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Genís Roca, a Manresa: «Quants
mòbils deuen estar intervinguts, ara,
a Catalunya? 100.000 són pocs»
L'expert en transformació digital va obrir, dimecres, el cicle d'entrevistes Pessics
de Vida, conversant amb el periodista Jesús Sagués

L'expert en internet Genís Roca va inaugurar, dimecres, una nova edició del cicle Pessics de Vida | Xavier
Serrano

Aquest dimecres, 29 de gener, la sala d'actes del Casino va acollir la primera xerrada d'una nova
edició del cicle Pessics de Vida, organitzat de manera conjunta per la Demarcació Catalunya
Central del Col·legi de Periodistes i el Centre Cultural el Casino. L'encarregat d'inaugurar-lo va
ser l'arqueòleg i historiador Genís Roca, un expert en internet que els anys 2013 i 2014 va ser
escollit com un dels 25 espanyols més influents a internet pel diari El Mundo. Va conversar amb
el periodista Jesús Sagués davant d'un públic atent i expectant.
Roca, en començar la tertúlia, va presentar-se com un empresari i arqueòleg que té l'afició
d'observar què passa al seu voltant, i entendre-ho. No ha estudiat mai informàtica, no té
coneixements tècnics i va confessar que li interessen ben poc, les xarxes socials. Tot i així, és
considerat com una de les veus més autoritzades en el món digital.
Al llarg de la conversa amb Sagués, l'entrevistat va parlar de la seva trajectòria professional; una
trajectòria que va iniciar fent d'arqueòleg en excavacions i va continuar agafant les regnes del
centre de càlcul de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) quan tot just arribaven els primers
ordinadors a les aules. L'any 1994, al costat de Gabriel Ferraté, va posar en marxa la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC): "Ferraté em va dir: aquest projecte és inviable i il·legal. I jo vaig
contestar: doncs hi vaig!", va assegurar.
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Després de deu anys, quan la UOC ja rodava, va decidir fer un altre canvi: dedicar-se a la
consultoria i a assessorar empreses a adaptar-se als canvis tecnològics. Roca, ara, es troba en un
altre moment: creu que la cultura és el veritable motor de la transformació social i que després de
deu anys de l'esclat d'Internet "ja hem passat el xarampió". "Hem identificat els riscos, els
reconeixem, i el repte és definir les regles del joc d'una societat digital", va reflexionar.
Interpel·lat pel públic, va parlar de la privacitat de dades i de la importància de ser crítics amb tot
allò que es llegeix i es diu. També va fer una pregunta: "Quants telèfons mòbils deuen estar
intervinguts, ara, a Catalunya?". Ell mateix la va respondre: "100.000 són pocs".
Al llarg de la conversa, Roca va recordar que el més important que havia après va ser a primer
de carrera d'història, quan una professora li va explicar que "tot fet històric es pot interpretar de
moltes maneres i que tu havies de ser conscient de quina versió miraves". Segons ell, la
ciutadania necessita tenir una relació sana amb la informació. Per això proposa que les grans
empreses creïn comissions d'ètica perquè garanteixin una correcta custòdia de les dades perquè
"el petroli de la nova economia ha de ser la confiança".
La nova sessió del cicle Pessics de Vida tindrà lloc el dimecres 26 de febrer, a les vuit del vespre, a
la sala d'actes del Casino. La periodista Núria Bacardit entrevistarà l'advocat Andreu Van den
Eynde.

https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/88561/genis-roca-manresa-quants-mobils-deuen-estar-intervinguts-ara-catalunya-100000-son-pocs
Pagina 2 de 2

