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La nostra Junta de Govern va participar
activament a les VIII Jornades de Juntes de
Govern celebrades a Bilbao els dies 8, 9 i 10
de setembre. En aquest sentit, es van impartir
tallers de bones pràctiques i es van presentar
propostes de gestió col·legial.
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Trobada amb Mossos d’Esquadra de
Sabadell i Cerdanyola del Vallés.
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Resum VIII Jornades de Juntes de Govern de l’Advocacia.

E

ntre els dies 8 a 10 de setembre part de la Junta de Govern de l’ICASBD va participar en les VIII Jornades de Juntes de Govern dels
Col·legis de l’Advocacia Espanyola celebrades a la ciutat de Bilbao.

L’objectiu d’aquestes Jornades ha estat debatre sobre molt diverses qüestions que en l’actualitat comporten transformacions en moltes
matèries, com són les noves tecnologies o les adaptacions que el nostre exercici està vivint en el si de les nostres corporacions, i que
les redefineixen com a modernes institucions transparents, integradores, paritàries i inclusives.
Tornar al Sumari

“El nostre col·legi va
presentar als Tallers de
Bones Pràctiques fins a
cinc iniciatives del nostre
saber fer.”
Clar exemple d’aquest compromís és el contingut del nou Estatut
General de l’Advocacia Espanyola, de molt recent aprovació, i el reforç que en ell es porta a terme en referents de la professió com
són el seu Secret professional, aprofundint en la idea que el mateix
és una garantia no sols de l’advocacia com a operador jurídic sinó
fins i tot del propi client, per la qual cosa se’l configura com un element propi de l’exercici substantiu del dret a la defensa i, per tant,
una exigència deontològica de les relacions i comunicacions confidencials entre els advocats.

la pandèmia i en l’actualitat; aquesta última ponència va ser exTambé s’ha exposat la necessitat que aquesta mateixa deontologia posada davant la resta de l’advocacia espanyola pel president de la
s’estengui a la matèria de la publicitat professional, incorporant a la Comisssió de Torn d’Ofici, company Roger de la Guerra.
regulació sectorial ja existent una autoregulació a través d’un Codi
de Publicitat que el CGAE està treballant com una incorporació de Finalment significar que la ponència de bones pràctiques del CICAC sobre mitjans adequats de resolució de conflictes, el Projecte
bona pràctica de l’advocacia.
“In-Mediació”, va ser premiada entre els presentats en la seva
Especialment interessants van ser les exposicions de les ponèn- categoria i especialitat com el millor taller pràctic; ressaltant que
cies sobre la formació continuada, compartida i la cerca d’un grau en aquest Taller Sabadell ha tingut una participació activa com a
d’excel·lència de la nostra professió i d’altra banda la situació i les col·legi en unió amb la resta dels col·legis de l’advocacia de Catapolítiques d’Igualtat i de Conciliació que posseeix el nostre exercici. lunya. ▣
En aquest últim apartat es va posar l’accent en la Guia o Pla d’Igualtat del CGAE, el treball existent sobre un Protocol contra l’Assetjament i la proposta en ferm d’una modificació normativa que
reformi, entre altres aspectes, la suspensió d’actes processals i de
vistes per incapacitats professionals o per baixes maternals i paternals.
El nostre col·legi va presentar als Tallers de Bones Pràctiques fins
a cinc iniciatives pràctiques del nostre saber fer, enumerades en
1. El vot electrònic, 2. Els Convenis amb Ajuntaments per a oferir
un servei d’orientació jurídica de proximitat a la ciutadania, 3. La
ciberseguretat en els sistemes d’informació del col·legi, 4. El model de funcionament de la CRAJ per a donar resposta efectiva a les
queixes i incidències dels advocats/as i 5. La prestació telemàtica
del servei d’orientació jurídica i mediació en el primer moment de
Tornar al Sumari

E
Redacció

Actualitat

Jutjats de
Sabadell

El Col·legi de l’Advocacia
de Sabadell rebutja una
rehabilitació integral dels
Jutjats.

