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L’actual president del Partit So-
cialdemòcrata, Pere López, és l’ú-
nic candidat a les primàries per
liderar la formació vermella a les
properes eleccions generals. Així
ho van confirmar ahir membres
de l’executiva del partit poca es-
tona abans que s’acabés el termi-
ni per presentar les candidatures,
que finalitzava a mitjanit. Avui a
la tarda l’executiva validarà l’úni-
ca candidatura presentada i s’o-
brirà el període de recollida de
signatures. Segons van indicar
fonts de la formació, Pere López
compta amb un gran suport del
partit per seguir liderant el pro-
jecte socialdemòcrata. 

D’altra banda, la consellera ge-
neral socialdemòcrata Susanna
Vela va entrar ahir una bateria
de preguntes escrites dirigides al
Govern sobre els alumnes inscrits
a títols universitaris estatals.
També vol conèixer el nombre
d’alumnes que hi ha matriculats
a les universitats privades i públi-
ques del país, la xifra d’estu-
diants que s’han titulat en els
darrers cinc anys i els títols cre-
ats, entre d’altres qüestions. 
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Un total de 276 ciberatacs de de-
negació de servei són els que ha
detectat Andorra Telecom des de
principi del 2022. Així s’ha infor-
mat des de l’antiga parapública
arran d’una pregunta formulada
pel conseller general del grup
parlamentari socialdemòcrata
Roger Padreny. En aquest sentit,
també es va comunicar en la res-
posta parlamentària que aproxi-
madament més del 80% han es-
tat mitigats satisfactòriament
sense que els usuaris els hagin
pogut percebre. Aquests atacs
van afectar els serveis suportats
per la xarxa d’internet, fent que
mentre durava el procés de de-
fensa i mitigació els usuaris, de

manera puntual i aleatòria, po-
guessin haver notat una degrada-
ció del servei d’internet. La com-
panyia, però, va assegurar que
“en cap cas el servei va quedar in-
terromput. Els serveis públics es-
sencials, com ara la telefonia de

veu fixa o mòbil, no s’han vist
afectats”. Els atacs a la compan-
yia haurien augmentat fins a un
273% respecte al 2021, quan se’n
van produir 68 durant el mateix
període, suposant un decrement
del 49,28% respecte al 2020.

Les ofensives hackers s’incrementen un 273% respecte a l’any passat
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ARXIUFaçana de la seu comercial d’Andorra Telecom.
Un informe de Via Universitària
de la Xarxa Vives obtingut a
partir de dades de 50.000 estu-
diants de 20 universitats de Ca-
talunya, les Illes Balears, el País
Valencià i Andorra revela que
un 22,8% dels estudiants uni-
versitaris asseguren haver patit
ansietat crònica alguna vegada
i un 19,5% d’aquests en els 12

mesos centrals de la pandèmia.
A més, hi ha un 26,4% que diu
haver patit depressió, un 17,1%
en els darrers 12 mesos. D’altra
banda, constata un lleuger em-
pitjorament pel que fa a l’equi-
tat, ja que només un 9,1% dels
estudiants de grau provenen de
classe social baixa, quan el
2018 eren el 10,6%. El 2021, el
32,1% dels estudiants perta -
nyien a la classe mitjana i el
58,8%, a l’alta. 

El 23% dels universitaris van
patir ansietat en pandèmia
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