Cicle Àtoms de ciència.
HISTÒRIA DE L’ESPIONATGE.

Presentació

Un viatge per la història de la història, pel fascinant
món de l’espionatge i dels seus protagonistes, des
del Neolític fins a l’actualitat.
Qui va ser la Margarita Gertrudis? …en Joan Pujol?
en Domingo Badia? No hi falteu si ho voleu esbrinar!
En acabat podrem veure el “Petit Museu de l’Espia”,
una mostra d’objectes utilitzats per espies reals
durant la 2a Guerra Mundial i la Guerra Freda.

Informació pràctica
Lloc

Arqueonet
C/ Sepúlveda 79 - 08015 Barcelona
Metro: Línia 1 Rocafort

Vinculacions

Aquest curs forma part del cicle Àtoms de ciència.
Si desitgeu conèixer els Estudis complets sol·liciteunos el programa extens, on s’explica tota la
programació.

Professor

Oscar Font
Paral·lelament a la seva feina de dissenyador gràfic i
de músic, des dels 12 anys que està interessat per la
seguretat de la informació, és a dir, la criptografia,
l’espionatge i la falsificació. Val a dir que a l’Escola
Massana va fer un apropament tècnic profund a la
falsificació del que n’ha arribat a treure un
rendiment. Rendiment legal, és clar. A partir de l’any
2013 inicia una tasca divulgativa i pedagògica del fet
criptogràfic tot fent conferències a la Universitat de
Barcelona i a l’Escola Politècnica Superior de la
Universitat de Girona. Les primeres conferències
estaven més centrades en els algoritmes
criptogràfics. En el moment en què orienta les
conferències a un contingut històric, i pel fet
d’adquirir una màquina ENIGMA, es propicia un
esclat d’interès per part de molts instituts de
secundària i algunes universitats per aquestes
conferències.

Data i hora
El dimecres, 27 de maig de 2020
De 19.30h a 21h.
Preu
25 € (pels qui no s’han apuntat al cicle
complet)
Cal inscripció prèvia
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.ht
ml
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a la que us voleu inscriure, el
nom i cognoms, l’e-mail i el telèfon de
contacte
 Per telèfon: als números 937423014 ó
667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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