l Col·legi de l’Advocacia de Sabadell (ICASBD) es manté ferm
en la demanda de construir un nou edifici per als Jutjats i
rebutja la rehabilitació integral de les instal·lacions actuals
de l’Eix Macià. Així ho ha expressat als mitjans la nostra degana
Eulàlia Barros, després que la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, anunciés que s’està estudiant també aquesta opció i que es
prendria una decisió abans d’acabar l’any. Des de l’ICASBD s’insisteix que els Jutjats necessiten unes instal·lacions fetes a mida i es
recorda que l’Ajuntament té un terreny a l’Eix Macià reservat per a
construir-les:
“Volem que es construeixi amb l’estructura i la configuració de
tot el que necessita un partit com és el de Sabadell, amb tots els
jutjats d’instrucció, d’instància, socials, registre civil i tots els serveis
annexes que dona. No valorem positivament que hi hagi sobre la
taula l’opció d’una rehabilitació.”
A banda de les necessitats dels Jutjats, la degana del Col·legi de
l’Advocacia també assenyala els costos que suposaria una rehabilitació integral de l’edifici actual, tant de temps com de recursos
econòmics, en comparació amb la construcció de noves instal·lacions. Per Barros, l’estalvi que s’apuntava des de la Conselleria de
Tornar al Sumari

Jutjats de
Sabadell

L’Alcaldesa de Sabadell
també ha apuntat que “La
pitjor solució per als jutjats és
continuar com fins ara”.

Justícia per optar a la rehabilitació no és real i, a més, s’hi sumarien
problemes logístics en el dia a dia dels Jutjats. En declaracions a
Ràdio Sabadell ha manifestat:
“Les rehabilitacions integrals són, moltes vegades, més costoses,
perquè has d’adaptar un edifici a unes necessitats per les quals
no estava pensat.”
“Una rehabilitació integral menys de tres anys o quatre no trigarà. Quan van trigar a reparar el sistema de climatització? M’esglaio de pensar el que podrien trigar.”
“La construcció d’un nou edifici et permet seguir funcionant en
l’antic. La rehabilitació suposa esmerçar una de temps de trasllats
provisionals que no acabem de veure.”
Des de l’ICASBD es continuarà insistint en aquesta necessitat de ara”. La responsable del consistori ha tornat a reiterar que la millor
canvi d’ubicació i instal·lacions, malgrat que tot apunta a que la opció és un nou espai, tot i que s’ha mostrat oberta a valorar opConselleria obtarà per l’opció més fàcil a nivell pressupostari.
cions. En qualsevol cas, demana celeritat i que es fixi un calendari
per portar a terme l’actuació. ▣
Per la seva banda, l’Alcaldesa de Sabadell, Marta Farrés, també ha
apuntat que “La pitjor solució per als jutjats és continuar com fins
Tornar al Sumari

Trobada
amb Mossos
d’Esquadra

La cita, organitzada per la Comissió
d’Igualtat i Violència de gènere, respon
al nou protocol de tractament de
les víctimes de violència masclista,
que tot just s’està implantant a les
Comissaries.

E

ls passats 17 de setembre i 5 d’octubre una representació de
les Comissions d’Igualtat i Violència de Gènere, Relacions
amb l’Administració de Justícia, Torn d’Ofici i la pròpia Junta
de Govern van mantenir sengles reunions amb els i les principals
responsables de les Comissaries de Mossos d’Esquadra de Sabadell
i Cerdanyola del Vallès per tal d’unificar criteris en relació al nou
protocol per atendre les víctimes de violència masclista.
La modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, estableix l’atenció lletrada a les víctimes
d’aquesta violència des del moment de interposar la denúncia.
L’àmbit subjectiu s’amplia per donar cobertura a les víctimes, més
enllà de la violència de gènere.
Aquestes reunions han servit per analitzar les modificacions que
aquesta normativa implica, des de l’anàlisi de l’àmbit subjectiu, fins
a quins delictes poden ser objecte de tenir aquesta consideració,
les obligacions derivades de l’Estatut de la Víctima, regulat per la
Llei 4/2015, de 27 d’ abril, i el protocol elaborat en el Consell de
l’Advocacia Catalana per donar cobertura a l’obligació de prestar
assistència immediata a les víctimes.

dret a ser assistides per una advocada o advocat des del mateix
moment d‘interposició de la denúncia en seu policial.

La víctima podrà escollir entre ser assistida per un advocat/da de la
seva elecció o bé ser assistida per un advocat d´ofici. En cas d‘haver escollit ser assistida per un advocat/da d´ofici haurà de tramitar la sol.licitud d´assistència Jurídica gratuÏta davant el Col·legi de
Us recordem que totes les víctimes de violència masclista tenen l‘Advocacia de Sabadell. ▣
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Inauguració del
Màster en Advocacia
de la UAB.
El passat 30 de
setembre la nostra
degana, Eulàlia
Barros, i la diputada
responsable de
Formació, Isabel
Garcia, van assistir
a la cerimònia
d’inauguració del
Màster en Advocacia.

