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n el món de la informàtica, un
«hacker» és una persona que en-
tra de forma no autoritzada en

els ordinadors particulars dels altres amb
intencions diverses: per gust de poder–ho
fer, amb motiu de fer una  protesta o amb
interès de lucre. Es tracta de persones ex-
pertes, professionals —o simples apassio-
nats d’una tecnologia que dominen—
que posen els seus coneixements a l’abast
de les seues bones o males intencions.
D’aquestes últimes s’aprofiten els pirates
informàtics (no necessàriament experts
tecnològics), l’interés dels quals es centra
en la còpia i distribució il·legal de la infor-
mació, dels productes i dels coneixe-
ments obtinguts d’aquesta activitat delic-
tiva contra la protecció de les dades per-
sonals.

Els qui ens movem diàriament pels te-
rritoris de l’ofimàtica rebem a sovint mis-
satges de la gent dels nostre entorn que
ens alerta que, si ens arriba un correu,
amb tal qüestió o tal altra, no contestem,
perquè es tracta d’un intent d’atac a la
privacitat del nostre ordinador i si ho fé-
rem l’autor del correu tindria accés lliure
a totes les nostres intimitats. Contínua-
ment rebem avisos de les entitats bancà-

ries i de la mateixa policia perquè no pro-
porcionem, en  cap concepte, les nostres
dades personals ni bancàries a ningú que
ens les sol·licite a traves dels ordinadors,
mòbils i, menys encara, mitjançant les
xarxes socials. En cap concepte. És clar
que els pirates estudien la manera d’aga-
far els usuaris desprevinguts o d’interes-
sar-los amb propostes que mouen la cob-
dícia o la tafaneria. Aquestes propostes
van dirigides, en general, a tot tipus d’u-
suaris. Freqüentment ens lliuren correus
electrònics en els quals ens comuniquen
l’extraordinària sort que hem tingut per-
què ens ha tocat un premi o regal, la im-
portància del qual, de vegades, és tan
gran com la cobejança o imbecil·litat del
qui contesta immediatament acceptant-
lo. La curiositat és altra de les maneres
d’accedir-hi. La simple curiositat o la cu-
riositat malsana. Fa us dies vaig veure
una pel·lícula, la qual em va provocar un
gran desassossec: un desequilibrat rapta-
va les seus víctimes i les col·locava davant
d’una càmera de televisió, connectada a
Internet, i les sotmetia a un dispositiu de
tortura, la intensitat de la qual augmenta-
va a mesura que els internautes es con-
nectaven amb eixe «programa», a pesar

dels angoixants missatges de la policia
perquè no ho feren. Les víctimes morien
enmig de dolors horribles mentre es veia
com el marcador de les visites a l’escena
augmentaven milionàriament a mesura
que passaven els minuts. La curiositat
morbosa dels «voyeurs» superava l’angoi-
xa dels missatges policials, perquè els in-
ternautes pensaven que, un més mirant,
quin mal podia afegir! 

També aquests últims dies, amb el mo-
tiu de la desaparició, sense deixar rastre,
de l’avió de la companyia Malaysia Airli-
nes han aparegut atacs miserables dels
«hackers» de la pitjor espècie, els quals
afirmaven que si s’executava la clau que
es donava o el simple «fes clic ací», es po-
dria accedir a les notícies sobre els viat-
gers desapareguts i sobre notícies de la
tragèdia que encara no s’havien fet publi-
ques. Inqualificable!  

Aquesta setmana he escoltat una nova
forma d’atac dels «hackers». Ho fan al te-
rritori íntim de les persones, aquell que
afecta els seus sentiments i afectivitat. La
víctima rep en el seu ordinador un correu
amb el qual se li denuncia la infidelitat de
la seua parella i que si vol veure les pro-
ves que ho demostren ha de polsar una
determinada tecla o funció. Quan ho fa
cau en la trampa i, en adonar-se’n, la ba-
rreja de sentiments de ràbia, vergonya i
culpabilitat i, sobretot, d’engany se la po-
den vostés imaginar.

