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municació Bernat Castro, conegut 
com a @Berlustinho a Twitter. 

La Catosfera d’enguany servirà 
també per reflexionar sobre projec-
tes periodístics que neixen i creixen 
en l’entorn digital. Serà diumenge 
a la tarda i hi participaran Arturo 
Puente (eldiario.es), Álvaro Cora-
zón Rural (Jot Down), Vicente Fer-
rer (Vice), Laia Altarriba (Jornada) 
i Anna Surinyac (5W), en una xerra-
da moderada per la subdirectora de 
l’ARA Sílvia Barroso. 

El germen de la Catosfera es pot 
rastrejar fins al 2008, amb una re-
unió de bloguers a Granollers. Els 
participants volien dissenyar una 
trobada on poder coincidir amb els 
sectors més emprenedors i actius de 
la internet catalana. El 2012 va 
adoptar el nom definitiu i, tres anys 
després, es va traslladar a Girona. 
Enguany les sessions són a l’Audito-
ri Josep Irla, al centre de la ciutat, 
tot i que es poden seguir també per 
streaming.e 

La Catosfera aborda els perills de 
la infoxicació en l’era de les dades

El cicle de debats torna amb noms com Antoni Bassas, Mònica Terribas i David Fernàndez

EL FUTUR DEL PERIODISME

La Catosfera torna a rodar per ana-
litzar la relació entre internet i co-
municació a Catalunya. Girona aco-
llirà per tercer cop consecutiu 
aquest cicle de debats que, enguany, 
se celebra sobre un inevitable as-
cendent: la tensió política del mo-
ment. Seran dues jornades intenses, 
divendres i dissabte, organitzades 
per Tirabol i que tenen en l’ARA un 
dels seus mitjans oficials. 

Els promotors de la trobada han 
volgut convocar alguns dels princi-
pals noms del periodisme del país. 
Així, per a la taula inaugural –titula-
da “Reptes del periodisme en l’era 
de la infoxicació”– hi participaran 
Antoni Bassas, Mònica Terribas, 
David Fernàndez i Jordi Sellas, mo-
derats per la també periodista Ma-
riola Dinarès. 

La taula més política és la que re-
uneix periodistes que treballen o 
han treballat per a partits. Així, hi 
parlaran els directors de comunica-
ció del PDECat, Toni Aira, i d’ERC, 
Carles Foguet, a més de l’excap de 
premsa de la CUP, Jordi Salvia. Tots 
tres debatran sobre l’ús de les xar-
xes socials en l’àmbit de la comuni-
cació política en una taula rodona 
moderada pel subdirector de Nació 
Digital, Ferran Casas. 

Un altre dels debats que tindrà el 
moment polític com a teló de fons 
serà el titulat “Com construir una 
comunicació efectiva a la xarxa” i 
que comptarà amb les experiènci-
es de Patricia Plaja, cap de comuni-
cació dels Mossos d’Esquadra; Leti 
Rodríguez, social media manager de 
Moritz Barcelona, i l’assessor en co-
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El periodista i fotògraf Jordi Borràs, un dels participants en l’edició de l’any passat de la 
Catosfera, durant la seva intervenció. CATOSFERA

Actualitat  
El moment 
polític 
marcarà 
una bona part 
dels debats

Uns investigadors de se-
guretat informàtica han 
trobat en el protocol de 
xifratge WPA que pro-
tegeix les connexions 

wifi un defecte que permet als mal-
factors digitals interceptar les dades 
que circulen entre ordinadors, taule-
tes i smartphones i els punts d’accés 
sense fils que els connecten a inter-
net i, fins i tot, injectar programari 
maliciós als dispositius mitjançant 
les pàgines web que visiten.  

El forat de seguretat ha estat ba-
tejat com a KRACK i us n’estalvio 

El vostre wifi té un forat  
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els detalls tècnics, però afecta tant 
el protocol WPA com la variant 
WPA2. Com que la gran majoria 
dels terminals domèstics i una part 
significativa dels empresarials acce-
deixen a internet mitjançant xarxes 
sense fils, es pot dir que pràctica-
ment totes les dades personals o fi-
nanceres que transferim digital-
ment han passat a ser potencial-
ment vulnerables. Cal dir que enca-
ra no s’ha detectat cap cas 
d’intromissió que aprofiti KRACK, 
però ara que s’ha fet públic és molt 
probable que algú s’hi posi. 

Els fabricants de dispositius i 
d’equipaments de xarxa ja han estat 
informats del defecte, que afecta 
tots els sistemes operatius però 
molt especialment Linux i les versi-
ons recents d’Android. Microsoft ja 
ha distribuït un remei per a Win-
dows 7, 8 i 10 i sembla que Apple el 
té preparat per als seus macOS, iOS, 
watchOS i tvOS, tot i que encara no 
l’ha distribuït.  

Mentre el fabricant del vostre 
dispositiu no us proporciona una 
actualització que resolgui el proble-
ma –sempre apliqueu les actualitza-

cions tan aviat arriben, oi?–, podeu 
adoptar algunes precaucions: evitar 
les xarxes wifi públiques; visitar no-
més les variants https de les pàgines 
web on hàgiu d’introduir qualsevol 
informació; comprovar que a la bar-
ra d’adreces del navegador hi ha la 
icona del cadenat; xifrar els missat-
ges de correu electrònic o de xat; 
amagar el nom del vostre punt d’ac-
cés wifi per dificultar que algú el su-
planti, i, sobretot, donar la tabarra a 
la vostra operadora fins que us pro-
tegeixi el router d’ADSL o fibra con-
tra KRACK.e 

● Quines tendències creu que 
poden ser més útils a l’espai ca-
talà de comunicació? 
Després de molts anys, sembla 
que l’audiovisual està trobant els 
seus models d’integració i de ne-
goci. Aquí és on veurem més mo-
viment els pròxims anys, sempre 
lligat al valor dels continguts. Ha 
sigut una batalla titànica, però la 
gent està aprenent que val la pe-
na pagar un preu per segons 
quins continguts. 
 

● Els mitjans catalans aprofiten 
bé la potencialitat de les xarxes? 
Si entenem per mitjans catalans 
aquells que fan servir la llengua 
catalana, la resposta és que sí. 
Només cal veure els llistats d’au-
diència mensuals per trobar-hi 
xifres molt significatives i repre-
sentatives del total potencial de 
catalanoparlants. L’espai digital 
ha sabut dignificar-se amb pro-
jectes sòlids i seriosos. 
 

● Les xarxes socials són compe-
tència dels mitjans?  
Per a mi són sempre comple-
ment. Un camí que ens porta del 
soroll a l’article exacte que volem 
llegir. Tal com estan les coses 
avui, les xarxes socials i els mit-
jans es necessiten mútuament. 
Un altre tema és si arribats a un 
cert punt una part està temptada 
d’ocupar l’altra. Temps al temps... 

“Les xarxes i els 
mitjans es necessiten” 

Preguntes a Joan Camp  
DIRECTOR DE LA CATOSFERA