V

a presentar l’Acte el degà de la Facul- general de l’examen de l’Estat amb la vestat de Dret de la UAB Sr. Enric Fossas. sant més pràctica de l’exercici de la professió
des de les àrees que formen part d’aquest
Especial rellevància va tenir la participació mòdul, entre d’altres: Torn d´Ofici i Assistèndels Col·legis de l’Advocacia que hi col·labor- cia Jurídica Gratuïta, Deontologia, Taxació
en i que concretament són: Sabadell, Terras- de costes i fiscalitat de despatxos.
sa, Granollers, Manresa i Mataró.
Posteriorment va parlar la Sra. Isabel Ruiz
El Col·legi de Sabadell va tenir-hi una partici- com a representant dels Col·legis de l’Adpació destacada. La Degana juntament amb vocacia catalana que formen part d’aquest
la professora Sra. Lucía Ortiz, ambdues co- Màster per explicar als alumnes l’estreta
ordinadores del Mòdul de Deontologia, van relació que hi ha d’haver sempre entre les
exposar als alumnes l’objectiu que pretenen Universitats i els Col·legis professionals, per
aconseguir en aquest mòdul i que ha d’anar fomentar entre d’altres coses la possibilitat
molt més enllà d’una simple preparació per que se’ls dóna als i les alumnes de realitzar
a l’obtenció del títol d’advocat/da i que, per les pràctiques a despatxos d’advocats/des
tant, ha de compaginar sempre l’adquisició dels nostres partits judicials.▣
de coneixements teòrics per superar la part
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JOVE ADVOCACIA

El passat 14 d’octubre
la companya de
l’ICAB, Naroa Telletxea
Gastearena, advocada
en exercici i doctorant
a la Universitat
Autònoma de
Barcelona, va realitzar
una formació sobre
“Criptomonedes i la
seva regulació legal” a
l’ICASBD.

Conferència sobre
Criptomonedes a l’ICASBD.

C

oincidint amb la recuperació de la
presencialitat en les activitats de la
Jove Advocacia de Sabadell, la ponent posà sobre la taula qüestions com el
concepte de diners, diners electrònics, instruments de pagament i mitjans de pagament, abans d’abordar la naturalesa jurídica de les denominades criptomonedes i les
seves tipologies.

el règim jurídic aplicable en matèria d’obligacions i de política econòmica general,
s’exposaren les principals limitacions de les
criptomonedes en la seva consideració com
a diner i els reptes a què s’enfronta l’Ordenament jurídic en afrontar aquesta qüestió.
La ponència es va dur a terme a la Sala d’Actes de l’ICASBD i va ser presentada i moderada pel company Raül Ramos Fernández”.▣

En una anàlisi de rigor tècnica, centrada en
Tornar al Sumari
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Lliurament de premis
Agustí Joandó

El premi ha estat per a
la magistrada Matilde
Aragó i Gassiot
També van assistir per part de l’ICASBD els companys Josep Farnés
i Joan Badia.