Jo considere que aquest atac és espe-
cialment menyspreable. En escoltar la
notícia per la ràdio, de bon matí, vaig
pensar que aquest tipus d’assalt havia de
necessitar d’una tria prèvia de les vícti-
mes, que no serien missatges lliurats d’u-

na manera general (com el de que t’ha to-
cat un premi o regal), i que haurien de fer
una selecció dels que es consideraren
«grups de risc», que jo, en una primera
impressió, pensava podrien trobar-se en
aquelles parelles que, amb el pas dels
anys i la pèrdua de la connexió emocio-
nal, física, mental i espiritual les podia
abocar a la infidelitat. Però en decidir que
aquest seria el tema de l’article domini-
cal, al voler localitzar i confirmar la notí-
cia (escoltada en la dutxa), quan he en-
trat en la xarxa amb les paraules clau: «in-
fidelitat», «parella», i sobretot, «engany»,
davant la meua sorpresa han aparegut
milers d’articles, d’arxius, on es tracta el
tema de la deslleialtat, amb tot tipus de
situacions, llocs, edats i justificació de les
causes. Fins i tot he llegit que el genetista
Hasse Walum, del prestigiós Institut Ka-
rolinska d’Estocolm, afirmava el 2008 que
la tendència a la infidelitat és genètica, ja
que quan existeixen variacions en la va-
sopresina (nomenada l’hormona «del
compromís»), hi hauria una alta probabi-
litat de tenir problemes amb la parella o
una tendència a ser infidel. Bocabadat
m’he quedat de llegir tants consells o sig-
nals per agafar «in fraganti» la infidelitat
de la parella. Bocabadat!

Milers de pirates informàtics actuen
diàriament en el món amb propostes
cada vegada més sibil·lines i rebutjables.
Ma mare, en un altre temps, haguera dit:
«Quanta faena fa alguna gent per a viure
sense treballar!», i jo els dic ara: «Gentola
indesitjable, bucaners del morbo, de l’an-
gúnia i de la gelosia... Tan de bo que pas-
seu penúries perquè ningú mai conteste
vostra crida enganyosa».
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nformen els representants polí-
tics d’Oliva que han estat al Mi-
nisteri de Foment a Madrid rei-

vindicant les infraestructures necessàries
per la zona sud de la comarca de la Safor.
Des del Cercle Euram de la Safor valorem
molt positivament este tipus d’accions
que redunden en la millora del teixit eco-
nòmic i productiu de la comarca.

Sembla que la reunió no ha presentat
novetats significatives respecte d’aquella
primera que es va celebrar el 10 de juliol
de 2013, també a Madrid, a la qual assis-
tiren representants de l’Alqueria de la
Comtessa, Bellreguard i Palmera.

Els punts més importants segons els
protagonistes de la reunió són: 

1. La construcció de la Variant Sud de
la Safor no entra en els plans del Minis-
teri de Foment ni a curt, ni a mitjà ter-
mini. Aquesta infraestructura va allun-
yant-se cada vegada més dels plans del
ministeri.

2. Donada la proximitat de la data de
finalització de la concessió de l’AP7
(any 2019), i vist que la ministra ja ha
fet pública la intenció del govern de
l’estat de no prorrogar-la, es farà servir
l’autopista com a circumval·lació, amb
la construcció d’un nou enllaç al sud

del casc urbà d’Oliva.
3. En el Pressupost de l’Estat de 2014

hi ha una partida dotada de 400.000 eu-
ros per a la redacció de l’Estudi Informa-
tiu (EI) de l’enllaç sud d’Oliva. Aquest
enllaç també aprofitarà per donar una
solució definitva a l’accés als sector in-
dustrials Jovades i Sector 4.

