 
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