En aquesta ocasió ha estat guardonada la magistrada Matilde
Aragó i Gassiot, qui ha format part de la Sala Social del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) fins el març de 2019, quan
es va jubilar, de forma voluntària. Abans havia ocupat la plaça de
titular del Jutjat Social 25 de Barcelona i de jutgessa del jutjat de
Primera Instància i Instrucció número 6 de Sabadell. Durant la seva
activitat professional ha realitzat cursos de formació i ha estat ponent en jornades, seminaris i cursos organitzats per diferents institucions jurídiques, com ara el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) o el Centre d’Estudis Jurídics. També ha col·laborat amb formació universitària en Dret a la UPF i la UAB. Respecte a la defensa
català a la justícia, Aragó ha participat activament en el programa
del català a la justícia promogut per la Generalitat de Catalunya.
Forma part, com a vocal, del Consell Social de la Llengua catalana en representació de l’Associació de Juristes en Defensa de la
Llengua pròpia. És afiliada de l’Associació de Juristes Demòcrates,
de l’Associació Catalana de Iuslaboristes i d’Àgora Judicial. L’any
2018 la Generalitat de Catalunya li va concedir una de les medalles
ambrils va ser la ciutat escollida per a fer el lliurament del XVè d’honor pels serveis excepcionals prestats a la justícia.
Premi Agustí Juandó i Royo, un guardó creat l’any 2004 amb
l’objectiu de reconèixer a aquelles persones o entitats que en Aquest guardó distingeix la seva trajectòria professional, durant
la seva trajectòria professional s’hagin distingit per la defensa de la qual ha redactat en català les seves sentències i resolucions
la llengua catalana en l’àmbit jurídic administratiu. L’acte es va fer mostrant un respecte i una sensibilitat per la llengua digne de
sota l’organització del Col·legi d’Advocats de Reus i amb la present- guardonar, a més de garantir els drets lingüístics de ciutadans i
ació de l’acte a càrrec de l’advocat cambrilenc Apel·les Carod. El professionals dins la seva oficina judicial.
premi el lliura el Consell de l’Advocacia Catalana i en aquesta ocasió es va comptar amb la presència de la consellera de Justícia, El lliurament del Premi Juandó i Royo és una de les iniciatives per
Lourdes Ciuró; la presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i a l’ús i promoció del català a la justícia incloses en el Pla de Treball
degana del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, Mª Eugènia Gay; el subscrit per la Generalitat i el Consell de l’Advocacia Catalana. Des
president de la Comissió de Llengua del Consell i degà del Col·legi de la seva instauració, l’any 2004, diverses persones i entitats han
d’Advocats de Vic, Rogeli Montoliu; la vicepresidenta del Consell estat reconegudes amb aquest premi, que té com a objectiu seni degana del Col·legi de l’Advocacia de Reus, Encarna Orduna i el sibilitzar el món jurídic envers l’ús de la llengua catalana en tots els
president de l’Audiència Provincial de Tarragona, Joan Perarnau. àmbits judicials. ▣

C
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LECTURAS VERANIEGAS: A
PROPOSITO DEL LIBRO “EL
ABOGADO DEL MAÑANA” DE
RICHARD SUSSKIND.

Per Joan Badia Gauchia,
advocat ICASBD.

E

s bastante frecuente entre nuestro colectivo aprovechar el
tiempo de descanso vacacional para dedicarlo a la lectura.
Unas veces se escoge aquella que tiene como objetivo la
pura distracción y entretenimiento fuera de contenidos que huelan a texto jurídico y, otras veces, se elige la que está más directa o
indirectamente ligada a la profesión.
No es casual por tanto que, en este tórrido verano del 2021, excepcional por sus altas temperaturas y con la amenaza constante y
real de ver incrementado sus efectos en los años venideros como
consecuencia del cambio climático, haya releído un libro que dejé
aparcado el verano pasado sin ningún propósito concreto.
Se trata del libro de Richard Susskind que lleva por título “El abogado del mañana”, una obra que si no fuera porque está realizada
por alguien a quien se le conoce como el “gurú de la abogacía”,
no tendría quizá mayor eco, pero que después de una detenida
lectura de alguno de sus fragmentos considero esencial para las
futuras generaciones de abogados. Y digo esto porque ya de inicio
en su introducción, Susskind expresa con rotundidad que “este libro es una breve introducción al futuro de los jóvenes aspirantes a
ser abogados”. Si bien es cierto que el autor es un jurista formado

en Inglaterra y, por tanto, con el “common law” como trasfondo de
su cultura jurídica de base, no debemos olvidar que en los últimos
tiempos la globalización ha comportado y comportará aún más
en el futuro que los sistemas de trabajo en los que se ha basado el
abogado en su quehacer diario, ya sea de tradición anglosajona o
continental, den un giro copernicano de resultados imprevisibles
para nuestra estimada profesión.
Tornar al Sumari

De entre los diversos temas de que trata el libro en cuestión -no
muy extenso y de lectura relativamente rápida- en torno a lo que
será el abogado del futuro llama la atención el capítulo dedicado
a las tecnologías jurídicas disruptivas, de las cuales trata para ponerlas en contraposición a las tecnologías sostenibles. Para entender las primeras, las disruptivas, el autor las define como aquellas
que “desafían y cambian fundamentalmente el funcionamiento
de una empresa o un sector”. Y precisamente son estas las que a
mi entender debemos prestar más atención los profesionales del
Derecho. Probablemente no todas ellas nos han de preocupar con
la misma intensidad porque algunas ya son realidad hoy día como
por ejemplo la tecnología “e-learning” y que a buen seguro la reciente crisis sanitaria ha catapultado definitivamente para formar
parte de nuestras vidas. Otras, en cambio, aún parecen vislumbrarse lejanamente pero no por ello debemos bajar la atención por
las consecuencias que pueden acarrear. Me refiero a lo que Susskind califica como “conocimiento jurídico integrado”.