4. En abril, el Ministeri té previst ini-
ciar les negociacions amb AUMAR i la
Generalitat Valenciana per desviar els
vehicles pesats per l’AP7 al seu pas per
Oliva. És necessari que la Generalitat as-
sumisca part de la despesa que això
comportarà, igual que en altres comuni-
tats autònomes on s’han dut a terme
mesures similars. La data màxima per fi-
nalitzar les negociacions és desembre de
2014.

Des del Cercle Euram de la Safor con-
siderem que aquestos temes són de vital
importància per a la Safor i que la data
de 2019 queda massa lluny per a l’espe-
rat alliberament de l’autopista AP7.  La
construcció de l’enllaç sud, la solució al
polígon de les Jovades i la qualitat de
vida de les persones del sud de la comar-
ca estan en joc. 

Altres temes queden sobre la taula
(accés al port, connexions entre les co-
marques, mobilitat interna, accés a plat-
ges...) però els assumptes esmentats han
de vore la llum més prompte que tard.
El tema és de la màxima importància.
Món empresarial, societat civil i repre-
sentants polítics hem d’anar de la mà.
Hem de seguir pressionant.
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area harto complicada será la de
esbozar unas líneas que puedan
ofrecer al lector una perspectiva

diferente a la que desde atalayas institu-
cionales y académicas, desde posiciones
de supuesto predominio intelectual, se
puedan ofrecer.

La verdad es que no será difícil en-
contrar entre los lectores de Levante-
EMV, hartazgo por artículos que desde
el lenguaje pedante de quien cree diri-
girse a grandes aforos de eruditos, insul-
ta con su lenguaje poco sutil y algo soez
a los lectores gandienses. «Gandia, ciu-
dad cretina», saga de artículos signados
por don Pau Rausell, Profesor titular de
Economía Aplicada de la Universitat de
València. Quizás fuera más apropiado
guardarse el desprecio generalizado y ti-
tular su indigesto texto, como «El cretino
de la ciudad» intentando hacer enteros
en su causa.

Sorpresa mayúscula, devienen indaga-
ciones periodísticas bien logradas por el
diario que me permite la publicación del
artículo, que destapan a quienes desde
sus argumentos «ad verecundiam», apro-
vechándose del buen nombre de una
Institución como la Universitat de Valèn-
cia, desarrollan documentales falsos con
nombres cuanto menos poco apropiados

para el horario infantil, como el ingenio-
so «Fills de puta», solo a la altura de quie-
nes disponen en su haber numerosos tra-
tados académicos. Un documental falso,
como los propios artículos de opinión
que publica quien durante años se cobijó
al amparo del socialismo gandiense, ta-
lón en mano.

Pueda ser que la falta de dignidad per-
mite ahondar en elocuentes y sagaces fal-
sedades no contrastadas que vienen a
primar el afán por inflar currículums gro-
sos, pero faltos de contenido, por un lado.
Y por el otro, la ambición desmedida de
quien busca los subterfugios necesarios
para bien lograr cualquier otra manera
de alcanzar un nuevo aguinaldo.

Ya no se trata, hablando en plata, que
haya quienes se dediquen a publicar do-
cumentales y artículos falsos, al objeto de
enriquecerse con la mentira y a despres-
tigiar con insultos a la población de raso,
sino la tristeza que produce que la socie-
dad siga sacudiéndose de personas doc-
tas más en ingeniar fraudes que en pro-
mocionar sociedades ricas en valores.

Linaje al susodicho no le falta, nieto de
quien fuera Alcalde de la ciudad de Gan-
dia y quien donó los terrenos para la ha-
bilitación de la Plaza Prado, el señor Jo-
sep Rausell. Alcalde al quien, por cierto,
la ciudad hace poco «in memoriam» le
agració con un busto aquello que nos
supo legar. Y es que, a veces, los hijos y
nietos nos empeñamos en ensombrecer
a quienes nos dieron mucho más que pa-
trimonio y/o dinero, y es la memoria.
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