
Programa Internet Segura

El Programa Internet Segura, de l'Agència de Ciberseguretat de
Catalunya, té com a objectiu primordial sensibilitzar i capacitar sobre la
importància d’aplicar uns bons hàbits i una bona conducta en la relació
que establim amb Internet. Ho fa, amb especial focus, en cinc perfils:

A través dels canals InternetSegura.cat i els canals dels membres de la
Comissió Interdepartamental Internet Segura (creada per acord de
govern de la Generalitat de Catalunya el 2018) s’impulsen consells i
recomanacions que malden per aconseguir una societat digitalment
avançada i digitalment protegida, una societat capacitada i conscient
que la seguretat en la relació amb la tecnologia és un factor determinant
en un univers hiperconnectat.

Infants i joves | Educadors | Famílies | Ciutadania en general | Empresa

https://www.internetsegura.cat/
https://internetsegura.cat/


Els Hàbits Ciberaludables, promoguts 
el 2018 pel Programa Internet Segura, 
proposaven cinc àmbits a partir dels 
quals conscienciar i sensibilitzar la 
ciutadania en aspectes com la 
protecció de les dades digitals, 
mesures per assegurar la privacitat, 
com evitar el frau digital, l'actuació 
cívica a les xarxes socials i 
l'actualització dels dispositius 
connectats.

Aquest 2022 proposa el desplegament 
de noves actuacions dirigides a la 
ciutadania en l'àmbit de les Dades 
Segures que es descriuen en aquest 
dossier.

2020-2021
Que no et donin gat per llebre!
Campanya #StopFrauDigital

2019-2020
Fem una Internet més segura
Campanya Hàbits ciberssaludables

2021
Pren el control de qui ets a Internet
Campanya #RevisaPrivacitat

2022
Fengshui Digital
Campanya #DadesSegures

2022-2023
Els més Grans ja són digitals (properament)

https://internetsegura.cat/habits-ciber-saludables/
https://internetsegura.cat/apren-protegir-estafes/
https://internetsegura.cat/habits-ciber-saludables/
https://internetsegura.cat/pren-el-control/
https://internetsegura.cat/fengshui-digital/
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#DadesSegures
#FengshuiDigital

https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/inici/


El concepte ‘fengshui’ és conegut com a element 
ordenador i protector. Si li afegim el concepte 

‘digital’, apel·lem a aquest univers de protecció i 
ordenació, en aquest cas en l’àmbit digital.

Volem transformar una part del dia a dia de les 
persones a través de l’ordre i de mètodes útils 

que els facilitaran la gestió de la informació i de 
les contrasenyes.

D’aquesta manera, es vol explicar la 
ciberseguretat com una eina per contribuir al 

benestar de la ciutadania.



Per què cal practicar el Fengshui digital?

La dependència dels dispositius digitals fa que hem d’extremar la protecció dels actius
que ens pertanyen. En la vida digital som les nostres dades, i aquestes cal estiguin
segures, custodiades correctament i resilients a atacs fortuït o malintencionat.

La seguretat total no existeix, però es tracta de fer-ho difícil perquè no es pugui accedir a
l’entorn digital.

Segons l’Informe de Prospectives per a la societat digital de 2022 les TIC 
augmentaran la presència en la societat i la ciberseguretat hi serà cada cop 
més present;

1- El creixement de la societat digital i de l'ús d'Internet porta la 
ciberseguretat a estar present en el dia a dia dels ciutadans.

2- La separació entre els mons físic i virtual es difumina i deriva en un 
transvasament de riscos i impactes.

3- S’imposen noves solucions per tal que els usuaris puguin fer un ús 
conscient de les seves dades i per minimitzar les fuites massives.

Actualitat: La UE acorda capacitar digitalment al 80% de la població fins a 2030

https://www.20minutos.es/noticia/5029776/0/la-ue-acuerda-capacitar-digitalmente-al-80-de-la-poblacion-hasta-2030/
https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Informe_prospectives_2022


Àmbits de la campanya

Gestió dels accessos segurs

Cal garantir la confidencialitat de les 
contrasenyes amb la protecció de 

tots els tipus de credencials, aplicant 
el doble (2FA) i múltiple factor 

d’autenticació (MFA) i assegurant 
una bona gestió per preservar la 

informació important.

Gestió de la informació

Fomentar mètodes òptims, 
còmodes i fàcils d'aplicar que 

ordenin tota la nostra informació, 
sobretot la més rellevant. I també 
saber on i com emmagatzemar-la, 

per tenir-la segura per si alguna cosa 
passés als dispositius on es troba.

Gestió de problemes

Cal saber com podem gestionar 
algunes incidències tecnològiques 

que sorgeixen en el nostre dia a dia: 
per exemple, quan costa migrar 

una configuració d’un dispositiu a 
un altre o quan un tercer no 

autoritzat podria accedir als nostres 
serveis digitals.



Objectius i públic a qui va dirigida

Provocar

canvis positius dels hàbits 
digitals i quotidians de la 

ciutadania en relació a 
com assegurar les dades 

digitals.

Donar

les eines i la capacitació 
necessàries perquè la 
ciutadania s'apoderi i 

pugui aplicar fàcilment 
un seguit de solucions 

disponibles al seu abast.