las regulaciones de salud y seguridad de forma tal que, en caso de
superasen, saltaran las alarmas o se apagaran automáticamente
las pantallas de ordenador. En este caso, que por cierto sería de
mucha utilidad para los problemas endémicos que se arrastran en
nuestro edificio judicial de l’Eix Macià, no requeriría que la gente
conozca la ley o supervise su cumplimiento. Las normas estarían
incrustadas en el edificio y, por esta razón, en palabras de Susskind “los abogados ya no son necesarios para llamar la atención
de los clientes sobre circunstancias de importancia jurídica”.
Cierto es que estos paradigmas de futuro están a la vuelta de la
esquina y que quizás olvida el autor del libro que donde se cierra
una puerta se abre otra posiblemente más compleja y retorcida,
dado nuestro carácter latino y lo difuso y prolijo de nuestras disputas. No puedo dejar de imaginarme el informático que haya instalado erróneamente el programa “informático-jurídico” del edificio
inteligente con el visto bueno del arquitecto, o el mecánico del automóvil que no introduzca la actualización del sistema informático
cuando vas a realizar la inspección. Y todo ello sin olvidarnos de la
gran pregunta que me hago y que el libro no trata: ¿qué incidencia tendrán estas tecnologías disruptivas en el campo deontológico? Este es un campo que a bien seguro algún día nos tendremos
que detener y estudiarlo con atención. ▣

¿Qué es el conocimiento jurídico integrado? La explicación que
nos ofrece el autor lo hace en base a un par de ejemplos que escenifican de forma clara hacia dónde puede ir nuestra profesión.
Me centro en ellos para que cada uno saque sus propias conclusiones. Imaginemos un automóvil que tenga integrado un sistema
tal que pueda analizar el alcohol en sangre del conductor, antes de
ponerlo en marcha, de tal forma que si supera lo establecido por la JOAN BADIA GAUCHIA
ley el coche no arrancará. En este supuesto, el conductor o usuar- COL. 1163
io de este vehículo no precisará que conozca los detalles de la ley
porque la ley que prohíbe conducir con exceso de alcohol en sangre
estaría incorporada en el coche en sí mismo. El otro ejemplo que
pone Susskind es el del edificio “inteligente” en la que por medio
de unos sensores pueda monitorizar la temperatura y otras condiciones ambientales, en referencia a niveles legales en relación con
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Taller gratuït
Mediació

D

És negociació positiva o és
mediació??
L’advocat, figura clau per obrir
alternatives en interès dels clients.

ins del marc del projecte INMEDIACIÓ, liderat pel
Consell de l’Advocacia Catalana, s’ha organitzat un
taller presencial de 3 hores, de la mà de l’empresa
KHIMERA, que es replicarà als 14 Col·legis de l’Advocacia
Catalana.
El títol del taller: -És negociació positiva o és mediació??
L’advocat, figura clau per obrir alternatives en interès dels
clients.

Tots aquests tallers, que s’oferiran en format PRESENCIAL,
aniran adreçats a advocats i advocades no mediadors (preferentment prestadors del SOJ i advocacia del torn d’ofici),
per tal que coneguin realment què es la mediació. Només
així podran diferenciar-la de la negociació i comprovar en
què es pot beneficiar el seu despatx (podran valorar com,
què i quan derivar a mediació i amb qui poden comptar per contribuir a la resolució dels seus assumptes).
Les persones interessades s’hauran d’inscriure al taller seguint les seves indicacions
Seu del Col·legi de l’Advocacia de SABADELL (Carrer Lacy núm. 15 de Sabadell)
Divendres 5 de novembre de 2021
Horari: 10:00 h a 13:00 h
Inscripció gratuïta. Acreditació de 3 hores de formació homologada. Inscripció: mediacio@icasbd.org
COMISSIÓ DE MEDIACIÓ
Tornar al Sumari
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Activitats
Col·legials

