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La sèrie d’Antena 3 ‘Vis a vis’ 
s’emetrà al Channel 4 britànic
Vis a vis s’estrenarà dimarts al canal bri-
tànic Channel 4 –amb el nom traduït 
com a Locked up– i es convertirà d’aques-
ta manera en la primera ficció espanyo-
la (l’emet Antena 3) que es pot veure al 
Regne Unit a través de la televisió en 
obert. El mes passat ja s’havia anunciat 

la incorporació de Vis a vis a la platafor-
ma de vídeos sota demanda de Channel 
4, però finalment la cadena ha optat per 
incloure-la també a la seva graella. L’es-
trena a través d’internet tindrà lloc un 
cop el primer capítol ja s’hagi vist per  
televisió convencional. MÈDIA

José Ramón  
de la Morena,  

a punt de fitxar 
per Onda Cero

De la Morena presenta  
El larguero des del 1989. PRISA RADIO

José Ramón de la Morena deixarà 
de presentar El larguero després de 
27 anys. Segons diversos mitjans, el 
periodista ja ha comunicat a la Ca-
dena SER, on treballa des del 1981, 
que al final d’aquesta temporada 
s’acomiadarà del grup Prisa i fitxa-
rà per Onda Cero, que des de feia 
setmanes l’estava temptejant. De la 
Morena encara no ha firmat el nou 
contracte, però s’espera que ho fa-
ci de manera imminent. La seva 
marxa suposarà una baixa sensible 
per a la SER, ja que l’espai d’esports 
El larguero –que s’emet cada dia des 
de les 0.00 h fins a la 1.30 h– lidera 
les nits a Espanya ininterrompuda-
ment des del 1995. L’última onada 
de l’EGM li va atorgar 953.000 
oients diaris, 427.000 més que el 
seu principal rival –El partido de las 
12 de la Cope– i 627.000 més que Al 
primer toque, l’espai d’esports noc-
turn d’Onda Cero, que actualment 
té 226.000 seguidors. 

 El portal PR Noticias explica que 
el contracte de De la Morena amb 
Onda Cero –del grup Atresmedia– 
serà per cinc temporades, a raó de 
tres milions d’euros per curs, cosa 
que suposa un increment notable 
respecte als 2,3 milions que cobra 
actualment, segons el mateix portal. 
Tot i que el grup Prisa va igualar 
l’oferta d’Atresmedia per intentar 
retenir el seu presentador, final-
ment no se n’ha sortit. El nou con-
tracte preveu, a més, que De la Mo-
rena s’instal·li a les nits d’Onda Ce-
ro acompanyat de part de l’equip i 
de la majoria dels col·laboradors 
d’El larguero.e
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Els reptes en ciberseguretat 
marquen la 14a Festibity

micròfon sense que el propietari del 
telèfon se n’adoni. La demostració 
va anar acompanyada de les aporta-
cions de la periodista especialitzada 
en ciberseguretat Mercè Molist, 
que va aprofitar l’ocasió per fer una 
defensa dels hackers. “Encara que 
alguns mitjans de comunicació ens 
ho facin creure, els hackers no són 
delinqüents sinó persones amb uns 
coneixements genials”, va dir. 

Més enllà de plantejar reptes de 
la ciberseguretat i reflexionar sobre 
el seu paper en la societat actual, la 
Festibity també va voler reconèixer 
ahir la tasca d’alguns professionals 
del sector. Durant la cerimònia es va 
lliurar la menció honorífica al direc-
tor del Barcelona Supercomputing 
Center, Mateo Valero, per la seva 
trajectòria en l’àmbit de les tecno-
logies de la informació. Quan va re-
collir el premi, Valero va destacar la 
feina dels equips i va subratllar “el 
paper de les institucions, que són 
molt més importants que una per-
sona sola”. El director del Barcelo-
na Supercomputing Center també 
va posar l’èmfasi en la importància 
de la ciberseguretat. “És un dels te-
mes que cal resoldre actualment, i 

no és fàcil. Hem de tenir una mi-
ca de por de la xarxa, perquè hi ha 
molta gent que no vol portar-se 
bé. Cal treballar i fer recerca en 
aquesta línia”, va assenyalar. 

El Centre de Seguretat de la 
Informació de Catalunya (Cesi-
cat), l’organisme que garanteix i 
regula la ciberseguretat a Catalu-
nya, va recollir la menció inicia-
tiva TIC. “El premi suposa un es-
tímul per continuar desenvolu-
pant la nostra funció en ciberse-
guretat a Catalunya, que és un 
repte important”, va subratllar el 
director general del Cesicat, Xa-
vier Gatius. 

La menció FiberEmprene-
dors, que reconeix empreses im-
pulsades per fibers –antics alum-
nes de la Facultat d’Informàti-
ca–, va ser per a Àlex Ríos i Ma-
rio Benito. Ells són els fundadors 
de Happyforce, una empresa pio-
nera en el desenvolupament 
d’aplicacions mòbils. El profes-
sor Josep Fernández Ruzafa va 
ser reconegut amb la menció FIB, 
que s’atorga a persones que han 
desenvolupat una tasca destaca-
da a la FIB.e

Foto de família dels guardonats durant la 14a edició de la Festibity. MARC ROVIRA

El director del Barcelona Supercomputing Center obté la menció honorífica 

Val més no guardar secrets als telè-
fons mòbils. Aquesta és una de les 
conclusions que van planar ahir en 
la 14a edició de la Festibity, una fes-
ta protagonitzada per les noves tec-
nologies de la informació i la comu-
nicació que organitza la Facultat 
d’Informàtica de la Universitat Po-
litècnica de Barcelona (FIB) i la se-
va associació d’exalumnes. Amb la 
ciberseguretat com a eix principal, 
la gala va evidenciar que els smart-
phones no són fortaleses inexpugna-
bles per als hackers amb ganes de 
descobrir intimitats. 

Els experts en enginyeria inver-
sa i seguretat forense Pau Oliva i 
Sergi Álvarez van oferir en directe 
una demostració de hackeig que va 
servir per mostrar com de fàcil pot 
ser accedir a un telèfon mòbil si 
l’usuari no ha pres les precaucions 
adients. Amb un telèfon Android i 
un iPhone, els dos hackers van ense-
nyar com és possible accedir a la llis-
ta de contactes dels aparells, envi-
ar missatges i activar la càmera o el 
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Guardonat  
“Hem de tenir 
una mica de 
por de la 
xarxa”, 
assegura 
Mateo Valero


