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La meva carrera professional es resumeix, en primer lloc, en el desenvolupament i implantació de SOC’s (Security Operation Centri), i
més concretament, en la implantació dels serveis i àrees que els conformen i la definició dels procediments de la seva gestió en
entorns bancaris i asseguradores. Paral·lelament, com Project Manager, he liderat el desplegament d’infraestructures i solucions de
seguretat perimetral, necessàries per a la seva operativa, entre les quals es troben diverses solucions SIEM, DLP, Firewalls/WAF,
IDS/IPS, AntiAPT, Antivirus avançats, Endpoint Protection Agents, etc.
En segon lloc, i més recentment, he desenvolupat el rol de co-coordinador de l'equip de projectes experts i seguretat en el disseny de
l’Àrea de Governança del Risc de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Addicionalment, he desenvolupat el rol de Project Manager
en els projectes d'anàlisis i gestió de riscos de ciberseguretat de les solucions i desenvolupaments de la Generalitat de Catalunya,
orientats tant al compliment normatiu (ISO 27001, ISO22301, Esquema Nacional de Seguretat, GDPR, etc), com a la implantació de bones
pràctiques en el desenvolupament i l’arquitectura de solucions IT. Finalment he dut a terme projectes per a la gestió de la continuïtat de
negoci, i he exercit com a assessor del meu client en matèria de ciberseguretat, ja sigui en la presa de decisions operatives o en adquisició
de solucions que formin part o puguin impactar en la gestió del seu ecosistema tecnològic respecte a la ciberseguretat.

En compliment de la Llei Orgànica del 15/1999 de 13 de desembre en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CCJCC, amb domicili social al carrer Sor Eulàlia d’Anzizu, 41, 08034 Barcelona comunica que les dades de caràcter personal facilitades
de forma voluntària, seran incorporades als fitxers informatitzats de l’Entitat, per a finalitats relacionades amb el curs o esdeveniment. El compliment del present formulari implica l’autorització al CCJCC per utilitzar les seves dades amb les finalitats inherents a l’acte
/ curs o esdeveniment, incloent la seva cessió als promotors i participants al curs, acte o esdeveniment. El CCJCC informa que en els seus cursos, actes i/o esdeveniments pot emprar recursos audiovisuals per a posteriors comunicacions públiques via digital i/o suport
paper. No hi ha previsió d’altres cessions a tercers sense el seu consentiment, llevat del previst al article 11 de la LOPD. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades als tractaments anteriorment esmentats, adreçant-se
a la secretaria del CCJCC a l’adreça esmentada.