Implicar

la ciutadania pel que fa a 
les accions de la campanya 
a través de la interacció a 

les xarxes socials. 
#DadesSegures

En les actuacions es 
pretén connectar 

especialment amb 
un públic adult,

d’entre 29 i 53 anys 
(35% de la població 

de Catalunya).

Des del Programa Internet Segura, es busca;

Aquests objectius responen i s’engloben dins el CIC4Cyber, 

creat per cohesionar l’ecosistema de ciberseguretat i fomentar la innovació 
en ciberseguretat amb l’objectiu de donar resposta als nous reptes.



Recursos i materials disponibles internetsegura.cat/fengshui-digital



Recursos i materials disponibles internetsegura.cat/fengshui-digital

Podcasts amb 
presentació

Ens ajudes a 

fer difusió



Recursos i materials disponibles internetsegura.cat/el-metode-fengshui-digital/

EL MÈTODE



Imatge gràfica

Segell d’ens impulsors

Logotip en blanc

Segell secundari

Si voleu rebre aquests recursos en alta 
resolució, demaneu-los a 

ecosistema@ciberseguretat.cat

Bàners difusió: 3 mides

Capçaleres per webs i XXSS

Logotip en fons de color

#FengshuiDigital #DadesSegures



Fem Fengshui digital amb els ajuntaments 
Els ajuntaments en aquesta campanya han actuat com a  
prescriptors davant de la ciutadania del seu municipi : L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya

vol incidir localment amb la participació 
dels ajuntaments per fomentar la cultura 
de ciberseguretat on hi ha els grans canvis 
en la transformació digital de la societat.

Els municipis que inicialment
participants han estat fins ara:

- Amposta
- Manlleu
- Mollerussa
- Sant Feliu de Guíxols
- Sant Sadurní 
- Valls

• Aportin coneixements, capacitacions, informació de valor a 
la ciutadania.

• Ajudin a resoldre els problemes quotidians relacionats amb 
la digitalització i la gestió de les dades segures de 
ciutadans i ciutadanes.

T’HI APUNTES?



Programa Internet Segura 
Agència de Ciberseguretat de Catalunya

CAMPANYA PER A

LA GENT GRAN

Els més Grans ja són digitals

(1,48 M; 19%)
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Programa Internet Segura 
Agència de Ciberseguretat de Catalunya

CAMPANYA PER A 

LA GENT GRAN

Els més Grans ja són digitals

VOLEM FER

-Tallers 

-Difondre vídeos

#SHORTS

-Difondre infografies virals 

per  WhatsApp

-En positiu

-Prevenir el risc de frau

-Llenguatge planer

-Anar on van

-Fer xarxa per

arribar amb  

ecosistema

T’HI APUNTES?

https://ciberseguretat.gencat.cat/ca/inici/


Proposta ECSM 2022

#CyberSecMonth2022

GAME OVER Be aware, be prepared

https://cybersecuritymonth.eu/

https://www.youtube.com/watch?v=mH8MtllUEzU


10 ANYS DEL MES DE LA 
CIBERSEGURETAT A LA UE
El mes europeu de la ciberseguretat fa 10 anys!

ENISA, Agència de la Unió Europea per a la Ciberseguretat col·labora amb la Comissió Europea i els Estats 
membres en la realització del #CyberSecMonth. 

Campanya de la UE que promou la ciberseguretat entre els ciutadans i organitzacions de la UE i actualitza la 
informació sobre la ciberseguretat mitjançant activitats de sensibilització i intercanvi de bones pràctiques.

Cybersecurity is 
a Shared 
Responsibility
Evolució de la campanya ECSM

https://cybersecuritymonth.eu/

https://cybersecuritymonth.eu/about-ecsm/ecsm-through-the-years
https://cybersecuritymonth.eu/


Mes europeu de la ciberseguretat 
2022
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya s’afegeix un any mes amb noves 
propostes de sensibilització

_ PER A CIUTADANIA: prevenir el phishing i promoure ciberhigiene en el dia a dia.

_ PER A EMPRESES: prevenir i protegir-nos del Ransomware, donar a conèixer a les 
plantilles i a PIMES.

_ PER A TOTHOM: Identificar i divulgar la participació a les activitats de ciberseguretat 
que s’ha organitzat aquest octubre a Catalunya en motiu del ECSM.

2021 els primers 

ciberauxilis i la 

ciberseguretat a la llar

#Prenelcontrol Com vetllar per la 
privacitat de la canalla en l’ús de 
les Smart TVs

2020 les habilitats

digitals i les estafes

cibernètiques

#StopFrauDigital estafes 
en sistemes de pagament 
sense efectiu

2019 la higiene 

cibernètica i les 

tecnologies emergent

Tecnologies 
emergents

Darreres edicions:

T’HI APUNTES?

https://internetsegura.cat/vetllar-privacitat-nens-smarttv/
https://internetsegura.cat/estafes-frau-digital-noves-formes-pagament-bizum/
https://internetsegura.cat/cybersecmonth-tecnologies-emergents/


Moltes gràcies!

https://internetsegura.cat

https://cybersecuritymonth.eu/

