Desvetllant els secrets de la Ciberseguretat amb
Mercè Molist, @pof i @trufae a la Festibity 2016
Dos dels white hats referents en el panorama de la seguretat mòbil
demostraran en directe les debilitats dels nostres smartphones
Com cada any al mes de maig, arriba la Festibity a Barcelona. La festa de les TIC,
organitzada per la Facultat d’Informàtica de Barcelona i FIB Alumni. Una jornada de
networking, humor i grans reflexions que enguany vol demostrar els perills en
ciberseguretat als que ens exposem en el nostre dia a dia.
El pròxim 12 de maig al Pavelló Italià es reuniran més de 600 persones, representants de
les empreses més rellevants del sector TIC, CIOS i també estudiants de la FIB. Tots ells per
veure actuar a dos dels hackers més respectats en l’àmbit de la ciberseguretat mòbil que
els demostraran que els seus smartphones no són tan confiables com pensaven.
Aprendran però com fer front a aquestes debilitats, tan importants a nivell personal com
professional.
El Pau Oliva (@pof) i el Sergi Álvarez (@trufae) són experts en enginyeria inversa i
seguretat forense. Dos especialitats encara poc comuns i molt demandades. Entre d’altres
fites, el Pau ha aconseguit accés a les dades de tots els clients, factures, llistat de trucades,
etc... d’un operador mòbil espanyol. Hagués pogut fer moltes coses amb aquesta
informació però es tracta d’un white hat, un hacker amb principis ètics que va decidir
donar aquesta informació a la companyia per tal que reparessin l’error.
El Sergi Álvarez és el creador de Radare. Una eina opensource que s’utilitza a la enginyeria
inversa i forensics entre altres branques. És la millor eina per ensenyar el funcionament a
baix nivell i el major projecte lliure de seguretat informàtica creat a Espanya.
La Mercè Molist, periodista, escriptora i co autora del llibre “cibercrimen” és una de les
poques dones expertes en ciberseguretat. Articulista de mitjans de renom com el País o el
Confidencial serà l’encarregada de traduir un món tan complexe com aquest als assistents
de la Fibersecurity.
Tot i la serietat i importància de la temàtica d’enguany, la Festibity no abandona mai el
bon humor. Per això serà el Quim Masferrer l’encarregat d’amenitzar la jornada fent-nos
recordar que tot ho podem solucionar amb una mica d’informació i bona voluntat. Entre
consell i consell sobre com estar més segurs amb els nostres dispositius comptarem també
amb la intervenció de DanielEnjoys i el seu formidable espectacle de break dance Mind
Hack. La Consellera de la Presidència, Neus Munté, serà l’encarregada de tancar les
ponències amb la cloenda institucional i donar pas a la festa i el còctel.
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La Fibersecurity, 14a Edició de la Festibity

La Festibity és la festa de les TIC, tot un referent en el sector que aglutina més de
600 professionals i experts del món de les tecnologies de la informació. Al llarg els
seus 14 anys de trajectòria ha tractat temes d’actualitat amb una perspectiva
particular i única: big data, smart cities, energia, salut, innovació...
Organitzada per la Facultat d’Informàtica de Barcelona i FIB Alumni, enguany es
bateja com a Fibersecurity. La temàtica protagonista de la jornada serà la
ciberseguretat i comptarà amb una demostració de hackeig en directe de la mà de
Pau Oliva i Sergi Álvarez, dos referents en temes de seguretat mòbil. Junt a la
ponència de la periodista i co autora del llibre “cibercrimen” Mercè Molist, serà la
oportunitat per aprendre els secrets de la ciberseguretat.
La jornada tindrà lloc al Pavelló Italià (Fira de Barcelona, davant la Font Màgica de
Montjuïc) el pròxim 12 de maig a les 19.30 h.
La Festibity començarà amb un còctel de benvinguda i la presentació de l’actor i
guionista del Foraster (TV3), Quim Masferrer. Seguidament, la Sra. Núria Castell,
Degana de la FIB donarÀ la benvinguda als assistents per cedir el pas als experts en
ciberseguretat i la demostració de hackeig. El Sr. Albert Herrero, president de FIB
Alumni parlarà també d’una “societat digital segura”. Durant la celebració,
gaudirem de l’espectacle de Break Dance “Mind Hack” a càrrec de Daniel Enjoys de
365díasentrenando.
No podria faltar el lliurament dels guardons, la menció FIB, la menció Honorífica, la
menció a la Iniciativa TIC i als FiberEmprenedors. Com sempre comptem amb
representació institucional per concloure una festa tan emblemàtica. Aquest any
serà Neus Munté, Consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya,
l’encarregada de tancar la jornada i donar pas a la festa i el còctel-sopar.
Sempre acompanyats per les millors empreses del sector com a patrocinadors,
Accenture, Cisco, Dell, HPE, IBM, Indra, IPM, Itteria, Mediacloud, Nae, NetApp,
Oracle, SAP, Telefónica, T-Systems, UPC Net i Vodafone. La Festibity compta també
amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona.
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Programa Festibity 2016
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FIB (Facultat d’Informàtica de
Barcelona)
La Facultat d’Informàtica de Barcelona pertany a la
Universitat Politècnica de Barcelona i és una escola universitària que s’encarrega
de configurar, gestionar, organitzar i realitzar el seguiment dels estudis
universitaris en titulacions oficials en el camp de la informàtica i matèries afins.
La FIB, amb quasi 40 anys d’història, més de 290 docents i investigadors i més de
9000 titulats des dels seus inicis, es consolida com una de les universitats
espanyoles en el Academic Ranking of World Universities (Shangai), entre altres
reconeixements.

FIB Alumni (Associació d’antics alumnes
de la Facultat d’Informàtica de
Barcelona)
La FIB Alumni és l’associació sense ànim de lucre dels antics
alumnes de la Facultat d’Informàtica de Barcelona. Els beneficis de la festa de les
tecnologies de la Informació, s’utilitzen per realitzar activitats durant l’any com
seminaris, trobades TIC i formació. A més, també serveix per mantenir viva la
xarxa de networking i la borsa de treball adreçada als socis.
L’associació manté estrets vincles amb la FIB fent donacions a altres associacions i
activitats dels estudiants, com ara la revista Oasi de l’associació homònima o a
l’Associació Cultural FestaFIB que organitza la festa de primavera i és un dels
moviments universitaris que implica a més estudiants i associacions. Un bon
exemple de la implicació de FIBAlumni a la Facultat d’Informàtica és el laboratori
docent de l’edifici B5 a la planta baixa, donació de l’associació a la facultat.
UBICACIÓ
Pavelló Italià (Fira de Barcelona)- Plaça de Carles Buïgas, 08038 Barcelona
Mapa
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DETALLS ESDEVENIMENT
Dijous 12 de maig de 2016
De 19.30 h a 23.30 h
PROGRAMA COMPLET
Material audiovisual
www.festibity.com
@festibity
CONTACTE COMUNICACIÓ
Eli Rodríguez
Philinks Comunica – Agència organitzadora de la Festibity
comunicació@philinks.com

Eli Rodríguez
Philinks Comunica – Agència organitzadora de la Festibity
comunicació@philinks.com

5