Sortida BTT de l’ICASBD:
Sabadell-Platja del BesòsSabadell

D

esprés d’un obligat impasse durant el 2020, des de la

En resum, una bona jornada esportiva que, tot i no tractar-se d’un

Comissió d’Activitats s’ha tornat a organitzar la ja clàsi-

recorregut de gaire dificultat, va permetre els participants gaudir

ca Sortida en Bicicleta de l’ICASBD del present 2021.

d’un dia dia sol i exercici en bona companyia. ▣

En aquesta edició la convocatòria estava prevista per al dissabte 2 d’octubre de 2021, i el trajecte escollit va ser, com en d’altres ocasions, Sabadell-Platja del Besòs-Sabadell, un habitual
en anys anteriors.
Es tracta d’una ruta BTT amb un recorregut prou conegut, de
poc més de 40 Km. (anada i tornada), amb una dificultat baixa
i pràcticament pla (a l’abast de tothom) en el que, després de
sortir de Sabadell, es travessen les localitats de Ripollet i Montcada, vorejant el riu Ripoll fins arribar a la unió amb el riu Besòs,
que també es voreja fins a la seva desembocadura (Parc Fluvial
Besòs) a la Platja.
Un cop arribats a la platja de Sant Adrià, vàremm recarregar les
piles amb un bon i merescut esmorçar per afrontar després la
tornada fins a Sabadell.
Tornar al Sumari
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Espai de divulgació sobre
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nguany tothom és conscient dels ben- els principals riscos en matèria de ciberse- equips i dispositius, per tal de minimitzar

E

eficis que ens reporta l’ús dels noves guretat amb què ens podem trobar a l’ho- els atacs o intrusions externes i fer-ne un
tecnologies, tant en la recerca i accés ra de fer ús dels nostre equips informàtics, ús segur, evitant qualsevol violació de se-

a la informació com en la intercomunicació impressores, telèfons, correu electrònic, guretat i garantint la integritat, confideni interacció social a través d’Internet. Els navegar per Internet, etc., per garantir la cialitat i disponibilitat de les nostres dades
sistemes d’informació basats en la tecnolo- seguretat en el tractament de les dades o informació.

gia són cada dia més presents, tant a niv- personals i de la informació amb els quals
ell personal com en tots els processos de treballem a nivell professional i personal. EQUIPS INFORMÀTICS I TECNOLÒGICS
comunicació i gestió de qualsevol organ- Principalment, els consells, protocols i pro- AMB ELS QUE TREBALLEM
ització, inclosos els despatxos professionals. cediments que recull la present guia teAl marge dels seus avantatges, però, els nen com a finalitat introduir elements de En la nostra tasca diària treballem prinnoves tecnologies també tenen aspectes protecció i prevenció en l’ús dels nostres cipalment amb equips informàtics
negatius, com ara els amenaces que suposen els virus, els fraus o la pèrdua de dades
i privacitat. Per tant, com a usuaris tenim
el deure de ser conscients d’aquests perills
i d’implementar tot un seguit de mesures
per tal que l’ús de les tecnologies i d’Internet sigui el més segura possible.
L’objectiu d’aquests articles és prevenir
Tornar al Sumari

Ciberseguretat

Espai de divulgació sobre
noves tecnologies aplicades a
l’Advocacia.

(ordinadors), impressores i telèfons.
Aquests equips disposen de:

Servidor o
Núvol

a. Una part física o hardware, composta per memòries, discos durs, processadors, etc.; i

Internet

Router

Tallafocs

b. Una altra corresponent al software

Switch

-programes i aplicacions- com ara
navegadors, aplicacions de gestió,
programes de correu electrònic, processadors de text, fulls de càlcul, etc.

Exemple d’esquema de Seguretat:

A aquests equips se’ls acoblen els dif- En l’esquema anterior es pot observar que els equips estan connectats al
erents perifèrics, como ara ratolins, Servidor (local o virtual), que és el que els proveeix de la informació i pertargetes de memòria, USB’s, discos met la interconnexió entre ells de la informació, a la qual s’accedeix a través
durs extraïbles, etc.

d’aquest servidor.

A més a més, els equips normalment Les dades s’han d’emmagatzemar en el servidor, no en els equips locals.
estan connectats a una xarxa local, Aquest sistema permet que davant d’una fallida de seguretat en qualsevol
a través d’un servidor físic o virtual dels equips locals, no es produeixi una pèrdua d’informació, ja que tota està
(núvol), i també amb l’exterior a través permanentment allotjada en el servidor, des d’on es pot recuperar. ▣
d’Internet.
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